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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa investigou a ação da Organização Não Governamental 
(Trias), ligada à Igreja Reformada e à Igreja Católica com sede em Bruxelas, 
Bélgica. No Brasil, esta ONG atuou entre os anos de 1985 e 2007, com destaque 
os anos de 2003 a 2007, que corresponde ao período da implementação do 
Programa de Inclusão Social (PISO). Este Programa de Educação, não formal foi 
desenvolvido pela Fundação Rureco, Central de Cooperativas de Crédito Rural 
com Interação Solidária da Agricultura Familiar (CRESOL), dentre outras 
instituições. O referido trabalho de dissertação tem como objetivo analisar a 
presença e as influências dos princípios filosóficos de esquerda cristã no PISO, 
financiado pela Trias no Brasil. A conclusão que se chegou foi de que os 
princípios do comunitarismo e solidarismo - princípios filosóficos do ensinamento 
cristão estiveram presentes desde a constituição da Fundação Rureco, que foi 
constituída com a influência da TRIAS e se baseou no ensinamento cristão desde 
sua constituição, e consequentemente, fundamentaram a elaboração e execução 
do PISO na ação de execução do Programa analisado. 
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ABSTRACT 

 
This inquiry work investigated the action of the Organization Not Government 
(Trias), tied to the Reformed Church and to the Catholic Church with thirst in 
Brussels, Belgium. In Brazil, this ONG acted between the years of 1985 and 2007, 
with distinction the years from 2003 to 2007, which corresponds to the period of 
the implementation of the Program of Social Inclusion (FLOOR). This Program of 
Education, not formal it was developed by the Foundation Rureco, Central office of 
Cooperatives of Rural Credit with Supportive Interaction of the Familiar Agriculture 
(CRESOL), among other institutions. The above-mentioned dissertation work has 
as I aim to analyse the presence and the influences of the philosophical 
beginnings of Christian left in the FLOOR financed by Trias in Brazil. The 
conclusion that approached was of the fact that the beginnings of the 
comunitarismo and solidarismo - philosophical beginnings of the Christian 
teaching, were present from the constitution of the Foundation Rureco, which was 
constituted with the influence of the TRIAS and one based in the Christian 
teaching from his constitution, and consequently, they based the preparation and 
execution of the FLOOR on the action of execution of the analysed Program.
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa investigou a ação da Organização Não 

Governamental (Trias), ligada à Igreja Reformada e à Igreja Católica com sede 

em Bruxelas, Bélgica. No Brasil, atuou entre os anos de 1985 e 2007, com 

destaque no período de 2003 a 2007, que corresponde ao período da 

implementação do Programa de Inclusão Social (PISO). Este Programa de 

educação, não formal foi desenvolvido pela Fundação para o Desenvolvimento 

Rural Ecológico da Região Centro-Oeste do Paraná (Fundação Rureco), Central 

de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária da Agricultura Familiar 

(Cresol Baser), dentre outras instituições.  

Destaca-se, nesta pesquisa, a atuação da Fundação Rureco pelo fato de 

coordenar desde a elaboração até a execução do Programa, na Região Centro-

Oeste do Paraná, que foi uma das cinco regiões de atuação do PISO, durante os 

anos de 2003 a 2007. Esta região (Centro-Oeste) se destacou por possuir 

características de região rica em recursos naturais e vasta extensão de terra, mas 

com presença marcante de populações empobrecidas, em especial, que ainda 

vivem no meio rural. Houve também, a facilidade de pesquisar o tema, pois um 

dos coordenadores técnicos do Programa PISO era um dos técnicos ligados 

organicamente a Rureco, possibilitando assim, a revisitação de documentos, 

relatórios e processos estabelecidos durante a implantação do Programa. 

A Tria, que anteriormente se chamava ACT, com origem de ligação com a 

Igreja Católica da Bélgica, atuou na constituição da Fundação Rureco, nos anos 

1980 e 1990, por meio do trabalho de Missionários e Leigos, e posteriormente, 

colaboraram com a constituição do Sistema de Cooperativas de Crédito Rural 

com Interação Solidária (Cresol). Toda esta trajetória colaborou por cunhar 

fundamentos filosóficos e educativos na implantação do Programa ora 

pesquisado. 

 Durante o período cronologicamente curto, de cinco anos, em que o 

PISO foi executado deixou marcas entre as áreas atendidas, de forma que se 

tornara relevante para que fosse atrativa a pesquisa. A decisão por pesquisá-lo, 
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evidencia os princípios filosóficos do ensinamento Cristão por terem sido 

acumulados na experiência das Entidades executoras1, anteriores ao 

desenvolvimento ao Projeto.  

No terceiro capítulo será aprofundado o estudo sobre as categorias dos 

princípios filosóficos do ensinamento cristão, buscando relacionar os princípios do 

PISO com o ensinamento cristão, que mesmo sendo uma análise preliminar, 

devido às categorias da Inclusão Social, se evidencia os princípios do 

Comunitarismo e Solidarismo presentes no PISO, sendo possível perceber uma 

semelhança destes princípios com os princípios do ensinamento Cristão. Esses 

elementos foram o foco desta investigação.  

Durante a prévia observação do objeto a ser pesquisado, alguns 

questionamentos foram despertando para orientar as perguntas que poderiam vir 

a ser respondidas por este estudo, e entre as perguntas: Que elementos 

históricos proporcionaram a criação do Programa de Inclusão Social no Brasil? 

Qual é a relação da Trias com o surgimento das organizações sociais do campo? 

Quais princípios filosóficos embasaram a execução do Programa de Inclusão 

Social no Brasil? Os princípios filosóficos de esquerda cristã se concretizam nos 

resultados do Programa de Inclusão Social? 

Para tanto, foram levantados apontamentos acerca das categorias de 

debate como a questão agrária no Brasil, da educação rural, da atuação da Igreja 

Católica, do ensinamento cristão, do Solidarismo e do Comunitarismo 

materializados na Teologia da Libertação que proporcionaram o surgimento de 

organizações da classe trabalhadora do campo entre elas ONGs, Associações, 

Sindicatos e Cooperativas. Nesse pressuposto, haverá reflexões sobre a defesa e 

as críticas da economia solidária buscando auxiliar na compreensão do contexto 

em que foi desenvolvido o PISO. 

                                                 
1Sem entrar no mérito nas outras quatro regiões onde o PISO foi executado, mas na região 
Centro-Oeste o Programa foi executado pela Fundação Rureco e estabeleceu parceria com 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Associações para desenvolver ações junto aos beneficiários 
do Programa que serão qualificados no capítulo I desta dissertação.  
Devido ao vínculo com as organizações executoras e parceiras do PISO, observando a origem 
histórica do trabalho educativo realizado pela Igreja Católica, nesta região houve a observação 
que muitas nasceram da orientação Cristã, também encontrada em leituras como SINGER (2005), 
onde os princípios cristãos estão presentes na missão de algumas Entidades da Agricultura 
Familiar; assim como a Fundação Rureco, Cresol, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e dos 
Sindicatos da Agricultura Familiar. 
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Para realizar este trabalho de investigação foi proposto como objetivo 

geral, analisar as influências dos princípios filosóficos de esquerda cristã no PISO, 

financiado pela Trias, no Brasil. Os objetivos específicos e o objeto geral que 

buscou evidenciar o processo histórico de empobrecimento de populações do 

campo brasileiro justificam a criação de Programas como o PISO. Além de 

estabelecer a estrutura da relação da Trias com o surgimento das organizações 

sociais do campo e explicitar os princípios filosóficos que embasaram a execução 

do Programa de Inclusão Social no Brasil. 

Assim, no primeiro capítulo será apresentado o histórico da Fundação 

Rureco, desde a vinda dos Missionários Leigos oriundos da Europa para 

desenvolver o trabalho organizativo junto aos agricultores familiares 

empobrecidos da região Centro-Oeste do Paraná. Deste trabalho desenvolvido 

por meio da Pastoral Rural, que posteriormente, passou a ser chamada de 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) ligada a Diocese da Igreja Católica de 

Guarapuava, ocorreu o desdobramento do referido trabalho constituindo-se 

assim, os Sindicatos de trabalhadores Rurais, Associações, e estes, criam a 

Fundação Rureco.  

Da mesma forma, será apresentado o histórico de surgimento da Sistema 

de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol). Outro assim, 

perceber no histórico da Cresol, o fruto do desdobramento do trabalho da 

Fundação Rureco da região Centro - Oeste e da Assesoar (ONG – constituída 

nos anos 1940 por padres Belgas) da Região Sudoeste, ambas situadas no 

Estado do Paraná. Com o trabalho de acompanhamento técnico e utilizando o 

Fundo de Crédito Rotativo (FCR) desenvolveram experiência necessária para 

incluir os agricultores familiares empobrecidos das duas regiões destacadas no 

processo de desenvolvimento por meio do acesso ao crédito. Relaciona-se 

também, os princípios da Economia Solidária idealizados e teorizados por Owen 

que embasou o surgimento da primeira cooperativa na Inglaterra inter-

relacionando com os princípios do Sistema Cresol. Similarmente será 

demonstrado à semelhança entre o problema enfrentado pelos Tecelões Ingleses, 

com os problemas dos agricultores familiares paranaenses que se utilizaram de 

alternativas para enfrentar os problemas gerados pelo capitalismo e se 

organizaram em Cooperativas. 



4 
 

Ao descrever o histórico da Fundação Rureco foi destacado as 

discussões acerca de conceitos do ensinamento cristão buscando relacionar com 

os princípios da referida entidade. Isto posta, ao perceber a simetria entre os 

princípios do ensinamento cristão com os princípios da Fundação Rureco, e ao 

analisar os documentos Programa de Inclusão Social (PISO). Nesse pressuposto, 

a decisão de aprofundar os princípios da Fundação Rureco, e por lógica, afirmar a 

presença destes mesmos princípios filosóficos no embasamento e execução do 

PISO. A presença da Fundação Rureco no PISO se deu desde sua elaboração 

que liderou as demais Entidades na sistematização do documento final de 

seminários e se transformou no plano de trabalho do Programa. Até na execução, 

o coordenador técnico da Fundação Rureco era a mesma pessoa que coordenava 

a Comissão Política Operacional que compunha a estrutura de Coordenação 

Geral do PISO.  

Como o objeto de pesquisa deste trabalho é o Programa de Inclusão 

Social e o embasamento teórico de sua organização, se optou durante a pesquisa 

por relacionar e verificar os seus princípios filosóficos, como Programa, com os 

princípios da Fundação Rureco. Posteriormente, apresentado uma exposição 

sobre o PISO começou a ser discutido e elaborado pelas Entidades proponentes 

sob a coordenação da Fundação Rureco em conjunto com a Trias. Após o 

término da elaboração do Programa foi apresentado pela Trias ao Governo Belga 

que aprovou, em 2002, o Plano de Trabalho a ser executado no ano de 2003, 

com duração de cinco anos encerrando suas atividades, em 2007.  

O PISO será apresentado desde sua elaboração, execução e resultados 

alcançados. Os documentos que deram base para a produção deste capítulo 

foram – os Relatório Final 2007, a Sistematização do Relatório Final 2007, o texto 

base do Boletim O Tafoneiro do Plano de Formação do PISO, e ainda, 

informações da página virtual da Fundação Rureco. 

Os relatórios utilizados, como - A Sistematização do Relatório Final dos 

resultados do Programa foi construído por meio do processo de monitoramento 

desenvolvido durante toda a execução até a conclusão do PISO. Devido ao maior 

vínculo do pesquisador com o Programa via Fundação Rureco foi eleita, a região 

Centro - Oeste do Paraná, como região a ser destacada nas análises deste texto. 

Sendo assim, uma das regiões de maior concentração das ações do PISO que 
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sediava o Coordenador. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma análise de conjuntura do campo 

Brasileiro, em especial, destacando os apontamentos teóricos sobre 

acontecimentos históricos em que nas leituras do pesquisador foi possível 

perceber o empobrecimento dos agricultores familiares que viviam no campo. A 

questão econômica do campo brasileiro está evidenciada a partir da análise da 

migração rural – urbana, em comparação com o modelo de desenvolvimento da 

agricultura.  

Para enriquecer a análise é apontado elementos da política dos 

organismos internacionais que por meio de cooperação técnica com o Estado 

Brasileiro implementaram ações desde os anos de 1950. Entre as ações, se 

destaca a Campanha de Educação Rural desenvolvida pelo Estado em parceria 

com a Igreja Católica, com objetivo de incluir os pobres no processo de 

desenvolvimento e na lógica do mercado capitalista, pois uma vez que ao 

continuarem na pobreza representava um perigo à ordem pública, tendo em vista, 

que poderiam estar susceptíveis aos ideais comunistas. 

Ainda, no capítulo II está escrito sobre o surgimento do Movimento 

Sindical de Trabalhadores Rurais no Brasil, como sendo um instrumento de luta e 

resistência da classe trabalhadora do campo. Também, buscando localizar 

geograficamente a principal região onde foi executado o PISO, que é a região 

Centro-Oeste do Paraná, bem como, o porquê que a Fundação Rureco foi uma 

das Entidades com destaque na execução do referido Programa.  

O capítulo III abordará um referencial teórico que fundamenta o olhar para 

os elementos e categorias do ensinamento cristão, sempre buscando relacionar 

com as organizações da Agricultura Familiar e a teoria do terceiro setor. Mas, ao 

apontar elementos críticos, não necessariamente se buscou desmerecer as lutas 

e resistências dos agricultores familiares, visto a descrição na Introdução deste 

trabalho.  O vínculo do pesquisador é intrínseco ao processo organizativo 

detalhadamente citado neste trabalho. Em 2017, mantêm seus laços profissionais 

de atuação com o Cooperativismo da Cresol, atuando exclusivamente com 

processos de formação de perspectiva da Agricultura Familiar e Economia 

Solidária. 
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Foram oportunos nesta pesquisa, a observação crítica e reconstrução do 

Autor, destacando em seu ideário como pesquisador, as influências sofridas pelo 

movimento sindical, ao escrever sobre o terceiro setor e trazer a crítica marxista à 

economia solidária. Buscando-se assim, refletir nos próprios limites das 

organizações e pensar, se seria possível a luz de teorias marxistas, o 

fortalecimento do processo de luta e resistência da classe trabalhadora do campo, 

frente à ofensiva sofrida nos últimos tempos. Neste momento, com a retirada de 

direitos que foram conquistados com a história de luta dos trabalhadores rurais é 

necessário clareza e objetividade do foco de sociedade desejada, mesmo que 

utopicamente. Durante este trabalho, busca-se problematizar sobre a viabilidade 

ou os limites do próprio sistema econômico capitalista que com suas crises 

cíclicas, tem a pobreza como parte de sua própria constituição.  

Ao apresentar a discussão sobre a Teologia da Libertação com o 

embasamento teórico de PIXLEY & BOFF (1996), Na obra “Opção pelos Pobres” 

houve um esforço no sentido de evidenciar esta corrente de pensamento dentro 

da Igreja Católica e outras igrejas que seguem o ensinamento cristão que 

motivados pela inclusão social dos pobres, apoiaram as organizações de 

esquerda no Brasil, e especialmente, deu suporte para o surgimento de 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Associações, ONGs, entre outras 

Organizações da classe trabalhadora do campo. 

 

Histórico acadêmico do pesquisador e o vínculo com o tema pesquisado 

 

Nasceu numa comunidade rural denominada Rio Verde, localizada no 

interior do município de Laranjeiras do Sul - PR. Filho de uma família de 

Agricultores Familiares que tinha vínculos, na qualidade de sócios, do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Laranjeiras do Sul. Após ter voltado da cidade de 

Laranjeiras do Sul para morar novamente na comunidade de Rio Verde para 

concluir o Ensino Fundamental, e ter desistido, logo após ter ingressado no 

Ensino Médio, o Autor desta dissertação foi indicado, no ano de 1992 para fazer 

parte da diretoria do referido Sindicato. Aos dezoito anos de idade após ser eleito 

ficou responsável pela Secretaria de Jovens. O Sindicato de Laranjeiras do Sul 

era filiado e participava da Regional do Movimento Sindical em Guarapuava que 
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se chamava Coordenação dos Rurais. A Coordenação dos Rurais, por sua vez, 

desenvolvia diversas atividades organizativas de apoio aos sindicatos, entre elas, 

a organização de jovens rurais.  

Este trabalho estava estruturado por meio de uma Comissão Regional, 

contando com uma liderança jovem liberada para realizar a articulação e com 

assessoria pedagógica. A principal atividade com os jovens era um processo de 

formação em alternância objetivando formar jovens líderes para atuar no 

movimento sindical.  

Desta forma, no ano de 1993, o Autor deste trabalho é convidado a 

participar da “Escola de Jovens” que funcionava nas comunidades do interior dos 

municípios que possuíam jovens estudando. A referida escola formou duas 

turmas, sendo que o Autor, antes mesmo de ter terminado o processo de 

formação foi liberado pela Comissão Regional para organizar e coordenar a 

segunda turma.  

O Movimento Sindical da Região Centro-Oeste, na época, articulava-se 

com o Fórum Regional de Entidades da Agricultura Familiar, onde se 

encontravam a Comissão Pastoral da Terra (CPT) que é uma pastoral vinculada a 

Diocese da Igreja Católica de Guarapuava. Além da CPT também era parceira do 

movimento sindical a Pastoral da Juventude Rural (PJR). Os movimentos eram 

muito interligados e apoiavam ações coletivas entre si, de forma que a convite da 

PJR foi representar a Comissão Regional de Jovens Rurais do Movimento 

Sindical, no encontro da Região Sul do Brasil que se realizou em Erechim – RS. 

Devido a sua origem vinculada ao trabalho da Igreja Católica e seus 

missionários leigos com apoio da CPT, que desde sua origem foi ligada a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), faziam oposição a Federação Estadual dos 

Trabalhadores Rurais do Paraná (FETAEP), visto a seu comportamento omisso 

frente às lutas dos trabalhadores. Em 1996, juntamente com outros sindicatos 

ligados a CUT de outras regiões do Estado do Paraná, os sindicatos da região 

Centro-Oeste fizeram uma composição para ocuparem espaços dentro da 

Federação.  O Autor foi indicado para coordenar a Microrregional 08, da FETAEP, 

com sede em Guarapuava. Com o passar das atividades coordenou as atividades 

do movimento sindical da Região Centro-Oeste. 
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Neste período, as lutas dos agricultores familiares por direitos econômicos 

junto aos Governos Estaduais e Federal estavam se intensificando. Na região 

Centro-Oeste, o processo de mobilização também foi intensivo. O principal 

movimento era a participação no “Grito da Terra Brasil” que começava com 

manifestações regionais, depois Estaduais e Federais. No principal item da pauta 

estava colocada a necessidade de uma linha de crédito específica para a 

Agricultura Familiar. O resultado desta ação movimentou processos de lutas da 

Agricultura Familiar, e no ano de 1994, o Governo Federal cria o Programa 

Nacional de Valorização e Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Depois de criada a linha de crédito específica para a Agricultura Familiar, 

o conjunto de Entidades percebem que o Sistema Financeiro Nacional não 

atendia a especificidade dos agricultores familiares que estavam excluídos do 

crédito. Foi então, que a partir da experiência do Fundo de Crédito Rotativo, 

operado pelas Entidades locais com grupos de agricultores familiares das 

Organizações Não Governamentais, como a Rureco na região Centro-Oeste e 

Assesoar na região Sudoeste do Paraná, decidem em criar um Sistema de 

Cooperativas de Crédito com perspectiva de economia solidária e na centralidade 

com agricultores familiares. 

Em 1995, foram criadas cinco cooperativas do Sistema Cresol, sendo que 

uma delas por ser em Laranjeiras do Sul que é o município onde residia o Autor 

deste trabalho, apesar de não ser sócio fundador esteve presente em todas as 

discussões para constituição, tanto da Cresol Laranjeiras, quanto da Cresol de 

Pinhão, município pertencente à Região Centro-Oeste. Mesmo coordenando as 

atividades da Regional do movimento sindical, o Autor continuou participando 

ativamente da organização da juventude rural chegando a fazer parte do Coletivo 

Nacional de Jovens da Central Única dos Trabalhadores (CUT), bem como, 

representante da CUT no Festival Mundial da Juventude e Estudantes que 

aconteceu em Havana – Cuba, no ano de 1997. No ano de 1998, representando a 

Comissão de Jovens da CUT Nacional foi convidado a participar da elaboração do 

Plano de Governo do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

Como havia abandonado os estudos, no início do Ensino Médio, a 

exemplo de diversos outros companheiros sindicalistas, sentiu a necessidade de 
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voltar a estudar, até para qualificar sua intervenção enquanto liderança no 

processo de representação da categoria da Agricultura Familiar. Isto motivou a 

efetivação de uma parceria entre o Departamento Rural da CUT Paraná, com o 

Centro Estadual para Educação de Jovens e Adultos (CEBJA) de Pinhão para 

escolarização de Sindicalistas. Por meio deste convênio, o referido Autor teve a 

oportunidade de concluir o Ensino Médio.  A exemplo dele, mais de cem (100) 

sindicalistas de toda região Sul do Brasil, tiveram a oportunidade de frequentar e 

concluir o Ensino Fundamental e Médio. 

Devido ao fato de que as avaliações para compor direções dentro da atual 

estrutura do movimento sindical FETRAF não estavam conseguindo representar 

os interesses dos agricultores familiares, principalmente os sindicatos rurais 

ligados à CUT, os sindicatos da região Centro-Oeste do Paraná, em conjunto com 

outras organizações do campo, entre elas CPT, Fundação Rureco, Assesoar, 

Sistema Cresol, entre outras, entenderam que era o momento de reorganizar no 

Estado do Paraná, a Coordenação Estadual das Entidades da Agricultura Familiar 

(CEEAF) e na Frente Sul da Agricultura Familiar, na região Sul do Brasil para 

atuar nas lutas mais populares com a participação massiva dos trabalhadores.  

Neste momento, o referido Autor desta dissertação participava ativamente 

do processo, pois além do Movimento Sindical estava coordenando o Fórum 

Regional das Entidades da Agricultura Familiar da Região Centro - Oeste. Diante 

disso, houve a constituição de um espaço mais coletivo de debates e organização 

de lutas do Movimento Sindical, a Deputada Estadual Luciana Rafagnin, quanto o 

Deputado Federal Padre Roque, passam a apoiar orçamentariamente e fortalecer 

a luta das organizações da Agricultura Familiar do Paraná. Assim, diante deste 

acontecimento, o Autor deste trabalho foi indicado para fazer parte do quadro de 

assessoria do gabinete do Deputado Federal Padre Roque. Sua principal tarefa 

era de aproximar as demandas destas organizações a serem articuladas pelos 

mandatos ou levadas ao governo federal. 

Este movimento de articulação entre as forças dos Sindicatos não tinha 

um histórico coeso em todos os Estados do Sul, havendo um desgaste da 

parceria entre as federações sindicais oficiais, os sindicatos ligados à CUT e 

demais Entidades da Agricultura Familiar, principalmente, no Estado de Santa 

Catarina, decidem criar as Federações da Agricultura Familiar com o intuito de 
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representar o novo sindicalismo. Neste processo de discussão e criação das 

novas federações, a participação do referido Autor foi ativamente presente e 

gerou a organização da Federação Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

na Agricultura (FETRAF Paraná). 

Muitas eram as manifestações dos agricultores familiares, e como 

consequência, diversos momentos de negociações da pauta junto ao Governo 

Federal, em Brasília. Teve dilema de que no retorno de Brasília não havia uma 

representação da categoria da Agricultura Familiar que permitisse continuidade 

nos diferentes espaços das negociações que havia iniciado. Foi quando a 

Deputada Federal Luiza Erundina, do Estado de São Paulo, após se sensibilizar 

com a causa da Agricultura Familiar orientou o então líder dos agricultores Assis 

do Couto, que as organizações deveriam ter mais pessoas representando os 

interesses do povo. Desta forma, foi necessário se colocar a disposição da 

política, de modo a estar lá enquanto deputado para representar e defender os 

interesses da categoria com legitimidade e conhecimento de causa. Esta 

sugestão gerou diversas reflexões e reuniões e uma decisão de candidatar o 

então agricultor familiar e presidente do sistema Cresol, Assis Miguel do Couto 

para o cargo de Deputado Federal.  

Após o término do processo eleitoral foi conquistado à eleição de Assis 

para atuar como Deputado Federal. Assumindo-se assim, em janeiro de 2002, a 

função parlamentar em Brasília. O Autor deste trabalho passa a ser seu assessor 

para fazer a ponte entre as demandas das Entidades da região Centro-Oeste e as 

políticas do Governo Federal. 

Com a Fundação Rureco possuía um quadro de sócios que eram 

agricultores familiares lideranças das Entidades da região Centro-Oeste, o 

referido Autor passou a fazer parte do seu quadro social, e desta forma, foi 

possível compor o Conselho Administrativo da referida entidade, e no ano de 

2004, foi eleito presidente da Rureco. Sendo assim, o período em que a entidade 

em conjunto com outras Entidades elaborou e executou o Programa de Inclusão 

Social PISO que é o objeto desta pesquisa.  

Ao perceber os limites na atuação enquanto dirigente, principalmente, por 

falta de conhecimento escolar, em 2010, o Autor deste trabalho decidiu retornar 
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com seus estudos e ingressou na Universidade Estadual do Centro-Oeste do 

Paraná (UNICENTRO), no curso de Licenciatura em Educação do Campo, o 

concluindo, no ano de 2014.  

Por decisão do conjunto de Entidades ao qual fazia parte, como liderança, 

em 2013 deixou o mandato do Deputado Federal Assis para assumir a função de 

Coordenador de Formação do Sistema Cresol na Região Centro-Oeste. Em 2014, 

entra na Especialização em Educação do Campo da UNICENTRO, realizada em 

parceria com a prefeitura de Candói – PR. Em 2016, o Autor recebe o diploma de 

Especialista em Educação do Campo. No ano de 2015, participou dos pleitos e 

participa do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICENTRO, como 

mestrando da Linha de Políticas Educacionais. 

A decisão em pesquisar um tema relacionado com a sua atuação, 

enquanto trabalho e militância, inclusive adotando uma linha com apontamentos 

críticos, justifica-se assim, devido à necessidade e motivação de tentar entender 

os limites e possibilidades das organizações da Agricultura Familiar em que atua. 

Como a exemplo do Autor deste trabalho dissertativo, diversos dirigentes 

militantes das organizações da Agricultura Familiar, tem algum vínculo com a 

Igreja Católica. Devido a este vínculo é que ele sente a necessidade de entender 

as motivações que levaram a Igreja em apoiar as lutas dos agricultores. Sem ter a 

pretensão de justificar a forma de atuação dele, como dirigente ou das próprias 

organizações, mas sim de fazer uma reflexão crítica sobre as influências de 

correntes de pensamentos diferentes do pensamento das referidas organizações 

com o sentido de entendimento para ampliar o horizonte de possibilidades de 

formas de organização e fortalecimento da luta da Agricultura Familiar 

camponesa.  

Esta decisão foi tomada pelo pesquisador Autor deste trabalho, com 

suporte da orientação da Professora Dra. Angela Hidalgo de trazer apontamentos 

críticos sobre aquilo que sempre acreditou como verdade, e também, pela 

cotidiana exposição e debate entre as diversas correntes de organizações sociais 

onde atua, em que há enfrentamento entre as correntes filosóficas de 

pensamento. Devido a estes embates, muitos esforços foram realizados que 

gerou um desgaste tanto pessoal, quanto organizacional, mas que o motivaram 

fazer um aprofundamento na busca de entender os fundamentos, limites e 
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possibilidades de cada corrente de pensamento. Ponderam-se os limites tanto 

pessoais, quanto de tempo para aprofundamento de uma pesquisa como esta, 

mas percebe-se que os esforço são necessários para iniciar uma atividade a ser 

aprofundado em pesquisas posteriores no sentido não de desmerecer toda 

história de luta dos agricultores familiares por meio de suas organizações.  

O Autor como inúmeros dirigentes sempre se manteve natural frente às 

instituições, até mesmo por acreditar que em diversos momentos da história, 

talvez, a única forma alternativa era lutar. Conduzir a luta significava fortalecer a 

organização da Agricultura Familiar; depois haveria um tempo para aperfeiçoar-

se, como a situação que está vivendo agora, neste momento de formação stricto-

sensu, no qual buscar qualificar e fortalecer a luta pela superação da exploração 

do homem pelo próprio homem torna-se mais um desafio. 
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa investigativa realizada por 

meio de revisão bibliográfica e análise de documentos. Para evidenciar o 

processo histórico de criação do PISO, no Brasil, será contextualizado o 

empobrecimento dos trabalhadores do campo brasileiro por meio das discussões 

da autora Iraídes Barreiro, Caio Prado Junior (1972) e Octavio Ianni (2004).  

Para destacar a relação da Trias com o surgimento das organizações 

sociais do campo, historicamente com o surgimento das associações rurais, dos 

sindicatos de trabalhadores rurais, da Fundação Rureco e da Cresol será descrito 

o histórico da sua atuação, no Brasil, junto à Fundação Rureco com base em 

documentos internos das duas instituições - Relatório Final 2007 e a 

Sistematização Final do Monitoramento do PISO. Além do Histórico, Missão e 

Princípios da Rureco disponível em sua própria página na internet.  

Ao explicitar os princípios filosóficos e educacionais que embasaram a 

execução do PISO, no Brasil, serão utilizadas algumas categorias do 

ensinamento cristão à luz dos escritos do Padre Lebret (1961) com o “Manifesto 

Solidarista”; de São Tomás de Aquino (1954) com o “Bem comum e o 

Comunitarismo”; do Padre. Fernando de Ávila (1963) com a “Economia Humana”, 

e Clodovis Boff e Jorge Pixley (1986) com a “Opção pelos Pobres”, evidenciando 

a Teologia da Libertação. Bem como, as categorias marxistas, embasadas por 

Carlos Montaño (2002), Lucia Neves (2010) e Claus Germer (2006) para 

compreender as questões relacionadas ao terceiro setor, apontando uma visão 

crítica sobre a economia solidária. 

Por fim, para explicitar as relações da interferência dos princípios 

filosóficos educacionais de esquerda (cristã e marxista) serão analisados as 

ações e os resultados do PISO, em Autores como Oliveira (2008), Germer (2006), 

Carlos Montaño (2002), Lucia Neves (2010), Padre Lebret (1961), Padre 

Fernando de Ávila (1963) e Clodovis Boff (1986). 
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MÉTODO 

 

A busca da verdade científica, não é algo simples de ser alcançado. Para 

chegar até a essência do objeto pesquisado, deve-se ir além das aparências. As 

ações desenvolvidas pelo PISO busca ressaltar este trabalho, teoricamente e 

metodologicamente com o pensamento de Kosik (2002), Vazquez (1977) e Tonet 

(2013). Terá início com a problematização do método sistematizado por Ivo Tonet 

(2013). Nesta discussão, o Autor afirma que ontologia não é ciência, e sim 

filosofia. Mas afinal, nessa perspectiva ontológica, qual seria a relação entre a 

ciência e a filosofia? 

 

Sabemos que na perspectiva gnosiológica, moderna foi estabelecida 
uma profunda cisão entre filosofia e ciência. A autonomização das 
diversas ciências retirou da filosofia o papel primordial que ela exercia 
desde a Antiguidade até quase o final da Idade Média. A produção do 
conhecimento verdadeiro, isto é, empiricamente comprovável, passava a 
ser tarefa das diversas ciências particulares. Ali terminava sua relação 
com a produção do conhecimento cientifico. O papel da filosofia era 
apenas de vigilância epistemológica e de síntese geral. [...] Essa cisão 
entre filosofia e ciência desaparece numa perspectiva ontológica. A 
unitariedade do ser impõe que também haja uma relação íntima entre 
esses dois momentos do saber. (TONET, 2013, p. 75). 

 

Ainda o mesmo autor Tonet (2013, p. 97), chama essa filosofia de uma 

antologia do ser social, pois “o ser social tem origem na síntese entre 

subjetividade e objetividade”. Sendo assim, ainda vai além quando afirma que, 

 

A atividade prática é o meio pelo qual a subjetividade imprime na matéria 
externa a forma previamente montada. Por sua vez, a atividade teórica é 
a mediação através da qual a consciência transforma a realidade 
objetiva em ideias. (TONET, 2013, p. 97), 

 

Esta síntese entre subjetividade e objetividade dá origem ao ser social e 

como um “salto ontológico”, promovendo assim, por meio do trabalho, o “estatuto 

de consciência humana” (TONET, 2013, p. 97). Essa relação também se 

expressa nas afirmações de Vazquez (1977) na definição como práxis, num 

processo dialético de ação e reflexão: 
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Sem essa ação real, objetiva, sobre uma realidade – natural ou humana 
– que existe independente do sujeito prático, não se pode falar 
propriamente de práxis como atividade material consciente 
objetivamente; portanto, a simples atividade subjetiva – psíquica – ou 
meramente espiritual que não se objetiva materialmente não pode ser 
considerada com práxis. (VAZQUEZ, 1977, p. 194). 

 

Por sua vez, tratar o conhecimento isolado de forma autônoma de outras 

relações sociais falseia sua compreensão, conhecimento esse que faz parte “[...] 

de uma totalidade maior que é o ser social, seu sentido só pode ser corretamente 

apreendido na medida em que o conhecimento for compreendido com parte 

dessa totalidade” (TONET, 2013, p. 100), assim não se deve tratar o 

conhecimento como categoria isolada. Nesse sentido, Kosik (2002) conceitua a 

totalidade como compreensão do todo estruturado, de forma dialética, sendo que 

qualquer fato só pode ser compreendido de forma relacional com a totalidade 

concreta. Não se trata de conhecer todas as partes da realidade, isso 

humanamente é impossível, mas sim de conceber que todas as partes são 

intimamente ligadas e que estão em movimentos no decorrer do tempo a partir 

das contradições existentes. Totalidade esta, da qual Kosik afirma pode ser 

exemplificado na escrita de Tonet com a seguinte reflexão, referindo-se ao 

singular, particular e universal: 

 

Todo objeto é, ao mesmo tempo, singular, particular e universal. A 
própria natureza nos mostra isso. Não há nenhuma folha de árvore que 
seja absolutamente idêntica a outra. Cada folha é única, portanto 
diferente de todas as outras. Apesar disso, nenhuma folha é 
absortamente diferente das outras. O próprio fato de denominarmos 
todas as folhas ‘folha’ implica que todas elas têm algo que as identifique. 
São idênticas, mas ao mesmo tempo, diferentes. E se agregarmos a isso 
o fato de serem folhas de determinado tipo de árvore, digamos de 
coqueiro, então teremos a particularidade que as une.  (TONET, 2013, p. 
113). 

 

Este exemplo das folhas demonstra a relação de interligação. Assim é a 

organização social que mantém uma interligação que as une. O caminho de 

construção do conhecimento que é balizado por elementos genéricos gerais 

(abstratos) que vão, à medida que se aproxima do objeto específico, menos 

abstrato, articulando-se a outros elementos específicos até se chegar à partícula 

que ainda não é conhecida, mas que não está isolada, sem fazer parte de 

conexões de uma totalidade maior. 
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Deste modo, cada objeto não é apenas uma síntese especifica de 
universalidade, particularidade e singularidade, mas também o resultado 
de um determinado processo histórico e social. Totalidade, historicidade 
e práxis são, pois, categorias fundamentais na configuração dos 
caminhos para a efetuação do conhecimento. (TONET, 2013, p. 114). 

 

Para Tonet, à medida que ocorre o rigor e seriedade nos processos de 

produção do conhecimento, não se pode esquecer-se do ponto de vista de classe 

social, pois na perspectiva ontológica marxista, que, mesmo desconhecida e 

rejeitada, esteve presente na construção do conhecimento no decorrer da história. 

Outra via, é nas contradições da realidade e na objetivação da teoria que se 

produz a veracidade de um determinado conhecimento ou, nas palavras de Tonet: 

(2013, p. 125) “Somente a prova ontoteórica e a prova ontoprática demonstrarão 

a verdade ou a falsidade de qualquer conhecimento”. 

Portanto, é a partir dessas categorias acima discorridas que se buscou 

fundamentar o método do trabalho de pesquisa, sendo um esforço como já citado 

anteriormente de evidenciar os princípios filosóficos do ensinamento cristão, 

presentes no PISO, e como estes princípios influenciaram na execução do 

Programa de educação não formal desenvolvido com agricultores empobrecidos. 

 
Tabela 01- Categorias do Ensinamento Cristão presentes nos seguintes Autores. 

Agostinho (2005) Aquino (1954) Singer (2002) 

Amor a Deus e ao 
Próximo 
Esperança, Felicidade, 
Verdade, Gratidão, 
Vida Eterna 

Bem Comum, Comunidade, 
Prudência, Justiça, Direito, 
Harmonia Social, Ordem 
Social, Bondade, Hierarquia 
Social, Propriedade Particular, 
Salvação, Caridade 

Solidariedade, Economia 
Solidária, Cooperação, 
Inclusão Social, 
Comunidade, Igualdade, 
Democracia, autogestão. 

 

Pixley& Boff (1986) Pe. Ávila (1963) Lebret (1961) 

Exclusão Social, 
Opressão, Libertação, 
Justiça, Solidariedade, 
Reforma social, 
Dignidade. 

 

Solidarismo, Pessoa 
humana e Comunidade 
humana, reforma social, 
Liberdade, Bem-comum 

Economia Humana, Bem 
Comum, Comunidade, 
Civilização Solidária. 
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CAPÍTULO I – Programa de Inclusão Social (PISO) 
 

Este capítulo tem como objetivo evidenciar o Programa de Inclusão Social 

(PISO), desde seus antecedentes, sua fundamentação teórica, execução e 

resultados. O PISO começou a ser discutido e elaborado, a partir do ano 2000, e 

posteriormente, apresentado para a Trias e ao Governo Belga que aprovou, em 

2002, o plano de trabalho a ser executado, a partir do ano de 2003. A duração 

desta ação foi no período de cinco anos, encerrando suas atividades, em 2007. O 

PISO será apresentado desde a sua elaboração, execução e resultados 

alcançados.  

Os documentos que deram base para a produção deste capítulo foram o 

Relatório Final 2007, a Sistematização do relatório final 2007, a Proposta de 

Formação das Regiões e o texto base do boletim “O Tafoneiro” - Formação. A 

sistematização final, dos resultados do Programa, ainda se baseou no processo 

de monitoramento desenvolvido durante a execução até a conclusão do PISO. O 

fato do maior vínculo do pesquisador com o Programa se deu a partir da 

Fundação Rureco, e, além disso, estar numa região de maior concentração das 

ações do PISO foi eleito a região Centro - Oeste do Paraná e a Fundação Rureco 

como região, e consequentemente, a entidade a ser evidenciada nas análises 

desta pesquisa. 

No decorrer da pesquisa será reforçado a tendência em focar na 

execução do Programa e os desdobramentos que o trabalho da Fundação Rureco 

proporcionou, em destaque, o caso do surgimento do Movimento Sindical e as 

Cooperativas do Sistema Cresol. Porém, como o propósito é discutir sobre os 

fundamentos filosóficos do PISO, ocorreu à decisão de contextualizar o Programa 

no início do capítulo com o histórico da Fundação Rureco, fato de ter sido a 

principal entidade que atuou no PISO. Ao discutir sobre os princípios da 

Fundação Rureco, estar-se-á discutindo os princípios do PISO, devido ao fato que 

o Programa foi pensado e executado pela Rureco, então seus princípios 

filosóficos e metodológicos são expressos automaticamente.  

Será possível perceber no histórico da Fundação Rureco, que sua origem 

ocorreu em virtude do trabalho de missionários leigos oriundos da Europa na 

região Central do Paraná, por meio da Comissão Pastoral da Terra, ligada a 
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Diocese de Guarapuava da Igreja Católica. A origem, a missão e os princípios da 

Fundação Rureco, possibilitam relacionar os princípios da referida entidade com 

os princípios do ensinamento cristão. Sendo assim, será problematizado que 

perspectiva de visão de sociedade que se trabalhou no PISO, constituiu-se em 

um Programa que fortaleceu a luta dos agricultores empobrecidos na perspectiva 

da luta de classe, ou se trabalhou na perspectiva de inclusão na lógica do 

mercado. 

Neste capítulo, ainda será discutido sobre o surgimento do Sistema 

Cresol, por entender que a partir de um desdobramento do trabalho da Fundação 

Rureco e sua principal missão, fazer a inclusão econômica dos Agricultores 

Familiares por meio do acesso ao crédito, a fim de gerar desenvolvimento local. 

Desta forma, será relacionado o Sistema Cresol com o ensinamento cristão, 

devido sua origem, sua missão e sua caracterização como de Economia Solidária. 

Os questionamentos levantados acerca da origem e missão das referidas 

Entidades, ou seja, tanto a Cresol, quanto a Fundação Rureco, será relacionado 

ou não com a teoria do terceiro setor a ser apresentado no capítulo terceiro, bem 

como, levantar elementos da crítica marxista à Economia Solidária. 

Por fim, ao evidenciar o Programa de Inclusão Social PISO por meio da 

contextualização desde seus antecedentes, sua elaboração, sua execução e seus 

resultados. Procurar-se-á relacionar suas categorias, com as do ensinamento 

cristão ressaltando a sua importância no fortalecimento da luta e organização 

para a resistência da classe trabalhadora empobrecida do campo. Diante disso, 

os ideais da Economia Solidária sistematizadas por Singer (2002), a Economia 

Humana sistematizadas por Pe. Lebret (1961) e a Teologia da Libertação de 

Pixley & Boff (1986) poderiam ser considerados como a materialização deste 

pensamento e a execução do PISO pela Fundação Rureco. Destaca ainda, a 

importância de não se esquecer de problematizar este trabalho por meio da 

relação com os apontamentos críticos discutidos no terceiro capítulo. 
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1.1 A FUNDAÇÃO RURECO E SUA RELAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA: SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES DE 
TRABALHADORES RURAIS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO CRESOL 

A DÉCADA DE 1980 E AS ORGANIZAÇÕES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO 
CENTRO-OESTE DO PARANÁ 

 

No final da década de 80, com o acirramento da pobreza no campo no 

Estado do Paraná, as famílias que viviam no campo decidiram continuar vivendo 

naquele espaço, onde haviam nascido, e que em muitos casos, já era o espaço 

de vida de duas ou três gerações de sua família. Os referidos agricultores 

camponeses viviam em comunidades rurais participando ativamente da vida 

religiosa nessas comunidades. Viviam num modo de vida com cultura própria, 

com pouca ou quase nada de interferência de políticas e Programas Estatais. 

Especialmente na área de saúde, em que a assistência pública não chegava até 

eles, eram estimulados a adotar métodos alternativos de resistência às suas 

enfermidades. Entre os métodos utilizados destacavam-se, os benzedores e os 

medicamentos naturais com base em ervas das florestas. 

Na área de política agrícola e agrária, esses povos jamais receberam 

assistência estatal, o que possibilitou a busca por sua parte de apoio de setores 

da Igreja Católica, que na figura do Padre realizava visitas nas capelas das 

comunidades exercendo-se assim, uma liderança junto aos referidos povos. A luta 

por inclusão social, direitos sociais e econômicos era o desejo dos camponeses. 

Sendo assim, a Comissão Pastoral da Terra, ou também chamada de Pastoral 

Rural, ligada à Igreja Católica, encontra espaço para atuar na organização e 

estimular os agricultores camponeses a se organizar para lutarem por alternativas 

de vida e buscar condições básicas de suas existências: 

 

Dentro deste contexto, na década de 1970, os pequenos produtores da 
Região Centro-Oeste do Paraná passam a se reunir para pensar sobre 
os seus problemas. Com o apoio da igreja, representada pela Pastoral 
Rural, passam a procurar, juntamente com assistência de Técnicos e 
Missionários, formas alternativas de enfrentar os problemas 
principalmente aqueles ligados à produção, comercialização, saúde, 
jovens e mulheres. Essas reflexões começaram a surtir resultados com a 
ampliação do grau de organização dos agricultores. Nesse processo, os 
agricultores da região obtiveram apoios de Entidades de Cooperação 
Internacional, principalmente ligadas às igrejas, como a CZWD (Igreja 
Reformada da Holanda) e CEBEMO (Igreja Católica). (RURECO, 2015, 
p. 01). 
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Como evidenciado no trecho acima, desde os primeiros momentos 

aparecem às figuras dos missionários leigos, que eram casais de europeus, 

ligados a igrejas tanto católicas quanto reformadas, contando com financiamentos 

de ONGs das referidas Igrejas, em especial da Holanda, que passam a 

desenvolver trabalhos de assistência organizativa tanta política, quanto técnica 

produtiva junto aos agricultores familiares.  Amparamo-nos em Lebret (1961) que 

ao falar da importância do movimento operário, o Autor destaca que o referido 

movimento recebe apoio da igreja cristã para se manifestar de diferentes formas: 

 

O mais importante desses movimentos, em número e atividade, é o 
movimento operário. Sua necessidade é evidente. É a expressão de uma 
reação salutar, pois desde que se enfraquece o capitalismo – tanto 
capitalismo privado quanto o de Estado - torna-se opressor. É um 
movimento que se estende na medida mesma em que a industrialização 
ganha novos espaços, aumentando o contingente de trabalhadores. 
Nascido num contexto de capitalismo e de democracia política, de tipos 
diversos de socialismo e de cristianismo social, ele se diversifica 
segundo suas origens e inspiração, desdobrando-se nas formas mais 
variadas: cooperativismo, associacionismo e sindicalismo. (LEBRET, 
1961, p.68). 

 

Apesar de se referir ao movimento de operários urbano, mas é possível 

perceber que os trabalhadores para enfrentar a opressão do capital, se uniram 

para juntar forças e lutar por melhores condições de trabalho. Suas organizações 

são sindicatos, associações e cooperativas. No caso dos agricultores da região 

Centro-Oeste do Paraná, o problema era a falta de políticas de apoio por parte do 

Estado, e que com o apoio dos missionários ligados à Igreja Católica, se 

organizam também em sindicatos, associações e cooperativas. Conforme se 

observa na figura a seguir, que apresenta uma reunião de agricultores que 

discutem suas estratégias, objetivando superar as dificuldades enfrentadas na 

vida do campo. 
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Figura 01- Momento de curso com famílias de agricultores da região Centro-
Oeste. 

 

                      Figura 01. Fonte: Rureco, p. 01. 

 

Na figura a seguir, é possível perceber o grau de tecnologia que era 

utilizado pelos referidos agricultores no período estudado. Demonstrando assim, 

que além das lutas por assistência de Programas públicos de apoio econômico e 

social, esses agricultores também demandavam apoio no sentido de organização 

e modernização produtiva. 

Figura 02- Agricultores familiares trabalhando com tecnologia de tração animal, 
 na Região Centro-Oeste. 

 

 
                   Figura 02. Fonte: Rureco, p. 01. 

 

A partir desta decisão e do apoio de ONGs ligadas, tanto à igreja católica 

como às igrejas reformadas da Bélgica e Holanda, é que os pequenos 
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agricultores camponeses familiares aqui do Brasil, mais especificamente da 

região Centro-Oeste do Paraná, ao receberem o apoio dos missionários leigos e 

da pastoral da terra, conforme podemos ver na primeira imagem reúne-se e se 

organizam para lutar por melhorias nas condições de suas vidas. A estratégia dos 

agricultores foi a de se organizar por meio de associações e sindicatos, conforme 

consta a historia do surgimento das referidas organizações: 

 

No período compreendido entre 1978 e 1989, com a participação da 
diocese, via Pastoral Rural, ampliaram-se os grupos de organização de 
base que discutiam essa problemática. Como consequência foram 
fundadas diversas Associações e Sindicatos de Trabalhadores Rurais na 
região, buscando sempre formas de enfrentamento e resistência para a 
busca de soluções dos problemas que afetavam as comunidades rurais. 
(RURECO, p. 01, 2015). 

 

Nota-se que, como o trabalho foi liderado pela igreja, categorias do 

ensinamento cristão, como a inclusão social, o comunitarismo, a cooperação, a 

união e o bem comum estavam presentes na metodologia de trabalho. Conforme 

é possível observar na segunda imagem, os agricultores citados não estavam 

inseridos no modelo de desenvolvimento convencional da agricultura que estava 

em curso no Brasil, que ficou conhecido como a Revolução Verde. O uso de 

poucas tecnologias e maquinários são características importantes que definem 

estes agricultores empobrecidos e que não estão inseridos na Revolução Verde. 

Ao fundar suas organizações, que foram inicialmente, sindicatos e 

associações, os agricultores familiares elaboraram suas prioridades e definiram 

os objetivos das referidas organizações como está escrito: 

 

As associações foram criadas com objetivos mais voltados para prestar 
serviços nas áreas da produção, beneficiamento, comercialização, 
assistência técnica, formação e capacitação. Os sindicatos tinham suas 
ações, nesse momento, mais voltados para as questões da luta pela 
terra, a busca da formação política e a clareza do direito dos agricultores 
terem acesso aos serviços de saúde pública. (RURECO, 2015, p. 01). 

 

Com estes objetivos, os agricultores empobrecidos e sem assistência do 

Estado, estabelecem duas frentes de lutas, sendo a primeira relacionada com a 

organização da produção e a segunda por direitos econômicos e sociais. Pode 

ser pensado na relação deste trabalho organizativo, aos ideais protagonizados 
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por Owen na Inglaterra, destacados no segundo capítulo deste trabalho em 

Singer (2002) que os trabalhadores pobres para enfrentar a opressão do capital, 

se embasaram no princípio da economia solidária e organizaram uma 

cooperativa, que foi a primeira da história da humanidade.  

 O questionamento que pode ser levantado, frente esta decisão tomada 

pelos agricultores familiares em criar sua própria organização para resolver o 

problema da falta de assistência do Estado. Isso remete a possibilidade que 

poderiam estes agricultores estarem se alinhando com a teoria do terceiro setor 

discutida por Montaño (2002). Mas também, pode ser adotada a linha de 

pensamento de que os agricultores, não tinham acesso a sequer outras 

possibilidades de forma de organização e luta, e por isso, ao receber o apoio da 

Igreja, perceberam a possibilidade de melhoria de condições de vida. Ocorre um 

aspecto importante na análise que apesar de na prática estarem assumindo o 

papel do Estado, mas ao mesmo tempo estavam se organizando para cobrar do 

Estado políticas de apoio. Pode ser pensado ainda numa perspectiva marxista, (a 

exemplo de que apresentaremos em Germer (2005), de que apenas ao lutar por 

direitos econômicos, estariam os agricultores atrapalhando a luta de classe, pois 

não estariam lutando pela superação do sistema capitalista e sim por pequenas 

reformas. Mas por outro lado, é possível relacionar a visão apresentada por Ávila 

(1995) de que a Economia Solidária ou também chamada de Economia Humana 

por Lebret (1961) pretende ser uma alternativa ao capitalismo, sem 

necessariamente superá-lo, mas apenas com pequenas reformas. Novamente, a 

perspectiva de uma economia solidária, descrita por Singer (2002) pode ser 

relacionada com o trabalho da Rureco, quando ela se propõe a construir um 

projeto alternativo de desenvolvimento: 

 

Dessa forma, inclui-se na região, e em especial junto aos pequenos 
agricultores, uma NOVA VISÂO em relação ao desenvolvimento rural, 
promovendo discussões em diversas áreas: sindicalismo, associativismo, 
reforma agrária, alternativas de produção, diversificação de culturas, 
direitos dos agricultores, comunicação, etc. (RURECO, 2015, p. 01). 

 

Na citação acima, é evidenciado a perspectiva de uma nova visão de 

desenvolvimento, pois se o modelo que estava em curso os agricultores haviam 

sido excluídos, seria necessário pensar outro modelo. Anteriormente, citamos a 
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economia humana, e a relacionamos com o referido trabalho na região Centro-

Oeste do Paraná. Mas afinal de que tipo de economia humana está sendo 

discutido. 

 

Pensamos, ao contrário, que o “social” e o “econômico” não podem ser 
separados; não se trata de colar medidas sociais apenas corretivas, 
paliativas, numa economia que engendra por si mesma o mal humano; 
trata-se de preconizar e de instaurar um regime integralmente 
personalista, cujo objetivo seja a “ascensão humana universal”, isto é, 
segundo a expressão de François Perroux; de “todo o homem” e de 
“todos os homens. (LEBRET, 1961, p.68). 

 

Além de conceituar o termo economia humana, Lebret (1961), também 

descreve sobre quais são os principais desafios para se alcançar uma civilização 

solidária, que segundo ele é através da economia humana: “Nessa perspectiva, a 

economia humana deve encarar além dos problemas propriamente econômicos, o 

problema de uma nova civilização. Ela é necessariamente, uma economia 

humanista. (LEBRET, 1961, p.68). 

Percebe-se que como citado acima, a economia humana, pretende ir 

além do aspecto econômico, ou seja, construir uma nova civilização pautada em 

valores e relações em que o bem comum e a humanização esteja em lugar de 

destaque. Segundo Lebret (1961) na citação anterior, destaca que não adianta 

medidas paliativas dentro de um sistema econômico que prejudica as relações 

humanas pautadas no princípio de humanidade. Desta forma, destaca-se que as 

categorias da proposição da economia humana com a proposição do trabalho 

organizativo dos agricultores empobrecidos da região Centro Oeste do Paraná, 

possuem a presença do ensinamento cristão nos princípios da Fundação Rureco. 

Reforçando a linha de raciocínio da dimensão da totalidade no trabalho da 

Rureco, além do aspecto econômico, foram ao perceber que extensão rural oficial 

não os atendia. Os agricultores familiares empobrecidos decidem contratar 

técnicos para suas próprias Entidades para que pudessem organizar uma 

produção que estivesse voltada para um projeto alternativo de desenvolvimento 

da agricultura. Mas, pensar a estruturação de um modelo diferente do que está 

em curso, pode se constituir como um desafio.  
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Apesar dos avanços conquistados pelas organizações da região, tinham-
se já as seguintes preocupações, em consequência do crescimento do 
trabalho: Como assegurar a continuidade das atividades; quem iria pagar 
pela continuidade dos serviços; Como as Entidades poderiam se 
mantiver; Como aumentar o intercâmbio entre os diversos municípios; 
Como articular as discussões e trabalhos que estavam acontecendo na 
região. (RURECO, 2015, p. 01). 

 

Se, uma vez iniciado o trabalho, esse começa a ser aceito por outros 

agricultores que viviam nas mesmas condições dos que haviam tomado a 

iniciativa de se organizar, a proposta de construir uma proposta alternativa de vida 

e de organização no campo se estendeu para outros municípios da região.  

Ao mesmo tempo em que a proposta era aceita por outros agricultores, os 

desafios e incertezas aumentavam. Apenas uma era a certeza, que eles não 

queriam mais viver nas condições de miséria que se encontravam e, por isso, a 

caminhada deveria continuar. Sendo assim, como alternativa de fortalecimento 

desse trabalho e a partir de suas organizações municipais, eles decidem criar 

uma entidade regional: 

 

Assim, no dia 18 de julho de 1986, as quatro Entidades municipais já 
existentes (Associações dos municípios de Turvo e Nova Tebas e os 
Sindicatos Rurais de Pitanga e Turvo), criaram a Fundação RURECO. 
Somente a partir de 1998, a Fundação RURECO consegue se estruturar 
na consolidação de um grupo técnico e de assessoria regional. 
(RURECO, 2015, p. 01). 

 

A Fundação Rureco, no início de suas atividades, teve sua sede no 

município de Turvo, e posteriormente, mudou-se para Guarapuava, ambos no 

Estado do Paraná. Desde então, passa a ser a entidade regional que articula e 

acompanha as demandas dos agricultores familiares e suas organizações para 

construir o projeto alternativo de desenvolvimento que está focado em algumas 

prioridades, entre elas: 

 

Buscar o crescimento e autonomia das organizações nos municípios 
(grupos comunitários, associações e sindicatos); Assegurar a articulação 
regional das Entidades municipais e por consequência de seus 
trabalhos; Buscar a realização de um trabalho voltado para a formação 
técnica e política dos agricultores envolvidos na organização da 
produção, beneficiamento e comercialização; Formular e desenvolver 
Programas técnicos com alternativas para o desenvolvimento rural; 
Viabilizar e consolidar as estruturas municipais e regionais para dar 
suporte à proposta de desenvolvimento da cadeia produtiva (produção, 
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beneficiamento e comercialização), como forma de melhorar a renda dos 
agricultores envolvidos e de buscar a autosustentação para os trabalhos. 
(RURECO, 2015, pág. 01). 

 

Haja vista, uma manifestação de organização dos agricultores familiares 

da região Centro-Oeste do Paraná, sendo o resultado do trabalho de missionários 

ligados à Igreja Católica, relacionando-os com a Teologia da Libertação. Ao 

discutir o histórico da Rureco compreendem-se categorias como: Inclusão Social, 

projeto alternativo de desenvolvimento, comunidade, direitos sociais e 

econômicos, solidariedade, justiça, organização, cooperação, entre outros. Estas 

categorias anteriormente citadas, também são evidenciadas quando discutimos a 

Teologia da Libertação por meio da obra “A Opção pelos Pobres” de Boff e Pixley 

(1986). Desta forma, é relacionado com a referida corrente de pensamento da 

Igreja Católica, vista a lógica, de que como o ensinamento Cristão esteve 

presente nas ações dos missionários leigos na constituição da Fundação Rureco, 

também é natural, que o referido ensinamento esteja presente na instituição, e por 

projeção de lógica, presente nos trabalhos que a referida entidade for executar. 

Ainda, as categorias presentes no trabalho e missão da Fundação Rureco, com 

as categorias da Economia Solidária, de Singer (2002), pois a Fundação propõe 

um projeto alternativo de desenvolvimento com inclusão social e econômica dos 

agricultores empobrecidos, buscando a autonomia dos sujeitos. Permite, neste 

sentido, por conformidade relacionar com a Economia solidária, com relações 

comerciais mais humanas, como propõe a economia solidária e economia 

humana. 

Deve ser considerado que, no contexto em que se está discutindo, 

tratava-se dos anos de 1980, em que, apesar de estar enfraquecida, o Brasil era 

governado por uma ditadura militar que em seus vinte anos de duração 

exterminou com organizações de esquerda que tivessem algum tipo de 

posicionamento relacionado com os ideais socialistas e comunistas. Inclusive com 

eliminação física dos dirigentes e militantes dessas organizações. Como citado 

em Lebret (1961), percebe-se que a economia humana, além da influência do 

ensinamento cristão, também teve influências de ideais socialistas. Mas como 

poderia acontecer na organização dos agricultores familiares empobrecidos da 

região Centro-Oeste do Paraná, que resultou no surgimento da Fundação Rureco 
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e no Sistema Cresol, não ter havido influência socialista, devido ao motivo da forte 

repressão ainda em vigência da ditadura militar que foi contemporâneo ao referido 

trabalho organizativo.  

A ponderação que está sendo evidenciada nesse momento do texto, trata 

de reconhecer que as condições históricas reais é que podem justificar essa 

escolha por parte dos camponeses da referida região a se organizarem com apoio 

da igreja e passarem a lutar por ideais mais de inclusão social e econômica ao 

atual sistema capitalista. Em vez de criar organizações com caráter mais 

revolucionário que lutassem pela transformação social visando o socialismo. Marx 

explica que o ser humano é fruto das relações históricas que condicionam o seu 

ser e que a partir dessas condições é que o homem consegue fazer história, 

afirmando: “as circunstâncias fazem os homens assim, como eles fazem as 

circunstâncias” (2012, p. 66).  

Sendo assim, a Rureco passa a desenvolver diversos projetos que eram 

financiados pelas ONGs, da Europa sempre buscando suprir as demandas para a 

consolidação do projeto alternativo de desenvolvimento e inclusão dos 

agricultores empobrecidos, ao processo de desenvolvimento. Um dos projetos 

elaborados e executado pela Fundação Rureco em parceria com outras Entidades 

idênticas a ela, localizadas em outras regiões dos Estados do Paraná e de Santa 

Catarina, foi o PISO, que é o objeto de análise desta pesquisa.  

Para reforçar os argumentos sobre a importância do trabalho 

desenvolvido por Entidades ligadas à Agricultura Familiar, neste caso em 

específico, evidenciando o PISO desenvolvido pela Rureco. Os pontos levantados 

pelos próprios agricultores atendidos pelo Programa, que no relatório final do 

PISO, em Trias (2007), afirmam que suas condições de vida melhoraram em 

diversos aspectos. Entre os avanços de melhoria foi evidenciado o aumento de 

renda das famílias acompanhadas pelo PISO. Sendo, esse aumento de renda, em 

decorrência das novas práticas de organização produtiva que com novas 

tecnologias baseadas na agroecologia e com canais alternativos de 

comercialização diretos dos produtores aos consumidores. Em ênfase foi 

destacados a inclusão dos agricultores acompanhados pelo PISO nas 

organizações de representação da categoria da Agricultura Familiar, entre elas, 

os sindicatos, associações e cooperativas tanto de crédito quanto de produção. 
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Esta inclusão nas organizações de representação, também proporcionou mais 

facilidade no acesso às políticas públicas por parte dos agricultores familiares 

acompanhados pelo Programa de Inclusão Social (PISO). 

Conforme linha de pensamento apresentado anteriormente, o relatório 

final de Trias (2007), apontou que os beneficiários do PISO estavam excluídos do 

processo de desenvolvimento econômico e social. Inclusive ao ser excluído de 

suas próprias organizações de representação enquanto categoria da Agricultura 

Familiar. Estava excluída de até mesmo ter possibilidades de lutar pela inclusão. 

Pois como evidenciado pelo pensamento marxista, que o trabalhador para ter 

autonomia de lutar pelos seus direitos, enquanto classe trabalhadora com 

autonomia necessita primeiramente resolver suas questões básicas de existência, 

como alimentação, vestuário e moradia. Depois de ter as necessidades básicas 

resolvidas, o trabalhador teria autonomia de se organizar e lutar por melhores 

condições de vida. No caso dos agricultores acompanhados pelo PISO, não 

estava resolvido às questões básicas de existência. Poder-se-ia pensar que 

estivesse sendo relatado uma possível explicação inclusive pela exclusão de suas 

próprias organizações de representação, e consequentemente, do processo de 

desenvolvimento social e econômico.  

Nesta perspectiva, pode ser destacada a importância do trabalho de 

educação não formal, o PISO, desenvolvido pela Fundação Rureco e as demais 

Entidades ligadas à Agricultura Familiar, pois se não fosse este trabalho de 

Inclusão Social, estariam ainda excluídos e não teriam a oportunidade nem 

sequer de lutar por melhoria na sua qualidade de vida. 

A luta por qualidade de vida, também aparece em documentos e na 

missão da Rureco como vida digna. Pois uma vez os agricultores estando 

condicionados a viver em situação de extrema pobreza, pela lógica não teriam 

condições de uma vida digna.  

 

Fortalecer a Agricultura Familiar a partir de uma proposta de 
desenvolvimento sustentável e humano, tendo os princípios da 
agroecologia como norteadores da base tecnológica e das suas 
relações, a fim de diminuir o êxodo rural e contribuir para a qualidade de 
vida no campo e na cidade. (RURECO, 2015, p. 01). 
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Como pode ser observado na citação acima, a descrição fiel da missão da 

Rureco é possível perceber algumas categorias do pensamento cristão que 

sistematiza, no início deste capítulo e será aprofundado no terceiro capítulo deste 

trabalho. Entre as categorias, destaca-se a construção de uma proposta de 

desenvolvimento sustentável e humano, apontando a Agroecologia como princípio 

de base tecnológica para a agricultura e estruturas de organização da produção. 

Com esta afirmação, reforça-se a relação destacada anteriormente com a 

Economia Solidária ou Economia Humana sistematizadas por Pe. Lebret (1961) e 

Pe. Ávila (1963). Pois a exemplo de Singer (2002), propõe a economia solidária 

como forma alternativa de organização econômica, com relações mais humanas a 

exemplo do que destaca na missão da referida entidade, que afirma se dispuser a 

estruturar um projeto alternativo de desenvolvimento, com princípio na 

agroecologia, com relações mais humanas a fim de contribuir na qualidade de 

vida tanto dos agricultores quanto dos trabalhadores que vivem na cidade.  

A Rureco buscava, ao produzir um alimento saudável no campo, 

comercializar por meio de feiras solidárias aos trabalhadores da cidade, que além 

de estarem consumindo um alimento saudável, estariam pagando um preço mais 

barato, pois o agricultor deixaria de dividir seu lucro com o atravessador que é o 

supermercado. Desta forma, estaria construindo uma economia mais humana, 

com relação de cooperação do campo com a cidade. 

Nos documentos da Fundação Rureco e nos relatórios da Trias, foram 

encontrados em diversos momentos os temos “Autonomia e Emancipação”. Estes 

termos remetem ao pensamento que os agricultores empobrecidos da Região 

Centro-Oeste, estavam sendo explorados ou induzidos por algum ente externo, 

ou até mesmo conforme Barreiro (2010), que estes agricultores não tinham 

qualquer tipo de assistência por parte do Estado, por isso ficariam vulneráveis a 

exploração. Esta linha de pensamento pode ser relacionada com o pensamento 

de Pixley& Boff (1986), que sistematizam o pensamento de uma corrente do 

pensamento cristão que é a Teologia da Libertação. 

Como desdobramento de um dos trabalhos da Fundação Rureco foi o 

trabalho do Fundo de Crédito Rotativo que nasceu o Sistema Cresol. 
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1.2 SURGIMENTO DO SISTEMA CRESOL E SUA RELAÇÃO COM O 
SOLIDARÍSMO 

 

Além da Fundação Rureco que atuava na região Centro-Oeste do Paraná, 

também a região Sudoeste do Paraná contava com o trabalho da Associação de 

Estudos, Orientação e Assistência Rural (Assesoar) que estando sediada em 

Francisco Beltrão, no Paraná, desde os anos de 1966, desenvolvia projetos no 

sentido de apoiar os trabalhadores que viviam no campo. A exemplo da Fundação 

Rureco, a Assesoar também desenvolveu trabalhos visando criar alternativas de 

inclusão dos camponeses agricultores familiares pobres que viviam no meio rural, 

sem qualquer tipo de apoio por parte das políticas públicas governamentais. O 

trabalho da Assesoar serviu de exemplo para a estruturação e trabalho da 

Fundação Rureco na região Centro-Oeste do Paraná. 

Dentre as necessidades dos agricultores estava a assistência técnica e o 

acesso ao crédito rural. Mas não se tratava de qualquer tipo de assistência 

técnica, teria que ser uma assistência técnica que lhes apoiasse na consolidação 

dos objetivos desses agricultores, ou seja, consolidar um projeto de 

desenvolvimento alternativo ao modelo convencional que estava em curso no 

Brasil e do qual eles já haviam sido excluídos. Conforme discutido anteriormente 

na missão da Rureco está evidenciado a posição de construir um projeto 

alternativo de desenvolvimento.  

No Terceiro capítulo deste trabalho, ao discutir as teorias do ensinamento 

cristão, é possível compreender que entre os teóricos clássicos fica evidente a 

necessidade de orientar a organização da sociedade em projetos alternativos de 

desenvolvimento e que como síntese do pensamento são proposta a economia 

solidária ou economia humana. Ao aprofundar o conceito do termo Economia 

Solidária, afirma-se que ela se materializa no Cooperativismo. A afirmação de que 

o Cooperativismo expressa o pensamento da economia solidária, devido a que 

conforme os argumentos que diferenciam a economia solidária do comunismo e 

do capitalismo, que no primeiro sistema citado a propriedade é do Estado e no 

segundo a propriedade é privada. No solidarismo a propriedade é da comunidade 

associada e possui como característica a gestão democrática exercida pelos 

próprios cooperados representantes da comunidade.  
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Com base na teoria da economia solidária e buscando estruturar o projeto 

alternativo de desenvolvimento é que as duas Entidades, (Assesoar e Fundação 

Rureco) contando com apoio financeiro de organizações ligadas as Igrejas da 

Holanda, e Alemanha, dentre elas, a CEBEMO da Holanda e a MISERIOR da 

Alemanha, contrataram técnicos para desenvolver experiências de produção 

agroecológica e dispor de pequenos financiamentos pelo fundo de crédito rotativo, 

junto aos agricultores, tanto do Centro-Oeste, como do Sudoeste do Paraná na 

perspectiva de que assim, estariam fortalecendo o projeto alternativo de 

desenvolvimento por meio da inclusão social e econômica dos agricultores 

familiares empobrecidos.  

Do mesmo modo que com a assistência, também os agricultores não 

contavam com linha de crédito para financiar suas atividades produtivas. Então 

juntamente com o recurso para custeio dos técnicos, os projetos também 

contavam com um pequeno fundo que financiava a produção desses agricultores.  

Esse fundo que também era oriundo das igrejas da Holanda e da 

Alemanha foi chamado de Fundo de Crédito Rotativo (FCR), pois ele financiava a 

atividade produtiva de um agricultor que quando devolvia o recurso, servia para 

financiar um novo agricultor em sua atividade produtiva, alternativa e 

diversificada. O Fundo de Crédito Rotativo que era administrado pela Rureco e 

Assesoar presumia com a parceria das organizações locais de representação dos 

agricultores familiares, entre as quais estavam os sindicatos de trabalhadores 

rurais e as associações. Essas Entidades locais, além de auxiliarem no processo 

de aplicação do crédito, também contribuíam para a produção e comercialização 

dos produtos produzidos por esses agricultores que normalmente se organizavam 

em grupos comunitários. 

Retomando a discussão da função do sindicalismo rural, que, entre outros 

objetivos, era o de lutar pelos direitos econômicos dos agricultores familiares, 

após muitas lutas, com manifestações de rua, ocupações de prédios públicos e 

denúncias para a sociedade sobre o descaso do Estado para com eles, é que, em 

1994, fruto dessa luta dos agricultores organizados, o Governo Federal cria o 

Programa Nacional de apoio à Agricultura Familiar (Pronaf). 

A partir desse momento, os agricultores familiares passam a contar com 
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uma linha de crédito subsidiada e com exclusividade para atender suas 

demandas produtivas. Mas o problema não havia sido resolvido totalmente, pois 

para conseguir acessar essa linha de crédito, os agricultores precisavam ser 

clientes dos bancos e vencer a burocracia exigida para acessar o recurso. Isso 

seria impossível, pois uma vez os agricultores estavam excluídos do processo 

produtivo e do acesso ao crédito, automaticamente não eram clientes dos bancos. 

Outro agravante foi o de que os bancos não apresentavam estrutura e 

capacitação para trabalhar com esse novo público e atender essa demanda. 

Somando-se a esses fatores, nos de 1994 e 1995, ocorreram crises no Sistema 

Financeiro Nacional, e como consequência, houve a quebra do Banco 

Bamerindus. 

Diante deste contexto é que os agricultores familiares, com apoio da 

Assesoar, da Rureco e dos Sindicatos, baseados na experiência do Fundo de 

Crédito Rotativo, decidiram e criaram as cinco primeiras cooperativas do Sistema 

Cresol: 

 

Em 1995, no Paraná, foram constituídas as cinco primeiras cooperativas 
do Sistema Cresol, na região Sudoeste (Dois Vizinhos, Marmeleiro e 
Capanema) e Centro (Laranjeiras do Sul e Pinhão). As cooperativas 
nasceram das experiências do Fundo de Crédito Rotativo (FCR) 
financiado pela cooperação internacional (MISEREOR) no Sudoeste do 
Paraná em parceria com a Assesoar (Associação de Estudos, 
Orientação e Assistência Rural) e também por créditos financiados pela 
ONG ACT (hoje TRIAS), em parceria com a Fundação Rureco, no 
Centro do Estado. (CRESOL, 2016, p. 01). 

 

Logo após o surgimento das cinco primeiras cooperativas, essas, juntas, 

decidem criar uma base de serviços, sediada em Francisco Beltrão, e que mais 

tarde, se transformou em uma Central de Crédito chamada de Cresol Baser. Já 

em seu primeiro ano de atuação, o Sistema Cresol conseguiu acessar os recursos 

do PRONAF e repassá-los ao seu quadro social. Com esta ação de repasse de 

uma linha de crédito disponibilizada pelo Governo Federal, com juros subsidiados, 

a Cresol executa uma ação de inclusão econômica de seus cooperados ao 

Sistema Financeiro Nacional. Possibilitando cumprir com um de seus objetivos, 

fazer a inclusão social e econômica de seus cooperados, e consequentemente, 

manterem-se fiel ao propósito do ensinamento cristão quando propõem à inclusão 

no processo de desenvolvimento as pessoas que haviam sido excluídas.  
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Na atualidade, segundo dados do próprio Sistema, a Cresol está atuando 

em nove Estados do Brasil e possui mais de 200 mil cooperados. Desde a sua 

fundação até os dias atuais, o Sistema Cresol é caracterizado como de economia 

solidária. Esta caracterização pode ser afirmada por diversos fatores entre eles: 

Primeiro, as Entidades que constituíram o Sistema Cresol que foram as ONGs, 

Sindicatos e Associações. Todas possuem em sua missão e princípios, categorias 

da economia solidária, a exemplo da inclusão social que é uma categoria da 

economia solidária e do ensinamento cristão.  

O segundo aspecto que caracteriza o Sistema Cresol, como de economia 

solidária, é pelo fato dela ser constituída como cooperativa, que como 

sistematizado por Singer (2002) que ao descrever sobre os sonhos de Robert 

Owen, que se tratava de ter uma economia mais humana, em relação ao modelo 

da época e que seus sonhos se materializaram no Cooperativismo. Pois 

anteriormente, já foi justificado o cooperativismo é a expressão na prática da 

teoria do solidarismo, devido que a propriedade é coletiva dos cooperados e a 

gestão ser feita pelos próprios proprietários que são os agricultores familiares. Ao 

observar que a propriedade da cooperativa é da coletividade dos cooperados com 

participação de forma igualitária nas decisões de sua cooperativa, relaciona-se 

com a categoria do comunitarismo ou do bem comum. Encontrando, um terceiro 

argumento que sustenta a relação do cooperativismo do Sistema Cresol com a 

teoria do solidarismo. 

Atualmente, o Sistema Cresol é reconhecido como o maior sistema de 

Economia Solidária do Brasil, desta forma permite que se relacionem seus 

princípios com os princípios filosóficos do ensinamento cristão da Igreja Católica, 

que possuem relação com o Programa de Inclusão Social (PISO). 

 

1.3 SOBRE O PROGRAMA - PISO 

A região Sul do Brasil, apesar de ser uma região considerada 

desenvolvida, ao verificar a realidade do campo, é possível perceber a existência 

de agricultores familiares empobrecidos. A partir deste contexto, no ano 2000 

iniciou-se o processo de discussão para a elaboração de um novo Programa a ser 

trabalhado por Entidades não governamentais apoiadoras da Agricultura Familiar 

agroecológica. As Entidades executoras do Programa anterior ao PISO foram na 
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região Centro-Oeste, a Fundação Rureco, na região Sudoeste, a 

COOPERIGUAÇU, na região Oeste do Estado, o Fórum Oeste e na região 

Metropolitana de Curitiba, a AOPA, além da Cresol Baser que desenvolvia ações 

inter-regionais.  

Por se tratar de Entidades não governamentais e que não possuíam fonte 

de recursos próprios, com exceção da Cresol Baser, as demais Entidades 

dependiam de elaborar os Programas de trabalho e negociar financiamentos para 

poder, posteriormente, executá-los. Como foi o caso do PISO elaborado pelas 

referidas organizações e financiado pela Trias, com recursos do Governo Belga. 

Já que estava se encerrando um período de realização de um Programa 

desenvolvido em quatro regiões do Estado do Paraná, com atuação em quatro 

eixos que serviriam como base e experiência para elaboração e execução de um 

novo Programa: 

 

O Programa em execução no Paraná encerrou-se em 2002, orientava-se 
a partir de quatro eixos de ação: cooperativismo de crédito, assistência 
técnica, agroindustrialização e um quarto eixo integrador destes, o(s) 
Fórum(s) de Entidades da Agricultura Familiar. Destes eixos de ação, o 
cooperativismo de crédito superou largamente as metas previstas para o 
período; o de agroindustrialização ficou aquém do previsto; e o de 
assistência técnica (depois acompanhamento técnico) construiu algumas 
experiências nas quatro regiões e, no debate em torno dos Fóruns, 
possibilitou que as Entidades executoras daquele Programa inserissem-
se nos debates em torno da Coordenação Estadual das Entidades da 
Agricultura Familiar – CEEAF e dos Fóruns Microrregionais. (TRIAS, 
PISO, 2007, p. 04b). 

 

Devido ao que aponta o relatório citado, pode ser evidenciada a 

necessidade e oportunidade de se elaborar o novo Programa. Sendo assim, um 

longo processo de discussão, elaboração e negociação do Programa de Inclusão 

Social (PISO).  

 

Importa observar que o processo de elaboração do novo Programa deu-
se de modo a integrar, em uma estratégia comum de desenvolvimento, 
diferentes regiões e países latino-americanos apoiados pela TRIAS. No 
caso do Brasil, procurou-se fazer com que os atores das cinco regiões 
acima mencionadas convergissem para uma mesma unidade de 
coordenação ou Programa. Como resultado da formulação do Programa 
nas cinco regiões constituiu-se cinco ações (Projetos) executados pelas 
Entidades executoras em cada região e uma sexta ação (Projeto) como 
atividades inter-regionais. Para a definição de uma estratégia comum 
foram realizados então um conjunto de eventos: o primeiro em El 
Salvador, depois eventos em cada região (como acima mencionado), a 
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seguir um evento inter-regional em Curitiba e finalmente (final de 2001), 
antes de negociar com o governo belga, realizou-se uma reunião na 
Bélgica com representantes dos diferentes países. O novo Programa 
acabou sendo aprovado no final de 2002. (TRIAS, p. 03, 2007b). 

 

Como existia uma relação histórica entre a antiga ACT que passou a ser 

chamada de TRIAS, e a Fundação Rureco, a elaboração do PISO que se orientou 

pela lógica da Inclusão Social e Econômica de agricultores empobrecidos foi um 

processo de construção coletiva com sintonia de pensamento entre as duas 

referidas Entidades, e também, as demais Entidades executoras. Está sintonia 

acredita-se que possa ter se sustentado, devido a TRIAS, quanto a Fundação 

Rureco possuírem suas origens ligadas ao ensinamento cristão que a partir do 

princípio do Solidarismo tem a categoria da inclusão social sendo contemplada. 

Pois o princípio do comunitarismo é parte constituinte do solidarismo. Pode-se 

considerar que as Entidades executoras do PISO, poderiam ter dificuldades em 

conseguir a aprovação do plano de trabalho, e consequentemente, do orçamento 

para a implementação do Programa. Mas, partindo da lógica que houve certa 

facilidade na aprovação, devido à simetria de princípios entre a TRIAS e as 

Entidades executoras do PISO e que o Governo Belga poderia ter sido motivado 

pelo princípio da Caridade ao apoiar um Programa de Inclusão Social estaria 

dando sua contribuição para o desenvolvimento de famílias empobrecidas. 

Desta forma, liderado pela Fundação Rureco, as demais Entidades 

executoras do PISO, em conjunto com os técnicos da TRIAS que atuavam no 

Brasil, os quais eram chamados de Cooperantes Belgas, chegam ao plano de 

trabalho que é apresentado ao Conselho da TRIAS, na Bélgica, que aprova o 

Programa, e posteriormente, negociou e obteve sucesso na captação do 

orçamento necessário para o financiamento com recursos não reembolsáveis 

junto ao Governo Belga, no ano de 2002 a ser executado a partir do ano de 2003. 

Nesse pressuposto, existia naturalmente uma fundamentação teórica 

desde o início do trabalho que os Missionários Leigos Europeus desenvolveram, 

na região Centro Oeste, e que deu origem na Fundação Rureco com os princípios 

que embasam o PISO. Sendo assim, o PISO foi elaborado e executado por cinco 

Entidades ligadas à Agricultura Familiar em quatro regiões do Estado do Paraná e 

uma de Santa Catarina, entre os anos de 2003 a 2007, conforme consta no 

relatório final do Programa produzido por estas Entidades a pedido de TRIAS que 
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foi a entidade financiadora do Programa, conforme segue: 

 

Este breve relato visa elencar alguns aspectos metodológicos utilizados 
no trabalho junto aos grupos/comunidades onde o Programa se 
desenvolveu como forma de contribuir para o debate em torno dos 
trabalhos demandados pelos agricultores e suas organizações com vista 
a pensar uma nova proposta de acompanhamento às famílias que vivem 
no campo. Data a complexidade da experiência, este relato não tem a 
pretensão de sistematizar toda a experiência que foi a execução das 
ações nas cinco regiões do Programa, ou seja: Sudoeste, Oeste, Centro-
Oeste; Metropolitana e Campos Gerais do Paraná; e Alto Vale no Estado 
de Santa Catarina. (TRIAS, PISO, p. 02, 2007b). 

 

As Entidades executoras do Programa nas cinco regiões de abrangência 

do Programa foram todas Entidades do campo popular, ligadas a Agricultura 

Familiar, e em sua maioria, organizações não governamentais a exemplo da 

Fundação Rureco. 

 

O trabalho de animação e gestão do Programa de Inclusão Social em 
cada região ficou a cargo de cinco Entidades, ou seja: AOPA, na região 
Metropolitana e Campos Gerais; o CEMEAR na região de Santa 
Catarina; a Base Sudoeste do Sistema Cresol Baser inicialmente e 
posteriormente a COOPERIGUAÇU na região Sudoeste; O FORUM 
OESTE na região Oeste do Paraná e a Fundação RURECO na região 
Centro-Oeste do Paraná (TRIAS, p. 04, 2007b). 

 

Além das cinco referidas Entidades, existiu a sexta entidade que é o 

Sistema Cresol que participou desde a elaboração do Programa à sua execução 

por meio de uma estância regional que era a Base Sudoeste, na região Sudoeste 

do Paraná. Mas posteriormente, o colegiado do PISO decide por convidar a 

COOPERIGUAÇU para coordenar e executar as ações do PISO na referida 

região. Passando assim, o Sistema Cresol, por meio de sua central Cresol Baser 

coordenado e executando a ação inter-regional, que foi uma ação voltada à 

integração das ações das regiões. 

Após uma análise dos relatórios finais do PISO e pela trajetória das 

Entidades executoras, podem ser evidenciadas as categorias do comunitarismo e 

inclusão social que pertencem à teoria do ensinamento cristão. Pois, como 

descrito anteriormente, na síntese em tabela, constata-se que o comunitarismo 

presente em Aquino (1954), Pe. Ávila (1963) e em Singer (2002). Também a 

categoria Inclusão Social, em Pixley& Boff (1986), e Pe. Ávila (1963), sendo assim 
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é possível pensar a partir destas duas categorias que o Programa de Inclusão 

Social teria sua fundamentação teórica nestes pensadores que sistematizam o 

ensinamento cristão. 

O Programa que teve como objetivo fazer a Inclusão Social no processo 

de desenvolvimento local, 1800 famílias de agricultores familiares excluídos do 

desenvolvimento, é fruto de um processo já em curso por meio do trabalho 

educativo desenvolvido pelas quatro Entidades do Paraná, estendido para a 

região do Alto Vale Catarinense. Para analisar a elaboração do Programa foram 

avaliadas as ações do trabalho anterior que as Entidades vinham desenvolvendo 

com financiamento da TRIAS. Chegou à conclusão que para ter sucesso no 

processo de inclusão destas famílias, deveria trabalhar o fortalecimento das 

organizações de representação da Agricultura Familiar, por meio do 

acompanhamento de grupos comunitários organizados e suas representações 

sindicais lutarem para que as políticas públicas se tornassem acessível às 

famílias que foram trabalhadas pelo Programa: 

 

A implementação do Programa de Inclusão Social foi iniciado em abril de 
2003, tendo como enfoque estratégico o fortalecimento dos agricultores 
familiares menos favorecidos, por meio da sua inserção nas 
organizações de representação, produção, agro industrialização e 
comercialização. Foi construído tendo como objetivo geral apoiar 
processos de desenvolvimento local, considerando os agricultores 
familiares mais empobrecidos como atores reconhecidos junto as suas 
próprias organizações e articulados a processos de desenvolvimento 
regional.  (TRIAS, 2007, p. 01). 

 

Desta forma, os referidos agricultores empobrecidos estavam excluídos 

inclusive de suas próprias organizações de representação. As Entidades 

executoras do Programa decidiram por trabalhar para incluir estes agricultores no 

processo de desenvolvimento regional iniciando pela inclusão nas próprias 

organizações de representação da Agricultura Familiar. 

O Programa teve ainda como objetivo específico: “Organizando-se como 

objetivo especifico, a inclusão de 1800 famílias de agricultores familiares mais 

empobrecidas nos processos de desenvolvimento local. Tendo como estratégia a 

sua inserção nas organizações (de representação, produção e crédito) da 

Agricultura Familiar” (TRIAS, 2007, p.01a). 
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É possível constatar que as organizações executoras do Programa, como 

tinham uma abrangência nas regiões, escolheram desenvolvê-lo mediante 

parcerias com os Sindicatos ou Associações de agricultores que possuíam 

atuação municipal, devido a que isso facilitaria o acesso aos grupos beneficiários 

do Programa, mas também, por acreditarem que ao ser desenvolvido pelas 

Entidades de representação dos agricultores, neste caso, por intermédio dos 

Sindicatos, facilitava a filiação dos agricultores empobrecidos junto aos sindicatos, 

pois um dos objetivos do Programa era o fortalecimento das organizações de 

representação para lutar pelo acesso das políticas públicas como descreve o 

relatório a seguir: 

 

Como parceiras dessas Entidades fizeram parte integrante do Programa 
outras 50 Entidades entre elas Sindicatos de Trabalhadores Rurais – 
STR, Sindicatos de Trabalhadores da Agricultura Familiar – SINTRAFs, 
Cooperativas de Crédito do Sistema Cresol BASER, Cooperativas de 
produção, Associações municipais e regionais de agricultores familiares 
e diversas ONGs. (TRIAS, 2007, p. 13). 

 

Apesar de serem 1800 famílias trabalhadas, um número expressivo em 

termos absolutos, nas cinco regiões aonde o Programa foi desenvolvido a 

quantidade de famílias atendidas é pequena, pois em mais de 300 mil famílias de 

agricultores familiares que poderiam ser considerados público meta do Programa. 

Dada esta realidade, um dos objetivos do Programa, não era em atender um 

número massivo de agricultores empobrecidos, mas sim, acompanhar um número 

suficiente a fim de criar e propor metodologias e processos de acompanhamento 

técnico educativo para inclusão dos agricultores empobrecidos, a serem 

assumidos pelos órgãos públicos como política pública. Desta forma, foi 

necessário elaborar uma metodologia de trabalho que seria desenvolvido pelas 

equipes do Programa junto ao público meta. 

Como as Entidades executoras do Programa eram Entidades ligadas à 

Agricultura Familiar Agroecológica e acreditavam que o desenvolvimento 

precisaria acontecer, a partir do local, e que o Governo deveria assumir suas 

responsabilidades em promover a inclusão dos empobrecidos no processo de 

desenvolvimento foi evidenciado esta perspectiva nos eixos de ações planejadas 

pelo Programa:  
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Para alcançar a integração destes agricultores e agricultoras, o 
Programa trabalha com seis temas centrais em todas as cinco regiões: 
1) Comercialização dos produtos; 2) Conversão dos métodos de 
produção convencionais para métodos de produção agro ecológicos; 3) 
Organização dos agricultores e agricultoras em grupos de produtores, 
associações, cooperativas, sindicatos, redes de colaboração locais e 
regionais; 4) Capacitação técnica e organizacional (“empowerment”); 5) 
Políticas públicas; 6) Acesso ao micro crédito. O apoio dos cooperantes 
de TRIAS durante 2007 estava principalmente voltado para o 
fortalecimento organizacional das Entidades CEMEAR e CRESOL 
BASER. (TRIAS, 2007, p.01a). 

 

Além da perspectiva da inclusão econômica com meios de produção, 

comercialização, estas Entidades acreditavam que não seria possível promover o 

desenvolvimento destas famílias por meio da produção convencional. Devido a 

isso, defendiam e trabalhavam com a perspectiva da agroecologia. Também foi 

reforçada a perspectiva do acesso ao crédito como uma política pública de 

inclusão econômica.  

Apesar de nos relatórios, aparecer afirmações da autonomia das 

Entidades executoras do Programa, nesta citação do relatório é evidenciado a 

presença de cooperantes Belgas. Os referidos cooperantes, normalmente de 

nacionalidade Belga ou Holandesa, eram funcionários da TRIAS, pagos com 

recurso do próprio Programa que atuavam no apoio e na supervisão das ações 

que estavam sendo executadas, conforme o estabelecido no plano de trabalho do 

PISO. 

Os eixos de atuação foram desdobrados metodologicamente em 

atividades a serem desenvolvidas junto aos agricultores empobrecidos que era o 

público meta do PISO. Devido à origem das organizações proponentes e as 

parceiras executoras do Programa, a metodologia de trabalho desenvolvida foi 

mediante o acompanhamento de técnicos em grupos comunitários que se 

situavam nas comunidades rurais onde viviam os agricultores beneficiários do 

Programa. 

 

As ações de base eram desencadeadas, em todas as regiões, pelos 
agentes de desenvolvimento, isto é, técnicos, direções dos agricultores 
familiares e/ou agricultores monitores com habilidades para se 
integrarem e engajarem no desenvolvimento das comunidades mais 
empobrecidas. Esses agentes constituíam-se em equipes de agentes de 
desenvolvimento com atuação direta nas comunidades/grupos e famílias 
atendidas pelo Programa de Inclusão social. (TRIAS, 2007, p. 09). 
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Primeiro pode ser afirmado que as Entidades adotavam esta estratégia 

devido a sua ligação com o ensinamento cristão e a afirmação se sustenta pela 

categoria do Comunitarismo. Conforme descrição do título deste trabalho, a 

presença do ensinamento cristão no trabalho do PISO é um princípio filosófico do 

comunitarismo e que conforme se destaca no terceiro capítulo deste trabalho vêm 

da sistematização do pensamento de Tomás de Aquino (1954) que é o bem 

comum, pode ser evidenciado no PISO devido à escolha desta metodologia. As 

Entidades acreditavam que a metodologia de trabalho em grupos nas 

comunidades, permitia uma otimização de tempo, e consequentemente, de 

recursos. Bem como, estavam testando uma proposta de acompanhamento 

técnico, na oportunidade, esta metodologia pode ser considerada inovadora. 

Outro princípio filosófico do ensinamento Cristão é o Solidarismo. Na 

citação a seguir, texto produzido pela Fundação Rureco para embasar as 

publicações do Boletim “O Tafoneiro”, destaca-se a presença da palavra 

Economia Solidária, que vem expressa em conjunto com outras categorias que a 

compõem como o Associativismo e Cooperativismo: 

 

No processo formativo, os conteúdos desenvolvidos devem ser 
instrumentalizadores da intervenção na realidade, na busca da 
construção de uma sociedade que opte por uma racionalidade humana 
em oposição a uma racionalidade tecnificada e excludente. Assim os 
conteúdos a serem desenvolvidos deverão fortalecer a economia 
solidária, o associativismo, o cooperativismo e a agroecologia na busca 
da sustentabilidade das famílias agricultoras e suas organizações. 
(RURECO, 2012, p. 02). 

 

O princípio do Solidarismo afirma que os ideais poderiam ser expressos 

no Cooperativismo, principalmente pela forma de propriedade, em que no 

solidarismo seria da comunidade, como é o caso do cooperativismo que a 

propriedade é dos cooperados que juntos formam a comunidade. No decurso do 

texto citado acima, foi apresentado os princípios do solidarismo e comunitarismo, 

ao continuar analisando o documento haverá mais argumentos que consolidam a 

relação com os dois princípios do ensinamento cristão. 

Os princípios anteriores alimentam a construção da utopia social que 
queremos, na qual homem e natureza, trabalho e lazer, bem-estar social 
e qualidade de vida, sejam patrimônio de todos os membros dessa 
sociedade. Sociedade esta na qual os interesses coletivos sejam 
colocados à frente dos individuais, na qual a solidariedade seja o ponto 
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de partida e chegada de toda a ação humana. (RURECO, 2012, p. 02). 

 

Com este fragmento do texto produzido para subsidiar o boletim 

informativo “O Tafoneiro”, e orientar o processo formativo do PISO é possível 

perceber que ao citar exemplos da chamada utopia social, o documento sintetiza 

o pensamento comunitarista e solidarista. Quando fala que o bem comum deve 

prevalecer ao bem individual e que a solidariedade deve orientar a ação humana, 

relacionando com o pensamento sistematizado por Tomas de Aquino (1954). 

Outra fonte são os princípios do solidarismo e do comunitarismo sendo o 

próprio boletim “OTafoneiro” que em sua edição especial de número 13/2008, ao 

descrever sobre o trabalho do PISO no município de Pinhão, que fica na região 

Centro-Oeste evidência: 

 

Em 2004, um grupo de famílias da comunidade Serra da Cabra, no 
município de Pinhão, região Centro-Oeste do Paraná, fez de forma 
solidária, um empréstimo na cooperativa de crédito Cresol de Pinhão, 
para investir na produção de hortaliças. Com os recursos o grupo pode 
melhorar a estrutura da horta, principalmente com a implantação de um 
sistema de irrigação (O TAFONEIRO, 2008, p. 13).  

 

Como as famílias daquela comunidade queriam ter um aumento de renda, 

os técnicos do PISO que lhes acompanhavam, propuseram que produzissem 

produtos a ser entregue para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo 

federal (PAA). Com isso, seria necessário se organizarem para produzir, e como 

seria difícil se cada família estruturasse sua horta, então estas famílias decidiram 

formar uma horta comunitária e contrair um financiamento junto a Cresol para 

poder comprar os materiais para a horta e montar um sistema de irrigação. Nesta 

ação, encontra-se o princípio do solidarismo e do comunitarismo, visto a 

percepção que as famílias daquela comunidade haviam acabado de ter um 

empreendimento em que a propriedade não era privada, mas sim da comunidade 

que fazia parte daquele grupo de famílias.  

Desta forma, ocorre uma relação do solidarismo com o comunitarismo, 

pois entendendo que um princípio está ligado por relação de dependência do 

outro e que os dois pertencem ao ensinamento Cristão e que estão presentes no 

PISO. 
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Também pode ser reforçado a presença do princípio do comunitarismo, 

na citação da sistematização final da TRIAS, referente ao PISO, devido que as 

equipes que desenvolviam os trabalhos junto aos grupos de agricultores 

empobrecidos eram formadas por técnicos agrícolas ou até mesmo agricultores 

lideranças de Entidades ou comunidades com notório saber sobre os eixos de 

atuação que o Programa se propunha a trabalhar. Mas, como o Programa se 

propunha a ser um laboratório metodológico de ações educativas junto aos 

agricultores empobrecidos, não existia nada sistematizado e pronto a ser 

implementado junto aos grupos, com exceção da experiência das Entidades 

executoras sobre os eixos do Programa. Desta forma, para dar conta, propor, 

coordenar, monitorar, avaliar e executar o Programa foi estruturado um 

organograma assim constituído: 

 
Figura 03- Estrutura do Programa de Inclusão Social 

 
Figura – 1: fonte (TRIAS, 2007, p. 09b). 

 

Este organograma é resultado de um longo processo de discussão entre 

as Entidades proponentes do PISO, suas parceiras locais e a TRIAS. Desta 

forma, os acordos com direitos e responsabilidades puderam ser evidenciados 

neste organograma durante a execução do Programa. No decorrer dos cinco anos 

de execução, este organograma continuou sendo avaliado e por consenso em 
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fazer a fusão da coordenação política e da comissão operacional, passou a ser 

chamada de Coordenação Política Operacional, a qual assumiu o caráter de 

deliberação política, e também, de executar as ações do Programa. 

Na estrutura do Programa foi observado à presença marcante da 

comissão de formação. Por se tratar de um projeto inovador, os desafios eram 

ainda maiores. A dificuldade para estabelecer uma sintonia entre o que estavam 

proposto no plano de trabalho do Programa e o que pensava a estrutura de 

coordenação, as Entidades parceiras, as equipes técnicas e os beneficiários era 

grande. Para superar as dificuldades de entendimento na execução do Programa 

e auxiliar no cumprimento dos objetivos propostos, a comissão de formação teve 

um papel fundamental: 

 

A comissão de formação exerceu um importante papel na formulação do 
Plano de Formação do Programa de Inclusão Social que teve como 
objetivo geral contribuir no processo de formação e qualificação 
permanente dos dirigentes das Entidades parceiras, técnicos e 
agricultores/agricultoras familiares, de modo que se qualificassem para 
contribuir, técnicos como animadores, e agricultores familiares e suas 
lideranças como protagonistas do processo de um desenvolvimento 
sustável e humano nas suas regiões. O Plano de formação apoiou o 
processo de formação no âmbito do Programa servindo como um 
referencial para os trabalhos no nível das Entidades parceiras e da sua 
atuação de orientação junto aos Agentes de Desenvolvimento (direções, 
técnicos e agricultores monitores) que compunham a equipe técnica do 
Programa o que se refletiu diretamente no trabalho junto aos 
grupos/comunidades acompanhadas. Assim, no nível inter-regional 
foram realizados eventos de formação para os agentes durante os cinco 
anos do Programa tendo como principais temas: Políticas Públicas e 
Desenvolvimento local; Produção agroecológica; Metodologias da 
Educação Popular; Planejamento Participativo; Instrumentos 
participativos de Acompanhamento Técnico e outros. O processo de 
formação pode contar, ainda, com a elaboração de 14 números do 
Boletim informativo do Programa, denominado “O Tafoneiro”. Durante os 
cinco anos do Programa foram veiculados, por meio do Tafoneiro, o 
trabalho realizado nas diferentes regiões exercitando o registro das 
experiências e a sua socialização junto aos grupos e Entidades 
parceiras. (TRIAS, 2007, p. 09). 

 

Além das atividades diretas de formação que o Programa proporcionou 

para os agentes envolvidos na sua execução, desde dirigentes até os 

beneficiários, o Programa contou com um boletim informativo chamado de 

“Tafoneiro” produzido pela comissão de formação e circulava entre as Entidades e 

grupos acompanhados pelo Programa. O documento era distribuído em órgãos 

públicos como Prefeituras Municipais, Secretarias, Departamentos Estaduais, e 
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em alguns espaços do Governo Federal, com o objetivo de divulgar as ações 

desenvolvidas pelo Programa. Haja vista que um de seus objetivos, também era 

difundir a metodologia de trabalho educativo desenvolvido pelo PISO. 

Conforme anunciado na introdução deste trabalho, o PISO pode ser 

caracterizado como um Programa de Educação não formal, desenvolvido pelas 

organizações ligadas a Agricultura Familiar, correspondendo sua metodologia de 

trabalho desenvolvido junto aos agricultores. Esta afirmação pode ser respaldada 

pelas referidas Entidades conforme descrito:  

 

Toda ação realizada pelas Entidades executoras do Programa de 
Inclusão social se caracterizou pelo seu cunho formativo e, por conta 
disso, trouxe em si formas de ver e interpretar a realidade de modo a 
construir práticas e visões de mundo por parte dos formandos e 
formadores. Assim, ao se pensar a ação a serem desencadeadas no 
âmbito do Programa passou-se a considerar cinco pontos ou princípios 
como parâmetros da prática das instituições, sendo eles: (i) o 
conhecimento enquanto compreensão e intervenção no mundo – ação 
transformadora; (ii) viver no capitalismo transformando-o – dialogicidade; 
(iii) autonomia – capacidade de decidir e se responsabilizar; (iv) 
emancipação humana – deixar de ser escravo e romper com o princípio 
de puro ajustamento ao mundo do mercado; (v) utopia social – outro 
Mundo é possível. Estes princípios caracterizaram a base de toda 
formação e o sentido a ser dado ao trabalho por Direções e técnicos das 
equipes técnicas regionais de trabalho. (TRIAS, 2007, p. 09). 

 

Além de considerar todo trabalho uma ação formativa, esta citação da 

sistematização das atividades do PISO, evidencia a posição das Entidades 

executoras do Programa, enquanto visão social e econômica do mundo, de modo 

a ser relacionado com o ensinamento cristão, por meio do Princípio do 

Solidarismo que também prega que as atividades da reformas seja construída 

uma economia mais humana, mas sem necessariamente superar o sistema 

capitalista, assim como, a posição das Entidades executoras do PISO.  

Uma vez que na citação se afirma que o processo de formação tem seus 

princípios pautados na lógica de reformar o capitalismo possibilita pensar sobre 

as ações das Entidades executoras do PISO com relação ao modelo de 

organização econômica da sociedade. Assim, ter uma conformidade com o 

pensamento cristão com o princípio do solidarismo que também defende a 

humanização do capitalismo e não a sua superação. Sendo assim, pensa-se que 

o PISO por ser executado pelas Entidades que têm este pensamento, entende 

que o Programa estaria reforçando a lógica de inclusão de pessoas na lógica do 
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capital. 

Apesar do esforço de incluir as famílias atendidas nas organizações de 

representação de sua categoria, mas que também estas organizações, propõem a 

luta apenas por direitos sociais e econômicos na lógica de humanização do 

capital. A citação menciona que se deve romper a lógica de apenas se ajustar ao 

mercado, mas não consegue ir além do que está proposto adiante que é a utopia 

social, pois o que se evidencia como pensamento hegemônico é a lógica da 

inclusão econômica conforme as regras do mercado. Ressalta-se ainda, que isso 

é um esforço no sentido de perceber os limites que o sistema capitalista impõe e 

que a exclusão social é uma consequência da lógica do capital.  

No capítulo terceiro, serão aprofundado os princípios do ensinamento 

cristão e suas ligações com as organizações de representação da Agricultura 

Familiar. Juntamente com o aprofundamento das lutas realizados pelas 

organizações por políticas públicas, as quais relacionarão com a visão destas 

organizações executoras do PISO evidenciadas nesta citação. 

 

1.3.1 O PISO na Região Centro-Oeste e os Resultados Alcançados 

Como o foco deste trabalho investigativo é pesquisar o Programa de 

Inclusão Social (PISO), a fim de verificar sua relação com os princípios filosóficos 

do ensinamento cristão teve uma opção em examinar profundamente as ações do 

Programa, na região Centro-Oeste do Paraná. Pelo fato do trabalho ter sido 

executado pela Fundação Rureco, Entidade das cinco proponentes e executoras 

do Programa com mais relação com a TRIAS, e que dentre as atividades de seu 

histórico, tinha experiência de execução com outros projetos semelhantes ao 

PISO.  

Outro fator relevante é o número de famílias que teve o acompanhamento 

do Programa na região, totalizando, 520 de um total de 1800. Outro ponto que 

contribuiu na decisão de focar na análise da região Centro-Oeste foi o vínculo 

direto do Pesquisados atuar na função de dirigente do PISO, que em seu início 

estava atuando como Coordenador do Fórum Regional de Entidades, e 

posteriormente, como Presidente da Fundação Rureco. 

A região Centro-Oeste, apesar de possuir muitas riquezas de recursos 
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naturais, como pode citar as usinas hidroelétricas, os recursos naturais e estas 

riquezas estarem concentradas em poucas pessoas privilegiadas em detrimento 

de uma maioria que foi empobrecida pelo processo de correlação de forças 

históricas.  

 

A Região Centro-Oeste do Paraná possui 24 municípios sendo que o 
Programa atua em 14 deles, dando mais destaque em 2007 junto aos 
grupos que menos evoluíram, os quais estão localizados em 11 
municípios. O clima predominante é o CFB – Subtropical Úmido 
Mesotérmico, de verões frescos e invernos intensos, com geadas 
severas e frequentes. Seu solo é 90% fertilidade natural de média a 
baixa sendo que 10% possuem boa fertilidade natural. Seu relevo é de 
60% de terras onduladas e 40% de planas. Os solos são utilizados em 
27% com lavouras anuais e perenes (destacando o milho e o feijão), 
18% com florestas nativas, 6% com reflorestamentos para fins 
industriais, 25% com pastagens e capoeiras e 24% com áreas 
inapropriadas. A população está estimada em 480.278 (IBGE 1996) dos 
quais 54% residem na área rural. A região é considerada “corredor da 
pobreza” e é foco de atenção dos Programas do Ministério de 
Desenvolvimento Social – MDS do Governo Federal. A região possui boa 
malha rodoviária de circulação entre os municípios, porém mantêm 
estradas rurais em condições de difícil tráfego. (TRIAS, 2007, p.01a). 

 

A região Centro-Oeste, apesar de suas riquezas naturais possuírem uma 

concentração de pessoas pobres que vivem nela, em especial, no meio rural. Esta 

concentração de pobreza é reconhecida pelo próprio Governo Federal que 

instituiu os Territórios da Cidadania, numa tentativa de incluir as pessoas pobres 

na lógica do desenvolvimento. Como o PISO pretendia trabalhar com agricultores 

familiares empobrecidos, a região Centro-Oeste, enquadrou-se nos critérios do 

Programa, que foi definida como uma das áreas prioritárias a ser trabalhada. 

Sendo assim, conforme citação a seguir, esta região trabalhou com 520 famílias. 

 

As atividades da ação do Programa de Inclusão social foram voltadas 
diretamente a 520 famílias atendidas durante os cinco anos do 
Programa, em torno de 1.820 pessoas e indiretamente os sócios das 
Entidades de representação, produção e crédito na região que 
representam cerca de 5.000 famílias num total de 17.500 pessoas. Além 
das famílias acompanhadas pelo Programa apoiado pela TRIAS, a 
Rureco executou em 2007 o “Programa de capacitação de Jovens Rurais 
e contribuição para adequação do currículo escolar das Escolas do 
Ensino Médio do campo”. Por meio desse trabalho, apoiado pelo MDA e 
executado em parceria com Escolas e Núcleos Regionais de Educação, 
foram capacitados diretamente 120 alunos e 57 professores de quatro 
Colégios da rede pública de educação. Dentre as ações foi discutido com 
cerca de 200 professores de três Núcleos Regionais de Educação a 
problemática da Educação no campo. Indiretamente esse trabalho 
atingiu cerca de 8.000 alunos (40%) dos alunos de ensino médio da rede 
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pública de educação do ensino médio. (TRIAS, 2007, p.01). 

 

 O relatório descreve que ao ser trabalhado com as 1820 pessoas 

diretamente, por meio das parcerias locais que foi estabelecido com os Sindicatos 

e Cooperativas de Crédito, a metodologia de trabalho do PISO atingiu 

indiretamente cinco mil famílias, uma vez que estas ao serem sócias de alguma 

entidade parceira da RURECO, também participaram do processo. 

O trabalho educativo do PISO, também possibilitou a negociação com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que por intermédio da Secretaria 

da Agricultura Familiar (SAF), financiou um projeto de capacitação para 

professores e jovens estudantes do Ensino Médio que foi desenvolvido pela 

Rureco em quatro municípios da região Centro. Com este projeto, a Fundação 

Rureco levou sua metodologia de trabalho desenvolvida no PISO, para a 

capacitação dos professores da Rede Estadual de quatro escolas, possibilitando 

assim, que os professores capacitados e com material didático disponibilizado 

também pela Rureco trabalhassem com os seus alunos, conteúdos como 

Agricultura Familiar, Agroecologia, Cooperativismo, Políticas Públicas entre 

outros. Este projeto teve duração de apenas um ano, encerrando suas atividades 

com um seminário final envolvendo todas as partes do projeto que foi tanto da 

comunidade escolar, quanto das Entidades da Agricultura Familiar executoras do 

PISO. Na avaliação do trabalho, apontaram-se os avanços alcançados pelo 

projeto, principalmente, quanto à capacitação de professores e inclusão de 

conteúdos na grade curricular das quatro escolas relacionados com temas 

trabalhados pelo PISO.  

Os participantes deste projeto demandaram pela continuidade e 

ampliação deste trabalho para além das quatro escolas, para todas as Escolas 

Estaduais do Núcleo Regional da Educação de Guarapuava. Mas esta demanda, 

não foi possível de ser suprida, devido à falta de financiamento para outros 

projetos como este, visto que a Fundação Rureco, não possuía fontes próprias de 

recursos para financiar suas atividades, dependendo exclusivamente de 

financiamentos externos de todas suas atividades. Como saldo deste projeto com 

as escolas ficaram os materiais didáticos produzidos e trabalhados na 

capacitação dos professores que continuaram utilizando este material em seus 
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trabalhos pedagógicos na sala de aula. 

Além deste projeto em parceria com as escolas, diversos outros projetos 

também foram desenvolvidos em parceria entre Prefeituras Municipais e 

Entidades executoras do PISO, entre os projetos como exemplo pode ser citado à 

parceria com a Prefeitura de Goioxim, Turvo e Porto Barreiro que disponibilizaram 

de infraestrutura para apoiar o trabalho das equipes técnicas do PISO junto aos 

grupos. 

Ao concluir o PISO, a comissão de monitoramento do Programa, 

coordenado pelo Engenheiro Agrônomo da Fundação Rureco Luiz Fernando 

Kramer, além do acompanhamento do coordenador geral do Programa Jorge 

Augusto Schanuel (Coordenador técnico da Fundação Rureco - In memoriam), 

realizaram um processo avaliativo em quatro momentos na fase final do 

Programa. Vale lembrar, que a comissão de monitoramento proporcionou 

momentos avaliativos em diversas etapas da execução do PISO, mas neste 

momento, foi decidido utilizar apenas os dados produzidos por ela na ocasião do 

encerramento do Programa, o que iniciou uma oficina sobre avaliação: 

 

Em 2007, foi realizada a avaliação final com objetivo de medir o impacto 
das ações do Programa na melhoria da qualidade de vida das famílias 
acompanhadas possibilitando aprendizado e divulgação em torno dos 
trabalhos realizados durante os cinco anos de execução do Programa. O 
processo de avaliação final foi executado em quatro momentos 
específicos, ou seja: (i) Oficina de avaliação com objetivo de 
estruturação participativa da avaliação; (ii) Coleta de informações junto 
às famílias através do II Seminário Gerador realizado em março de 2007; 
(iii) Sistematização das experiência em cada eixo através de relatos no 
Boletim “O Tafoneiro”; (iv) Elaboração, aplicação de cadastros, análise e 
divulgação dos dados obtidos. (TRIAS, 2007, p.07). 

 

Para saber se houve ou não, melhoria na qualidade de vida das famílias 

acompanhadas se desencadeou todo o processo avaliativo no final do Programa. 

Mediante a confrontação de dados da realidade socioeconômica das famílias no 

início e no final do Programa, considerando os seis eixos de atuação do PISO, 

sendo possível apontar, se houve ou não, inclusão das famílias no processo de 

desenvolvimento. Por ser um processo participativo, o momento que ganhou mais 

destaque, foi o Seminário Gerador, assim chamado devido a seu caráter de 

participação para produzir dados e critérios avaliativos.  
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Este Seminário foi realizado em março de 2007, em Faxinal do Céu no 

Estado do Paraná, com participação de mais de trezentas pessoas envolvidas 

diretamente no PISO, além de Autoridades estaduais e federais - Secretário 

Nacional da Agricultura Familiar Valter Bianchini e Reni Denardi, Delegado 

Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário - Delegacia do Paraná. A 

participação destas e de outras Autoridades, foi avaliado como um aspecto 

positivo para o Programa, haja vista que um dos objetivos do processo avaliativo 

era divulgar as ações e a metodologia de trabalho do Programa. 

Após sistematizar os dados produzidos no decorrer do Programa que 

ficaram armazenados em um banco de dados organizado pela comissão de 

monitoramento, e também, os dados produzidos tanto no seminário gerador, 

quanto nos questionários aplicados junto às famílias beneficiárias do PISO foi 

possível ter dimensão dos aspectos que melhoraram ou não na vida das famílias 

que se beneficiaram das ações do Programa. 

 

O cruzamento das informações obtidas no ingresso das famílias no 
Programa (marco zero) e a situação ao final do Programa demonstram 
que houve melhora na produção para o autoconsumo para 53,8% das 
famílias pesquisadas, sendo que em 37,2% das famílias não houve 
alterações e para 9% das famílias constatou-se regressão. Para se 
entender as mudanças ocorridas nas famílias quanto a essa questão, a 
tabela 2 mostra, por exemplo, (ver primeira linha de dados), que das 77 
famílias pesquisadas no seu ingresso no Programa produziam até R$ 
1.890,00 para o autoconsumo da propriedade. Dessas famílias sete 
permaneceram no mesmo estrato de produção; 14 famílias passaram a 
produzir de R$ 1.890,00 a R$ 3.614,00; 45 famílias passaram a produzir 
de R$ 3.6614,00 a R$ 10.842,00; e 11 famílias passaram a produzir para 
o autoconsumo na propriedade acima de R$ 10.842,00. (TRIAS, 2007, p. 
11). 

 

O primeiro eixo que chama a atenção após o cruzamento de informação 

dos dados das famílias, considerando o marco zero, ou o início do Programa e os 

dados do final, é no que se refere à produção para o autoconsumo. Pois uma 

característica que procura ser trabalhado em uma propriedade familiar com 

perspectiva sustentável e que ela deve produzir seu próprio alimento.  

Tendo em vista que a Agricultura Familiar é especializada em produzir 

alimentos e poderia ser considerada uma contradição se apenas os agricultores 

familiares produzissem apenas alimento para comercialização e dependessem 
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totalmente de comprar o seu próprio alimento. Ponderando-se que em 37% da 

famílias não se alterou e que 9% até se reduziu a produção para o autoconsumo, 

mas as Entidades executoras do PISO avaliaram satisfatória a evolução dos 

índices deste eixo. Pois, há de que se considerar, a lógica contrária à 

diversificação da produção na Agricultura Familiar, pois pós Revolução Verde se 

construiu um discurso de que as propriedades deveriam ser especializadas em 

apenas uma cultura em detrimento da diversificação e consequentemente a 

produção para autoconsumo. 

Outro fator que foi destacado na sistematização final do PISO foi o quanto 

ao aumento de renda líquida da maioria das famílias acompanhadas pelo 

Programa. O índice de famílias que aumentou sua renda ultrapassou os 73%, o 

que também a exemplo da produção para o autoconsumo, gerou uma satisfação 

nas Entidades executoras do PISO.  

 

É muito significativa, ainda, a dinâmica na mudança da renda líquida 
agropecuária anual ocorrida nas famílias pesquisadas dentre as 
atendidas pelo Programa de Inclusão social no Estado do Paraná. Os 
dados do monitoramento constataram uma acentuada melhora na renda 
líquida em 73,4% das famílias pesquisadas, sendo que não houve 
alterações em 23,2% das famílias e apenas em 3,5% das famílias 
constatou-se regressão na renda. (TRIAS, 2007, p. 12). 

 

Vale lembrar que o Programa trabalhou com famílias pobres que foram 

excluídas do processo de desenvolvimento econômico, e para incluí-los 

novamente na dinâmica produtiva e econômica se constitui um desafio, pois se 

trata de algo que sozinhos eles não tiveram êxodo, devido às condições 

históricas. O trabalho educativo do PISO, além de trabalhar para auxiliá-los no 

acesso de meios que gerem melhorias econômicas, também teve que trabalhar 

com a própria concepção de sociedade que estas famílias haviam construído, 

conforme já discutimos anteriormente e que adiante discutiremos ao discutir sobre 

a Campanha de Educação Rural dos anos cinquenta. 

Nos demais eixos do Programa os dados da sistematização, apresentam 

os seguintes números: 

 

Diminuição de 55,1% das famílias atendidas que não tinham acesso ao 
mercado em 2003 para 24,6%, em 2005. 47,6% das famílias afirmaram 
ter diversificado a produção, visando o mercado e 94% das famílias que 
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passaram a comercializar afirmaram ter ampliado a renda através da 
comercialização; 79,8% das famílias passaram a realizar práticas 
agroecológica em suas propriedades e 54,5% afirmaram ter diversificado 
a produção para o autoconsumo. Constatou-se a redução em 100% do 
uso de agroquímicos por 34,4% das famílias entrevistas e a 
manifestação de redução dos custos de produção em 73,6% dessas 
famílias. 72,1% das famílias afirmaram ter havido mudanças na vida 
familiar e no estabelecimento devido à participação nas atividades de 
formação/capacitação, sendo que 24,8% das famílias relataram 
mudanças “na forma de pensar e planejar a unidade produtiva familiar”. 
53,6% das famílias passaram a ter acesso a Programa de Governo, 
sendo que 97,6% dessas famílias afirmaram que o acesso às políticas 
públicas melhorou as condições de vida da família. 46,8% das famílias 
tiveram acesso a crédito. (TRIAS, 2007, p. 13b). 

  

Ao observar os números absolutos, percebe-se que na totalidade das 

famílias acompanhadas pelo PISO tiveram acesso a algum tipo de política 

pública, ou seja, apenas 2,4% das famílias não acessaram nenhum tipo de 

política pública. Mas ao confrontar com os dados de acesso ao crédito, que o 

número de famílias que não acessaram foi de 53,2%. É possível pensar que as 

deste total, que não acessaram o crédito rural, por ser a principal política de 

incentivo à produção, estas famílias acessaram as políticas públicas de caráter 

assistencial. Este argumento pode ser sustentado ainda, pelo fato de que as 

famílias beneficiárias do PISO, também se enquadram nos critérios de 

enquadramento dos Programas assistências do governo federal. Outro aspecto 

analisado foi à participação das famílias beneficiárias do PISO nas organizações 

de representação da Agricultura Familiar. O relatório final aponta os seguintes 

números:  

 

No final do Programa o grau de organização aumentou. 65 grupos e/ou 
520 famílias estão identificadas e organizadas em grupos sendo que 364 
(70% do total acompanhado) estão filiados a alguma organização que 
representam os interesses dos agricultores familiares. (TRIAS, 2007, 
p.10a). 

  

Apesar de ser um número positivo, a participação de 70% das famílias no 

quadro social de alguma organização representativa de sua categoria, mas este 

dado nos remete a uma discussão no sentido de que ainda não são todos que 

entendem ser importante a luta das Entidades de representação. Outro 

questionamento é a respeito que apesar de não ter tido a informação do início do 

Programa, mas baseado no dado apresentado no relatório, afirma-se que na 
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totalidade das famílias participantes do Programa, não haviam participado do 

quadro social das Entidades representativas.  

Isso remete a uma afirmação de que o processo de exclusão destas 

famílias se dava inclusive da participação no processo de lutas por melhorias na 

sua qualidade de vida, pelo menos na luta via as organizações representativas. 

Pode-se também questionar, de que pelo lado das organizações, suas lutas por 

inclusão social não se aproximou das famílias empobrecidas como foi no caso 

destas famílias analisadas.  Pois uma vez que todas estas não estavam filiadas 

nas suas organizações de representação, logo as demais famílias que não 

participaram do Programa, mas que tem a mesma característica destas, no caso 

os agricultores empobrecidos, não estariam filiados nas organizações.  

Ao concluir o trabalho avaliativo final, as Entidades executoras do PISO, 

reconhecem que apesar dos avanços no sentido de melhorias na qualidade de 

vida das famílias acompanhadas as novas metodologias de trabalho educativo 

com famílias empobrecidas estavam sendo testadas. Partes destes pontos 

negativos durante o processo de execução do PISO foram diagnosticadas, 

avaliadas e melhoradas por meio da atuação da comissão de monitoramento. 

Porém, diversas dificuldades não puderam ser superadas na oportunidade do 

encerramento do Programa, conforme descrito no relatório final do TRIAS (2007). 

As dificuldades ou aspectos negativos segundo o relatório constituíam os desafios 

a serem enfrentados nos próximos períodos pelas referidas organizações. 
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CAPÍTULO II - QUESTÃO ECONÔMICA BRASILEIRA 

 
Neste segundo capítulo serão tratados os elementos que possibilitam 

uma leitura ainda que superficial, da conjuntura econômica do Brasil pós anos 

cinquenta, em que especialmente, as populações que viviam no meio rural 

Brasileiro ficaram excluídos do acesso de políticas públicas, e consequentemente, 

excluídos do processo de desenvolvimento. Buscou-se sustentar o pensamento 

que por serem excluídos das políticas públicas, os trabalhadores que viviam no 

campo neste período, foram empobrecidos.  

Apontamos ainda a preocupação dos organismos internacionais em 

desenvolver políticas assistenciais de apoio aos pobres do campo Brasileiro, pois 

uma vez que ao viver em condições de extrema pobreza, estariam mais 

susceptíveis aos ideais comunistas. Com essa justificativa de combater a pobreza 

é que foi realizada a campanha de educação rural, evidenciando assim, as 

motivações para o envolvimento da Igreja Católica na referida campanha. 

Bem como, a resistência da classe trabalhadora rural Brasileira que se 

organizou por intermédio de Sindicatos de Trabalhadores Rurais por acreditar que 

desta forma poderia organizar a luta por melhorias na qualidade de vida. Destaca-

se ainda, o Movimento Sindical, devido ao fato de que apresenta categorias de 

simetria com o ensinamento cristão, dentre as categorias o Solidarismo e a 

inclusão social. 

 
2.1 QUESTÃO ECONÔMICA BRASILEIRA 
 

Após II Guerra Mundial, na década de cinquenta, com a reorganização do 

capital mundial, conforme descreve Oliveira (2003), os países de terceiro mundo 

que são classificados como subdesenvolvidos ou periféricos, dentre eles, o Brasil. 

O modelo produtivo adotado estava pautado em atividades de exploração dos 

recursos naturais para produção de produtos não industrializados, ou também, 

chamados produtos primários a serem exportados aos países centrais ou 

desenvolvidos a fim de satisfazer as necessidades da indústria dos referidos 

países. 

Diante da concepção dos organismos internacionais, em especial da 
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Comissão Econômica para o Desenvolvimento da América Latina CEPAL, as 

relações de produção predominantes nos países periféricos que possuíam raízes 

agrárias representavam um atraso em relação aos países centrais e podiam ser 

caracterizados como relações arcaicas. Nesse sentido, fazia-se necessária a 

superação desse modelo, a ceder lugar para a modernização como possibilidade 

de desenvolvimento por meio da industrialização. 

A migração rural-urbana esteve no centro das atenções da classe 

dominante. Nas primeiras décadas do século XX, esse fenômeno alcança uma 

expressão significativa, ameaçando a estabilidade social. De acordo com Iraíde 

Barreiro (2010), aponta que se atribuiu à educação rural a possibilidade de 

diminuir a migração, através da fixação do homem no campo. Barreiro (2010) 

evidencia que são desconsideradas as questões estruturantes que determinam a 

condição de vida no campo. Será demonstrado a seguir que, devido à correlação 

de forças na sociedade, os movimentos sociais ligados ao meio rural não 

conseguiram sequer ser reconhecidos, pelo contrário, eram reprimidos com 

violência. Dessa forma, possibilitaram o fortalecimento dos interesses dos setores 

industriais urbanos. 

As ações de educação rural foram coordenadas pelo Estado em parceria 

com a Igreja Católica e Organismos Internacionais pautando-se apenas nas 

mudanças de cultura dos rurícolas como forma de fixação dos mesmos ao campo. 

Segundo Oliveira (2003), descreve que, sobre o acirramento da disputa 

por hegemonia entre os setores Agrários e Industriais no Brasil, na década de 

1930. Este período ficou marcado em que o modelo agrário perdeu forças dando 

espaço à hegemonia da industrialização. Modelos esses que constantemente 

estavam em disputa, sendo que a crise de 1929, o elemento decisivo para a 

sobreposição da industrialização em relação ao sistema agrário. 

Essa reorganização econômica serviu como base para o fortalecimento 

das oposições da política agrária predominante até então no país ficou conhecida 

como a política café com leite. De acordo com Vanilda Paiva (1972), o 

enfraquecimento agrário, abriu espaço para o grupo industrial-urbano, que aliado 

e apoiado pelos militares, obteve sucesso nas urnas e tomou o poder. 

Consequentemente, as políticas governamentais de incentivo ao desenvolvimento 
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voltaram-se ao setor industrial urbano. O meio rural encontrou diversas 

dificuldades para se desenvolver e que discutiremos a seguir. 

Ao analisar os motivos pelos quais o campo estava passando por um 

processo de esvaziamento, Ianni (2004), explicita que os moradores de áreas 

rurais que são proprietários de terras representavam uma pequena parcela do 

contingente populacional, conforme descreve: “Todavia, esses dados adquirem 

outro significado quando observamos que apenas pequena parcela de população 

rural é proprietária de terras. Em 1950 […] 24% dos indivíduos pertenciam às 

famílias proprietárias e 76% a famílias sem-terra” (IANNI, 2004. p. 109). 

As dificuldades enfrentadas pelos moradores do campo que não 

possuíam terras ou que possuíam apenas uma pequena propriedade são 

inúmeras. Ianni (2004) destaca ainda, entre as dificuldades dos pequenos e 

médios produtores, a primeira delas, se dava ao fato de que eles não 

conseguirem acessar qualquer tipo de política pública. Conforme afirma: 

 

Não há qualquer assistência técnica, nem fornecimento de inseticidas de 
sementes e adubos. Não há crédito, nem financiamento para as culturas 
dos médios e pequenos proprietários. Os benefícios da ação estatal 
raramente atingem esses agricultores. Os latifundiários dominam as 
principais vias de acesso àquela assistência. (IANNI, 2004, p. 106). 

 

Outro fator que dificulta o desenvolvimento dos pequenos proprietários e 

arrendatários é o processo de comercialização dos produtos, que depende 

exclusivamente, de atravessadores que comandam o comércio dos produtos 

produzidos pelos referidos agricultores. Além de serem fornecedores de produtos 

alimentícios para subsistência das famílias, que normalmente compravam fiado 

com o sistema de caderneta do atravessador e ao comprar o produto do agricultor 

descontava o valor do fiado com as devidas correções, conforme evidencia Ianni. 

 

Assim, os sitiantes de um ou alguns alqueires vêm o seu pânico 
aumentar, impotentes para reduzi-lo. Em verdade, estão se 
transformando em componentes integrados do sistema na condição de 
assalariados. Ou, mais precisamente, são trabalhadores autônomos 
cujos rendimentos do próprio trabalho são retidos nas mãos de outros, 
como o atacadista, por exemplo, que não só conhece a estrutura e a 
dinâmica do mercado como está em condições de manipulá-los segundo 
o seu próprio interesse. (IANNI, 2004, p. 106). 
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Condições essas que possibilitam a explicitação das dificuldades 

enfrentadas pelos pequenos agricultores, pois, com muitas dificuldades, com o 

trabalho de toda família o ano todo, sem o apoio do Governo por meio de políticas 

de incentivo à produção, na hora de comercializar o fruto de seu trabalho, ficam 

totalmente refém dos atravessadores que impõem as regras do mercado, 

explorando o indefeso pequeno agricultor. 

Outra fração importante da classe trabalhadora que morava no campo era 

a dos chamados sem-terra, ou assalariados. Essa fatia da população rural 

somava 76% de indivíduos que moravam no campo na década de 1950, 

trabalhavam em condições precárias, em diversos regimes, conforme descreve: 

 

Portanto, 25 milhões de pessoas viviam do trabalho executado sob as 
mais diferentes formas de contrato (parceria, arrendamento, agregação, 
assalariado de tipos diversos etc.), mas sem possuir terras.  (IANNI, 
2004, p.109). 

 

As relações de trabalho eram muito desfavoráveis aos trabalhadores, que 

se viam obrigados a seguir as regras ditadas pelos grandes proprietários de terra. 

Associando-se aos problemas que afetavam os referidos moradores do 

campo está à negação de sua cultura, visto afirmação de que os costumes e 

tradições se tratavam de uma cultura atrasada ou primitiva que deveria ser 

superada. Hábitos alimentares, o vestuário e a higiene caracterizavam-nos com o 

personagem chamado “Jeca Tatu”. Ao se referir à forma de trabalho dos técnicos 

pertencentes à campanha de Educação Rural, em imagens de filmes, a qual será 

tratada a seguir, Barreiro afirma: 

 

O impacto das imagens foi amplamente usado como regenerador de 
costumes e difundindo por seu caráter higienista. A maioria dos filmes 
produzidos pela campanha apoiava-se no poder simbólico cultural 
expresso na história de Monteiro Lobato, o “Jeca Tatu”, tido como 
alguém que saiu da condição de doente e pobre e tornou-se fazendeiro. 
(2010, p. 83). 

 

Além de contribuir para a criação de uma simbologia do atraso que serviu 

de alicerce para a discriminação que sofreram esses povos, essa afirmação não 

tem coerência, pois é baseada nas dificuldades que foram explicitadas 

anteriormente, seriam impossíveis os pobres do meio rural se transformarem em 
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fazendeiros. Se isso acontecesse seria com uma pequena minoria, continuando a 

existir uma maioria ainda vivendo nas mesmas condições. 

Do mesmo modo que as questões econômicas e culturais, a questão da 

saúde não existia enquanto política pública de modo que responder às 

necessidades dos moradores do meio rural. BARREIRO (2010) afirma também 

que a campanha considerava que os hábitos de vida do homem do campo eram 

determinantes de doenças e que esses preferiam tratar de suas enfermidades por 

meio de curandeiros em vez de realizarem um tratamento médico hospitalar. 

Segundo a Autora, isso se explica devido ao tratamento que era dado a esses 

povos, pois, “historicamente, a assistência médica ao trabalhador do campo foi a 

de indigente, ou praticamente não existia assistência. Fato este que entre outros, 

podia explicar a preferência por curandeiros” (BARREIRO, 2010, p. 115). 

Pode-se concluir, que essa reação, de rejeitar o tratamento hospitalar, 

seja normal, pois é algo totalmente estranho para eles, preferindo, por omissão do 

Estado, recorrer aos curandeiros e às suas religiosidades para a resolução de 

seus problemas. 

A omissão do Estado na oferta de políticas para os moradores do meio 

rural possibilitou uma forma de vida própria desses povos, pois, segundo a 

Autora, ao se referir a um relato de um dos coordenadores da campanha nacional 

de Educação Rural, que preocupado constatou que eles viviam totalmente sem a 

intervenção do governo, isso poderia ser comparado a um sistema econômico 

“anárquico”, involuntário, pois os próprios moradores do campo não sabiam desta 

caracterização que em nosso ver foi apenas ilustrativa. Frente a tantas 

dificuldades enfrentadas pelos referidos povos, pode ser questionado. Qual seria 

a motivação para continuarem vivendo no meio rural? 

 

2.1.1 Migração rural – urbana e desenvolvimento da agricultura 

 

Pós 1930, com a sobreposição do desenvolvimento Industrial em 

detrimento do desenvolvimento Agrário, a indústria para desenvolver seu 

potencial produtivo necessitava de mão-de-obra. Uma vez que a população de 

trabalhadores ainda estava concentrada no campo, seria conveniente para a 
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indústria a migração dos povos do meio rural para o urbano para trabalhar nas 

indústrias ou até mesmo servir como exército de reserva para aumentar a fila do 

desemprego e baratear o valor de salários pagos aos trabalhadores. Mas, por 

outro lado, conforme descreve Oliveira (2003), a indústria também necessitava, 

de um meio rural desenvolvido, com pessoas tendo condições de consumir os 

produtos oriundos de sua produção. Dessa forma, se justificam as ações de 

mudança, inclusive nos valores culturais ditos atrasados, para adotar um novo 

modelo chamado de moderno. 

Outro motivo apontado por Oliveira (2003) foi o preço que a agricultura 

pagou, para o desenvolvimento industrial, que, conforme já citado, serviu como 

mão de obra efetiva na produção, ou pelo menos como exército de reserva. Mas 

também a agricultura, ao produzir alimentos, praticando relações de trabalho e 

tecnologias arcaicas, poderia vender esses alimentos por preços baixos. Desta 

forma, estaria também a agricultura, subsidiando o setor industrial, com o 

barateamento da cesta básica que alimenta os trabalhadores urbanos, o que 

consequentemente possibilita o pagamento de menores salários por parte das 

indústrias aos trabalhadores. O alicerce que sustenta a acumulação de capital 

industrial. Conforme descreve: 

 

Apontei, então, que as culturas de subsistência tanto ajudavam a baixar 
o custo de reprodução da força de trabalho nas cidades, o que facilitava 
a acumulação de capital industrial, quando produziam um excedente não 
reinvertível em si mesmo, que se escoava para financiar a acumulação 
urbana. (OLIVEIRA, 2003, p. 129). 

 

Além dos argumentos apresentados por Oliveira (2003), sobre os quais 

discutimos anteriormente, tanto Barreiro, (2010), quanto Paiva, (2003) afirmam 

que, motivados pelo perigo que os moradores miseráveis do meio rural 

representavam em estar susceptíveis aos ideais comunistas e a ideia de que a 

educação deveria ser pensada como um instrumento de formação ideológica para 

a conformação social e resolução dos problemas sociais. Cria-se um clima para o 

fortalecimento de ações educacionais para combater o analfabetismo rural e 

também a migração rural-urbana. 

Nesse período de pós-guerra, o Brasil ao buscar o desenvolvimento 

industrial, concretiza a afinidade com a política norte-americana aceitando realizar 
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parcerias de cooperação técnica para a efetivação de Programas com ideais 

americanos no Brasil, conforme descrito: 

 

Em conformidade com a política externa norte-americana, criou-se a 
CBAR (Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações 
Rurais), que tinha por objetivo a implantação de projetos educacionais na 
zona rural e o desenvolvimento das comunidades campestres. (LEITE, 
1999, p. 32). 

 

Percebe-se a ação norte-americana sobre o Brasil caracterizado como um 

país subdesenvolvido ou periférico, que por intermédio dos organismos 

internacionais passam a estabelecer acordos de cooperação técnica e financiar 

as ações, argumentando que desta forma o Brasil estaria combatendo a pobreza 

e se desenvolvendo.  

Leite (1999), afirma ainda que essa comissão realizasse diversos 

encontros, debates e palestras com o objetivo de diagnosticar e propor 

encaminhamentos ao combate da pobreza dos habitantes do meio rural. Após 

esses debates elegeram a educação como condição para o desenvolvimento e a 

segurança nacional. Fruto dessa parceria, entre Brasil e Estados Unidos, entre as 

ações desenvolvidas elegemos duas importantes, que nesse momento será 

destacado - a Extensão Rural e a Campanha de Educação Rural. 

A primeira ação que recebeu recursos das duas nações, segundo Leite 

(1999), foi à criação das Missões Rurais, com recursos financeiros e humanos do 

governo norte-americano. Com uma equipe de especialistas em extensão rural, o 

objetivo foi levar aos povos do meio rural assistência técnica e crédito para a 

produção agrícola. Segundo Leite (1999), esse foi o embrião para a criação da 

EMATER - principal órgão oficial criado para fazer extensão rural. 

Continuando com o raciocínio de Leite (1999), partindo do pressuposto de 

que os rurícolas pertenciam a um povo com civilização atrasada, a extensão rural 

se preocupou em padronizar os costumes desses povos aos costumes da 

população urbana, combatendo a pobreza com um modelo de educação informal 

e inclusão sócia produtiva, mas com princípios de perpetuação da visão agrária 

conservadora, colonialista de exploração. Esta metodologia era revestida com um 

discurso inovador, rotulada de liberal moderna, justificando que a extensão 
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deveria combater os movimentos revolucionários esquerdistas baseados em 

Cuba2, também evitar o inchaço dos centros urbanos, dando sustentação ao 

processo industrial urbano que é vinculado aos grupos e empresas 

multinacionais. 

A relação de dependência do Brasil que segundo Leite (1999), se 

enquadra como um país periférico alinhado verticalmente às nações 

desenvolvidas materializa-se através dos patrocinadores da extensão rural que 

são os organismos internacionais. Entre eles destacam-se a Aliança para o 

Progresso, a Fundação Rockfeller, Fundação Kellog, entre outras instituições que 

serão analisadas na sequência. 

 

2.2 OS ORGANISMOS INTERNACIONAIS, O ESTADO E SUAS POLÍTICAS 
AOS POBRES 
 

Para discutir a questão econômica, organizativa e a educação rural, será 

evidenciando a discussão acerca da perspectiva capitalista mundial a ser 

trabalhada nos países caracterizados como em desenvolvimento, que é o caso do 

Brasil. 

Buscando evidenciar a estratégia utilizada pelo capital e nível mundial é 

que FALLEIROS, PRONKO & OLIVEIRA (2010) discutem a trajetória seguida pós II 

Guerra Mundial, em que os Estados Unidos planejam como conquistar a 

hegemonia mundial, e da mesma forma, preocupam-se em como superar as 

possíveis oposições a esse projeto, que era o caso da perspectiva comunista.  

A burguesia conservadora que estava consolidando o projeto capitalista 

protagonizado e liderado pelo império estadunidense, elege como uma 

preocupação a nível mundial, o combate aos ideais comunistas soviéticos.  

 

Desde os últimos momentos do conflito armado a supremacia 
estadunidense era evidente, já que sua riqueza e poder eram notórios 
para a União Soviética e para o restante do mundo. Porém, diante de 
uma Europa devastada pela guerra, os Estados Unidos construíram uma 

                                                 
2Com a revolução armada as forças Socialistas, a partir de 1959, lideradas por Fidel Castro, 

tomam o poder do Estado e implantam um regime de governo Socialista em Cuba. Esta forma de 
condução do Estado Cubano representava um problema à visão capitalista, pois uma vez a 
população Brasileira vivendo em condições de extrema pobreza, estaria susceptível aos ideais 
socialistas implantados em Cuba. 
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estratégia política para se contrapor ao fortalecimento do ideário 
comunista soviético em amplos espaços da Europa e do mundo não-
europeu (FALLEIROS, PRONKO & OLIVEIRA. p. 40, 2010). 

 

Neste momento histórico, estavam em disputa os dois projetos de 

sociedade, o chamado capitalismo americano e o comunismo soviético que 

marcou um período de disputas no mundo todo de 45 anos, entre 1945 e 1990, 

que Faleiros, Pronko e Oliveira (2010), denominam de Guerra Fria. Logo adiante 

os Autores evidenciam uma das estratégias americanas no campo diplomático 

para garantir sua hegemonia enquanto ideário econômico e implantar uma nova 

ordem mundial: 

 

No campo diplomático, a política econômica defendida pelos Estados 
Unidos junto aos países capitalistas centrais tinha por objetivo manifesto 
garantir a paz, a inclusão, o bem-estar e a estabilidade. Dessa inicial 
associação de objetivos resultou a construção de uma nova ordem 
mundial, expressa nos acordos de Bretton Woods (New Hampshire, 
Estados Unidos). Consolidados no ano de 1944, esses acordos 
propiciaram a criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial, além de um sistema de regulação internacional que, 
posteriormente, viria a constituir o Sistema Organização das Nações 
Unidas (ONU) (FALLEIROS, PRONKO & OLIVEIRA. p. 40, 2010). 

 

Com a estratégia de criar organismos internacionais, com o discurso de 

protagonizar o desenvolvimento, é que os ideais econômicos estadunidenses se 

consolidam mundialmente e simbolizam sua hegemonia imperial. 

O desenvolvimentismo foi o ideal protagonizado pelas agências de 

planejamento e fomento nos países em desenvolvimento. A presença dos 

organismos nesse processo é também evidenciada por Palhano (2014), que 

descreve: 

 

O Brasil, como toda a América Latina sofre o processo da mundialização 
de ideologias do desenvolvimentismo, sendo os organismos 
internacionais os responsáveis por este advento político (ONU, 
UNESCO, CEPAL e OEA). “As agências supranacionais de 
planejamento tiveram o importante papel de divulgação e consolidação 
desta ideologia. (PALHANO, 2014, p.78). 

 

Esta perspectiva protagonizada pelos organismos internacionais aos 

quais Palhano (2014) se refere mais especificamente que são ONU, UNESCO, 

Cepal e OEA que definem diretrizes e metas que foram implantadas no Brasil, 
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visando à incorporação do mesmo na lógica do desenvolvimento do capital a nível 

mundial.  

A decisão de partir desse referencial justificou-se após as leituras e 

discussões feitas sobre o ensinamento cristão, a campanha de educação rural e o 

surgimento das organizações de trabalhadores rurais no Paraná. Após estes 

aspectos discutidos, em conformidade entre as categorias presentes nos escritos 

sobre os temas anteriormente citados e as categorias protagonizadas pelos 

referidos organismos internacionais. Neste sentido, é importante desenvolver 

Programas assistências, mesmo que paliativos, mas que tirassem os moradores 

do campo da extrema pobreza e lhes incluísse no processo de desenvolvimento 

do capital. 

 Para fazer apologia ao projeto capitalista e gerar um convencimento dos 

países, como o caso do Brasil, os Estados Unidos se utilizam dos organismos 

internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

que Mello (2005) destaca que os objetivos do capital foram assumidos pelos 

referidos organismos para consolidar uma economia aberta, a nível mundial, com 

possibilidade de aberturas comerciais para atuação de empresas privadas em 

qualquer lugar do mundo sem restrições comerciais. Para tanto, o Banco Mundial 

e o FMI desenvolvem ações como: 

 

As reformas e ajustes do FMI e do Banco Mundial, impostos aos países 
devedores desde os anos de 1970, traziam em suas condicionalidades 
obrigações tanto de garantias de pagamento quanto de garantias de 
desenvolvimento, que se traduziam na obrigação de realização de 
políticas sociais compensatórias com objetivo de diminuir a desigualdade 
social, sob a forma de “pacotes” para o desenvolvimento com os quais 
os países anuíam. No entanto, o resultado desses pacotes de ajustes foi 
claramente nefasto, provocando uma forte reação social nos países em 
desenvolvimento, que exigiam, por sua vez, novas condições para 
futuros contratos. (MELO, 2005, p.72).  

 

Pode se inferir que a estratégia do capital, cada vez mais, era a de 

exploração para concentração. No entanto, para isso, seria necessário 

estabelecer consensos em torno dessa estratégia, em que os referidos 

organismos se preocupam com a promoção das chamadas políticas 

compensatórias à classe trabalhadora para que com o recebimento do mínimo 

necessário para promoção de suas necessidades básicas, não se questionasse a 
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exploração e expropriação a que estavam sendo submetidos. Mas como afirma a 

Autora, os dirigentes destes países como o caso do Brasil aceitavam esses 

ajustes como possibilidade de conseguir novos financiamentos para projetos 

futuros que normalmente estavam focados em ações compensatórias populistas. 

Numa perspectiva liberal de Estado mínimo é considerada ineficiente 

apenas a estrutura estatal brasileira para alcançar os objetivos dos países 

dominantes e proporcionar as condições ideais ao desenvolvimento do capital 

mundial (discussão esta que será aprofundada adiante). Se, então, o Estado é 

ineficiente para essa estratégia, seriam necessários outros atores que 

conseguissem auxiliar na conformação das classes trabalhadoras e ao mesmo 

tempo integrá-las na lógica do desenvolvimento capitalista. Com essa lacuna é 

que foi possível a inserção dos novos atores sociais como descreve Melo: 

 

O Estado aparece para os países “pobres” novamente como gestor de 
compensações. “Mínimo”, mas capaz de garantir tanto a execução tanto 
de uma nova forma de relacionamento social como a ordem social, 
preocupação constante tanto mais se agravam as consequências das 
reformas com relação ao empobrecimento dos países. A presença de 
“novos atores sociais”, na linguagem do banco mundial, começa a ser 
louvada como uma saída para a ineficiência do Estado que, sempre 
comparado a um animal grande, pesado, sem agilidade e ineficiente, 
seria o grande opositor das reformas sociais por vir. Essa presença de 
novos sujeitos políticos coletivos não só é reconhecida pelo Banco 
Mundial como são estimuladas cada vez mais as ações de associações 
de natureza extra-econômica na condução de diversas políticas sociais. 
(MELO, 2005, p. 74). 

 

Percebe-se que a tarefa dada ao Estado, não seria algo fácil, pois se 

tratavam de medidas antipopulares, que geravam o empobrecimento dos povos, e 

a grande questão que estava em pauta, era a de como garantir a conformação 

das massas sem necessariamente usar da força coercitiva do Estado, que na 

avaliação do próprio Banco Mundial era ineficiente.  

Mas com a anuência dos países pobres para as reformas, não era 

descartada também sua contribuição com força coercitiva e de convencimento 

para manter a ordem. Neste sentido, para dar conta dessa tarefa, além de 

concordar, também para induzir a população a defender as reformas propostas 

pelos organismos internacionais, que é reconhecida e estimulada a presença dos 

chamados “novos atores sociais”, que são induzidos a auxiliar na implementação 
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do ambiente favorável para consolidação do capital. Mas afinal, a que estão 

ligados esses novos atores sociais? 

 

A presença de sujeitos políticos coletivos de origens de classe diversas 
como parceiros fundamentais do Estado em sentido estrito é detectada 
nos documentos do FMI e do Banco Mundial de maneiras mais diversas. 
Essa nova forma de parceria procurava também a harmonia e a 
concórdia entre os interesses públicos e privados sob movimentos mais 
sutis de ordenamento e condução de interesses sociais, em um processo 
de conformação social que tem como objetivo final a manutenção dos 
interesses do capital. (MELO, 2005, p. 75). 

 

Como as organizações representativas da sociedade civil organizada, 

representando tanto a classe trabalhadora quanto a empresarial foram 

estimuladas a participar das decisões e implantação dos Programas financiados 

pelo Banco Mundial, as massas da população são induzidas a participar e 

defender os referidos Programas. Com o argumento de que as organizações 

representativas iriam participar inclusive das decisões sobre esses Programas, 

camuflam-se os impactos dos ajustes e reformas para exploração do capital. 

Enquanto se democratizam as pequenas decisões as grandes passam 

despercebidas. 

Condições essas que podem ter contribuído para o aumento do número 

de pessoas vivendo em extrema pobreza em países pobres como é o caso do 

Brasil, que segundo o próprio Banco Mundial, deveria ter uma preocupação em 

tirá-los dessa condição, pois, pelo contrário, poderiam causar problemas para a 

consolidação da harmonia social: 

 

Assim, a pobreza e o aumento da desigualdade social acabariam sendo 
responsabilidade não só de países, mas também de indivíduos 
incapazes de em um mundo cheio de possibilidades, informar-se e 
participar. A incorporação dos pobres à “comunidade do 
desenvolvimento” se daria a partir de Programas de incentivo e 
promoção de oportunidades (Programas focados aos mais carentes), 
facilitação do empoderamento (estimulando a estabilidade de regimes 
democráticos participativos) e aumento da segurança (da propriedade, 
não necessariamente do emprego. (MELO 2005, p. 77). 

 

Destaca Melo (2005), além de não assumir a culpa do empobrecimento 

da população, o capital através dos referidos organismos cria uma imagem de 

que a pobreza existe devido à incapacidade individual de ser empreendedor. Tal 
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afirmação isenta de responsabilidade o sistema capitalista com suas contradições 

e responsabiliza apenas o sujeito pelo fracasso, desestimulando os indivíduos de 

se organizarem coletivamente para lutar contra o sistema. Essa perspectiva 

camufla a luta de classes, pois se uma vez o indivíduo assumiu para si o fracasso 

não entende o porquê deve-se lutar organizadamente, fica apenas procurando 

explicações pessoais para o seu “insucesso”.  

Como aponta a Autora (Melo, 2005), essa visão uma vez assimilada pela 

classe trabalhadora empobrecida facilita a harmonização entre classes garantindo 

a ordem e conservação do regime democrático para consolidação do sistema de 

exploração e acumulação de capital por parte de poucos. O que é uma das 

características do sistema capitalista, enquanto a grande massa de trabalhadores 

empobrecida, na visão dos organismos internacionais, deve se organizar para 

lutar pela inclusão social e econômica no processo de desenvolvimento que, 

segundo eles, estaria sendo proporcionado por meio de ações educativas. 

Palhano (2014) evidencia que os organismos internacionais incentivaram 

a realização de diversos seminários na América Latina, objetivando discutir e 

propor alternativas para a inclusão dos pobres do campo no processo de 

desenvolvimento. Em um desses encontros, uma proposta que surge é a 

necessidade de organização econômica e social dos trabalhadores pobres do 

campo, como descreve: 

 
Ainda no Manual elaborado no Seminário, ressaltava-se a importância da 
formação de sindicatos, cooperativas, serviços de extensão agrícola e 
bibliotecas populares, objetivando, com as “missões rurais” explorar o 
interesse dos adultos no intuito de sua intervenção na sua comunidade, 
proporcionando com isso o desenvolvimento econômico cultural e social. 
(PALHANO, 2014, p. 81). 

 

Percebe-se que por meio da educação, os organismos internacionais 

pretendiam convencer as populações pobres do campo a se organizar para 

alcançar o desenvolvimento econômico, cultural e social. Ao ser proposto pelos 

organismos à organização de Sindicatos, Cooperativas e outras Entidades no 

meio rural para atuarem nas comunidades rurais, relacionam-se as referidas 

proposições dos organismos, aos ideais do ensinamento cristão que se pauta na 

economia solidária e em conformidade será discutido adiante é a base para a 

constituição do Sindicalismo e do Cooperativismo.  
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A proposição dos organismos com o ensinamento cristão com o 

Comunitarismo, base da atuação da Igreja Católica, que vem da lógica de 

organização do meio rural em comunidades. Outra relação que pode ser feita, a 

partir dessas afirmações, trata do surgimento de organizações da sociedade civil, 

como é o caso dos sindicatos, das Cooperativas, das Missões Rurais, ONGs, 

entre outras, que se caracterizam como do terceiro setor e que são o foco deste 

trabalho investigativo de pesquisa, que pretende analisar a relação dos princípios 

filosóficos do ensinamento cristão presentes nas organizações dos agricultores da 

região Centro-Oeste do Paraná, por meio do PISO, financiado pelo Trias. 

Na visão dos organismos internacionais, com a ineficiência do Estado, 

faz-se necessário que organizações da sociedade civil sejam estruturadas e 

estimuladas a desenvolverem ações no sentido de substituírem o Estado para 

incluir os pobres do campo na lógica do desenvolvimentismo, justificando assim, a 

estruturação do terceiro setor. 

 

2.3 EDUCAÇÃO RURAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO 

 
A partir da segunda década do século XIX, os países considerados de 

economia periférica, como o Brasil, sofreram fortes influências dos organismos 

internacionais que pretendiam incluir as populações pobres do meio rural no 

processo de desenvolvimento em curso no País. A questão a ser discutida neste 

texto é compreender o papel que a educação rural cumpriu para a inclusão dos 

habitantes do meio rural no processo de desenvolvimento, em curso no Brasil, 

nas décadas de 1920 a 1950. 

Para tanto, foram analisados teóricos que possibilitaram evidenciar 

práticas educacionais específicas, considerando a interligação das ações com o 

desenvolvimento, como um todo, no contexto mais amplo, como o social, político 

e econômico, considerando as seguintes categorias de análise: questão agrária 

brasileira; questão econômica e desenvolvimento; campanha de educação rural e 

da extensão rural. 

Com o argumento de que essas populações que viviam na extrema 

miséria estariam muito susceptíveis a ideologias comunistas e que esses 

deveriam ter condições de acessar as políticas públicas para melhorar a sua 
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condição de vida e ser inseridos no desenvolvimento, o Governo Brasileiro, em 

parceria com a Igreja Católica, desenvolveu a campanha nacional de educação 

rural e também criou órgãos estatais como a Associação de Crédito e Assistência 

Rural (ACAR) que se iniciou em Minas, e posteriormente, se transforma na 

EMATER, para incluir essas populações no desenvolvimento e modernização da 

agricultura. Para entender os objetivos do Governo Brasileiro, alinhado aos ideais 

norte-americanos, evidenciam-se as condições em que os rurícolas viviam 

anteriormente a campanha e a extensão rural e os efeitos dessas para as 

referidas populações. 

 

2.3.1 A função da campanha nacional de educação rural para a 
reorganização econômica brasileira 
 

Neste encadeamento, a Campanha Nacional de Educação Rural, 

concebida pelos organismos internacionais desenvolvida pelo Governo Federal, 

em parceria, com a Igreja Católica nos anos 50. Sendo uma sistematização das 

ações isoladas em um conjunto com abrangência nacional se justificando pela 

necessidade de adequar o homem do campo a seguir o modelo de 

desenvolvimento econômico baseado na industrialização que se colocava em 

uma posição hegemônica na sociedade, conforme descreve Barreiro. 

 

Criada em 1952, no segundo mandato de Getúlio Vargas, oficializada em 
1956 no governo de Juscelino Kubitschek e extinta em 1963, a 
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) objetivou adequar o 
homem do campo ao plano de desenvolvimento econômico por meio da 
educação de Base. (Barreiro. 2010, p. 14). 

 

Bielschowsky (2004), também justifica a importância de inserir a 

população rural no mercado do consumo para consolidar o desenvolvimento 

industrial: 

 

Destarte, os industriais hão de compreender que uma lavoura próspera 
do norte ao sul do país, com alto padrão de vida assegurado à 
população rural, será condição prévia e indispensável para o 
desenvolvimento das indústrias, que nela encontrarão compradores para 
seus produtos. (p. 271). 
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De acordo com Barreiro (2010) aborda que a campanha, a partir das 

orientações da UNESCO, trabalhou com uma metodologia para além da 

educação, pois mais do que alfabetizar as pessoas do meio rural e para alcançar 

o desenvolvimento econômico necessitaria tirar esses habitantes da condição de 

extrema pobreza. Dessa forma, as equipes da campanha eram compostas por 

grupos multidisciplinares: 

 

Composta de médico, agrônomo, assistente social, educador; além de 
dentista, veterinário, enfermeira, agente de economia doméstica, técnico 
de rádio, técnico de cinema, motorista e outros especialistas 
dependendo das necessidades. (BARREIRO, 2010, p. 53). 

 

A composição da equipe de técnicos da campanha era definida conforme 

as necessidades locais, após o primeiro diagnóstico realizado, seriam planejadas 

as formas de trabalho a serem desenvolvidas, conforme explicita Barreiro: “As 

missões rurais empregavam quatro técnicas principais de trabalho: a organização 

de comunidade, o serviço social de grupo, a educação sanitária, a extensão 

agrícola e o cooperativismo” (2010, p. 53). 

Dessa forma, as equipes da campanha atuavam em missões nas 

comunidades rurais, interferindo em diversos aspectos, principalmente ignorando 

a cultura, modo de organização social e econômica e social desses habitantes. 

Atuação essa que, quando alcançava um nível de mudança desejada, que 

Barreiro (2010) denomina de autonomia das comunidades para seguir os 

objetivos da campanha com as suas próprias iniciativas as missões rurais era 

composto pelos técnicos da campanha que se deslocavam para outras 

comunidades com a mesma metodologia e implantavam seus objetivos. 

A premissa básica da campanha era a fixação do homem no campo, pois 

a migração do campo para as cidades já havia criado diversos problemas sociais, 

apostando que por meio da educação esses problemas seriam todos resolvidos. 

Mas conforme a Autora existiu um limite na campanha: 

 

O aumento da migração do campo/cidade passou a constituir-se em 
desequilíbrios, por causa do esvaziamento do campo e do consequente 
“inchaço” urbano, agravados pela desqualificação profissional da 
população rural nas cidades. Diante disso a educação rural passou a ser 
vista como possibilidade de valorização da vida no campo para minimizar 
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o processo de migração, desconsiderando, no entanto, questões 
estruturais determinantes da condição de vida da população migratória. 
A educação rural baseou-se nos pressupostos do ruralismo pedagógico, 
tendência que credita à implicação dos conhecimentos do homem do 
campo o aumento das possibilidades de fixá-lo a terra. (BARREIRO, 
2010, p. 28). 

 

Com essas afirmações é possível apontar que a campanha pensou como 

estratégia que por meio da mudança de valores e da instrumentalização técnica 

do homem do campo seria possível incluí-lo no processo de desenvolvimento 

tirando-o da condição de miséria. O problema que ela aponta é que o 

determinante principal para a superação da miséria são as questões estruturantes 

dos meios de produção. Nesse caso, aparece como limite a questão do acesso a 

terra por exemplo.  

Pode-se inferir que, por meio da educação apenas, não seria possível 

resolver todos os problemas sociais, pois se torna necessário rever as questões 

estruturantes. Como se vê, historicamente, a educação cumpriu uma função de 

conformação social, pois já na década de 30, no período pós-guerra, Vanilda 

Paiva (2003), já explicitava o uso da educação para esse fim. 

Como a campanha foi desenvolvida com predominância dos princípios 

filosóficos da igreja católica, que se baseou no “neotomismo”, ou seja, pautando-

se nos princípios do bem comum entre as classes sociais distintas, seria possível 

resolver os problemas sociais. Como forma de controlar as lutas sociais dos 

moradores do meio rural pela posse da terra, a igreja dispõe de seus principais 

quadros para coordenar a campanha nas regiões em que esses conflitos se 

evidenciavam com maior frequência, deixando claro a não preferência pela forma 

de luta dos camponeses representados pelas suas organizações, que nesse caso 

estavam representados pelas Ligas Camponesas, conforme confirma a Autora: 

 

As análises indicam que o quadro político nacional e internacional 
procurava saídas equânimes para os conflitos pela posse da terra, com 
apoio da igreja católica, ao buscar resposta cristã para os problemas 
gerados pelo desenvolvimento. Nesse contexto, CNER e Igreja aliam-se. 
Em 1959, todos os cargos de executores de projetos da campanha, do 
Norte e Nordeste, eram ocupados pelos bispos e padres, o que levou a 
uma maior atuação nas regiões com a presença de movimentos sociais, 
especialmente as Ligas Camponesas. (BARREIRO, 2010, p. 19). 

 

Dessa forma evidencia-se que a campanha não pretendia se aproximar 
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dos movimentos sociais, pois como se percebe um dos objetivos da campanha é 

o de gerar um conformismo social e as Ligas Camponesas representavam uma 

proximidade com os ideais comunistas. 

A Autora evidencia que os ideais dos moradores do meio rural não eram 

contemplados nos princípios teóricos e muito menos nas ações concretas da 

campanha como afirma:  

 

No período estudado, a hegemonia posta pelo desenvolvimento da 
comunidade e demais pressupostos adotados pela CNER postulavam 
teoria e prática centrados no desenvolvimento das mentalidades, dos 
grupos e da comunidade, aliando-se a igreja católica que defendia a 
terra como bem individual e não social. Ainda que, em muitas situações, 
as práticas educativas tenham enveredado para a ampliação dos ideais 
democráticos, enquanto prática pública a campanha atuou de modo 
pontual, e enquanto reguladora de tensões da correlação de forças entre 
o Estado e o homem do campo, agiu com salvaguarda dos interesses do 
primeiro. (BARREIRO, 2010, p. 134). 

 

Conforme já discutido no início deste trabalho, questiona-se se existiu 

uma ação planejada pelos organismos internacionais para desenvolver 

Programas de inclusão social e econômica das populações empobrecidas 

principalmente aquelas que viviam no campo brasileiro. Como avaliado pelo 

próprio Banco Mundial, na oportunidade, o Estado não possuía capacidade de 

atuar de forma a garantir os objetivos dos referidos organismos em relação aos 

pobres, é o que explica o êxito na parceria com a Igreja Católica para o 

desenvolvimento da referida campanha. Como aponta Barreiro (2010), é possível 

evidenciar a função da campanha de manter a ordem social, atuando 

principalmente, nos focos de tensões e resistências dos trabalhadores do campo.  

A criação de um pensamento no indivíduo de que sua situação de 

pobreza foi criada pelo seu próprio fracasso, desmotivava os indivíduos a se 

organizarem coletivamente. Apesar de que seria impossível controlar todo o 

trabalho educativo e que, como evidenciado pela Autora, em algumas situações, a 

campanha auxiliou no fortalecimento de organizações dos trabalhadores que 

através dessas potencializavam o questionamento da própria estrutura social e 

econômica. Essas iniciativas de fortalecimento das organizações dos 

trabalhadores do campo foram possíveis devido a algumas categorias do 

ensinamento cristão como o solidarismo que se expressa no Cooperativismo, que 
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tem sua essência na igualdade e inclusão e está intimamente ligado com o 

Sindicalismo, conforme se observa ao discutir a história da Economia Solidária.  

 

2.4 O SURGIMENTO DO MOVIMENTO SINDICAL DE TRABALHADORES 
RURAIS NO BRASIL 
 

Segundo Ianni (2004), a região de Sertãozinho no interior de São Paulo, 

os imigrantes, principalmente os de origem italiana, vieram ao Brasil, a partir do 

ano de 1870, a fim de trabalharem nas fazendas produtoras de café para 

substituírem o trabalho escravo e produziram cana-de-açúcar. Esse regime de 

trabalho dos imigrantes com os fazendeiros paulistas foi caracterizado como 

colonato.  

Como os fazendeiros produtores de café estavam se inserindo na lógica 

do mercado capitalista, as relações de trabalho com os imigrantes não eram 

tranquilas houve muitas tensões e conflitos entre fazendeiros e colonos. Ianni 

(2004) expõe que muitos foram os descontentamentos por parte dos colonos 

imigrantes em relação aos fazendeiros e eles denunciavam a exploração a que 

eram submetidos. Dessa forma, começaram a lutar por justiça, o que resultou em 

diversas greves e manifestações e repressões violentas. 

Buscando amenizar essas tensões e estabelecer harmonia nas 

negociações é que o Estado, como intermediário entre fazendeiros e colonos, 

institui os Sindicatos, como descreve: 

 

O que é necessário registrar aqui é que o contrato de colonato é o 
resultado de um processo de tensões, lutas e negociações, no qual se 
envolveram fazendeiros, colonos e governos. Tantas foram às tensões, 
lutas e negociações, que no Brasil o sindicalismo rural surge nesta 
época. (IANNI, 2004, p.127). 

 

Faz-se necessário esclarecer que aqui se prefere, por opção, destacar a 

função do Estado enquanto instituição comprometida com o projeto capitalista, 

fazendo-se presente em momentos como esses no sentido de harmonizar os 

conflitos entre as classes sociais, possibilitando a exploração capitalista. 

Posteriormente serão apontados elementos para reflexão sobre as possíveis 

forças externas que estimularam os colonos camponeses a se organizarem em 
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sindicatos. 

Segundo Priori (1996), foram duas as interferências no surgimento do 

sindicalismo rural, a da Igreja Católica e a do Partido Comunista Brasileiro. O 

Sindicalismo, que surge do francês “syndic”, que significa “representante de uma 

determinada comunidade”, e as Ligas Camponesas representavam talvez a única 

possibilidade de organização para resistência desses trabalhadores. 

No desenvolvimento do processo organizativo, na perspectiva da luta de 

classe, visando o socialismo, devido à falta de intelectuais orgânicos e a forte 

repressão sofrida por parte do Estado, os ideais comunistas foram praticamente 

abandonados. Dessa forma a influência do Partido Comunista ficou somente nos 

ideais de surgimento do sindicalismo. 

Sendo assim, em detrimento da repressão e posteriormente da 

burocratização imposta pelo Estado ao sindicalismo, ele sofre uma mudança em 

seus ideais, conforme Ianni: 

 

O Sindicato rural, por seu lado, é muito mais o resultado combinado das 
reivindicações do trabalhador rural e da atuação do Estado. O Sindicato 
rural aparece como uma técnica social de instituição das relações de 
produção, segundo as exigências de um Estado capitalista em fase de 
rápido “amadurecimento”. Em especial, surge como uma técnica de 
formalização do mercado de trabalho do setor agrícola. (IANNI, 2004, 
p.127). 

 

Evidencia-se a função atribuída ao sindicalismo rural, da sua mudança de 

perfil ao abandonar os seus ideais enquanto classe e se alinhar com a proposição 

do Estado e do capital. Ianni (2004), mais adiante fala da intervenção do Estado 

ditador que reprimiu a organização camponesa: 

 

Também a sindicalização rural sofreu drástica interrupção; a partir de 
1964, quando se formou o governo do marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco. Foram eliminados da cena política brasileira vários 
líderes de movimentos que se desenvolviam então no meio rural: 
Francisco Julião, Miguel Arraes, Gregório Bezerra, Leonel de Moura 
Brizola e outros. (IANNI, 2004, p.129). 

 

Nota-se que o Sindicalismo sofreu intervenção, mas as ligas camponesas 

é que foram consideradas fora da Lei e, consequentemente, exterminadas 
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durante o governo ditador. O Autor descreve que o movimento sindical apenas 

não concordava com a forma pela qual os dirigentes anteriormente citados 

conduziam a organização. Por isso, com a eliminação dos principais quadros 

dirigentes, era possível reorientar os princípios e a forma de atuação do 

movimento para cumprir uma nova função no contexto político a que o país 

estava submetido sob a hegemonia imposta pelos militares. 

A intervenção do Estado não se deu apenas na repressão ao 

sindicalismo, pois para imprimir uma nova perspectiva ao movimento seria 

necessário criar novas teorias que reorientassem a entidade na nova ordem que 

estava sendo implantada. Nessa linha, Saviani (2015) ao discutir a educação 

popular, evidencia a influência do ensinamento cristão nas organizações 

camponesas do Brasil, em especial no Movimento Eclesial de Base. 

 

Ora, o MEB foi um movimento criado e dirigido pela hierarquia da Igreja 
Católica e o movimento Paulo Freire, embora autônomo em relação à 
hierarquia, guiava-se predominantemente pela orientação católica, 
recrutando a maioria de seus quadros na parcela do movimento 
estudantil vinculada JUC. (SAVIANI, 2015, p. 65). 

 

Dessa forma, o ensinamento cristão alicerçado no Comunitarismo ganhou 

força com a decisão da cúpula da igreja: 

 

[...] A pedagogia católica brasileira que enveredou por formas de 
engajamento nos processos de desenvolvimento e libertação da 
população oprimida. Assim impulsionada pelo arejamento propiciado 
pelo Concílio Vaticano II, realizado entre 1959 e 1965, emergia uma 
parcela do movimento católico que buscava a formulação de “uma 
ideologia revolucionária inspirada no cristianismo”, cuja expressão mais 
típica foi à criação da ação popular em 1963. (SAVIANI, 2015, p. 65). 

 

Em decorrência dessa decisão da Igreja, o movimento sindical rural 

brasileiro recebe forte influência do ensinamento cristão, o que é evidenciado na 

atualidade. 

Como as bandeiras de luta do sindicalismo rural brasileiro estavam 

voltadas principalmente para os direitos sociais e econômicos, encontram mais 

respaldo nas fundamentações teóricas da Igreja que defendia a inclusão dos 

pobres no processo de desenvolvimento do capital através de sua humanização 

sem necessariamente superá-lo conforme propunham as teorias do partido 
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comunista. 

A representação sindical dos trabalhadores rurais em nível nacional se 

deu ainda no governo do Presidente João Goulart que, em 31 de janeiro de 1964, 

reconhece a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), como 

representante da categoria. Mas, com o golpe militar, esta entidade passa por um 

processo de intervenção, sendo seus dirigentes presos, exilados ou mortos. 

Segundo informações da própria entidade, somente em 1969, a entidade sai do 

domínio do interventor ditatorial, e os trabalhadores rurais reassumem o seu 

comando, mas já dentro de uma nova lógica de representação mais formal 

burocrática dos trabalhadores. 

As formas de luta dos trabalhadores rurais representados pela Contag se 

expressam através de suas mobilizações, conforme destaca a entidade: 

 

Esses cinquenta anos foram marcados pelas constantes mobilizações 
em defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, entre 
as quais podem ser destacadas o Grito da Terra Brasil, a Marcha das 
Margaridas, o Festival da Juventude e a Mobilização dos Assalariados 
(as) Rurais, que continuam conquistando melhorias para toda a 
população do campo. (CONTAG, 2016, p. 01). 

 

O que ela reafirma enquanto missão a ser construída para a sua base 

social. “A CONTAG é referência no país na luta pela construção de uma 

sociedade mais justa, democrática e igualitária, e na defesa permanente dos 

interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais” (CONTAG, 2016, p. 1). 

Já a Central Única dos Trabalhadores (CUT) criada em 1983, ainda no 

regime militar, aglutinava as correntes sindicais mais ativas, fazendo frente às 

políticas de degradação das condições de vida da classe trabalhadora, 

estabelecendo-se nesse período como uma importante organização política e 

social de trabalhadores rurais e urbanos. 

Apesar da Contag se filiar à CUT, fato que anos mais tarde foi revisto (por 

meio da desfiliação) nos anos 1980, começa um processo de discussão de um 

novo modelo de Sindicalismo no Sul do Brasil. Em especial, no meio rural por 

meio das oposições sindicais e criações articuladas no departamento rural da 

CUT. Oriundos desse movimento, em 1997, um grupo de sindicatos do Estado de 

Santa Catarina criam a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de Santa 



75 
 

Catarina (Fetrafesc). Em 2001, na cidade de Chapecó, foi criada a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul do Brasil (Fetraf-Sul) e em 

2004, é fundada em Brasília a Fetraf-Brasil/CUT. No site da entidade constam 

como objetivos “superar o peleguismo” e resgatar os princípios da liberdade e 

autonomia sindical suprimidos pela intervenção da Ditadura Militar (1964-1984) 

(Fetraf-Brasil/CUT, 2016. p. 1). 

Também a entidade faz questão de evidenciar seu vínculo com outras 

organizações da sociedade civil, como associações, cooperativas e ONGs. Isso 

possibilita perceber o pertencimento ao movimento de ressurgimento da 

Economia Solidária a partir dos anos 1970, defendida por Paul Singer (2002). O 

referido Autor destaca que com a crise econômica do capitalismo, a exemplo de 

seu surgimento na Inglaterra, a Economia Solidária se expressa por meio da 

materialização do novo cooperativismo e do novo sindicalismo do meio rural 

brasileiro. O vínculo com a teoria do ensinamento cristão da Igreja Católica e a 

perspectiva da visão desenvolvimentista é assumida nos principais objetivos da 

entidade: 

 

Os objetivos principais da FETRAF-BRASIL/CUT são: Fortalecer e 
ampliar a representação dos agricultores e agricultoras familiares do 
Brasil; Unificar a ação sindical Cutista, tendo como eixo central o 
fortalecimento da Agricultura Familiar; Construir um projeto de 
desenvolvimento Sustentável e Solidário. A Federação trabalha com os 
princípios de liberdade de expressão, pela democracia e por mais 
espaço de participação. (FETRAF-BRASIL/CUT, 2016, p. 01).  

 

A missão da entidade é a de fazer a representação da categoria da 

Agricultura Familiar do país. Trabalha no sentido da construção de um sistema de 

produção sustentável, priorizando o meio ambiente e a vida. A organização está 

voltada à construção da cidadania e da solidariedade, contribuindo na viabilização 

de um país mais justo. 
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CAPÍTULO III - FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E EDUCATIVOS DO 
ENSINAMENTO CRISTÃO NO TERCEIRO SETOR 
 

Neste último capítulo será destacado o século XII, com o objetivo de 

discutir sobre a transição do regime do Feudalismo para o Capitalismo, 

problematizando a importância desse momento e os ensinamentos religiosos que 

tiveram nessa transição e quais foram às categorias centrais presentes nos 

ensinamentos que foram sistematizadas por Santo Agostinho nesta obra citada, 

traduzida em (2005), no século IV.  

Para dar conta desse objetivo, serão evidenciadas questões acerca dos 

princípios filosóficos que embasam a educação cristã, sistematizados por Santo 

Agostinho, no final do século IV e início do século V, e aprofundados por São 

Tomás de Aquino no século XIII. 

Serão apresentados, neste capítulo, os conceitos centrais que 

possibilitem o entendimento de cada um dos momentos históricos acima citados, 

sem ter a pretensão de um aprofundamento sobre outras questões que 

influenciaram os acontecimentos de cada época, mas se buscará evidenciar as 

contradições presentes, principalmente no texto de Tomás de Aquino (1954), no 

que se refere à posição de conformação social para a manutenção da ordem e de 

colocar sua teoria no propósito da estruturação do capitalismo. 

Para discutir o período do final da Roma Antiga os escritos de Souza & 

Melo (2011), refletem sobre o pensamento de Santo Agostinho e suas 

contribuições para a educação. Além dos intérpretes, também se buscou alguns 

conceitos no próprio Santo Agostinho (2005) no livro “Instrução dos 

Catecúmenos”. 

Para evidenciar os princípios da educação cristã na Idade Média nos 

embasaremos nos escritos do próprio São Tomás de Aquino (1954) na obra 

“Suma teológica”, que estuda sobre a prudência e a justiça, por entender que 

esse período foi o mais importante para o avanço dos ideais cristãos, aos quais 

será dada uma atenção especial neste trabalho. 

Diante da trajetória do leitor, depois da leitura dos princípios do 

ensinamento cristão, se compreende as relações do ensinamento cristão com 

princípios presentes nas organizações dos agricultores familiares.  



77 
 

Sem a pretensão de ser uma crítica destrutiva, mas ao escrever neste 

capítulo apontamentos críticos, a luz de teorias Marxistas e dando a induzir o 

leitor de relacionar algumas organizações dos agricultores familiares com o 

terceiro setor. Buscou-se, fazer uma reflexão sobre os limites e possibilidades 

destas organizações, ponderando a importância das conquistas de direitos 

econômicos que possibilitaram um mínimo de qualidade de vida aos 

trabalhadores agricultores familiares, e que talvez naquele momento histórico, 

fosse à única possibilidade de se organizar da forma que eles se organizaram. 

Mas também, se busca encontrar novas formas de fortalecer e qualificar o 

enfrentamento de classes a que os trabalhadores, tanto do campo, quanto da 

cidade, estão sujeitos a fazer, haja vista que os interesses da classe trabalhadora 

e da classe patronal são antagônicos e inconciliáveis. 

 

3.1 SÉCULO IV E V - CONCEITOS DE SANTO AGOSTINHO 
 

No final do século IV e início do século V, o Império Romano apresentava 

sinais de enfraquecimento, mas ainda exercia o poder sobre a sociedade da 

época em que o cristianismo possuía alguns seguidores, pois o imperador era 

considerado o mediador entre o bem e o mal se colocando na figura de um Deus. 

É nesse contexto que um jovem africano chamado Agostinho se destaca como 

um líder religioso: 

 

Santo Agostinho nasceu em 354 d. C., em Tegaste, na África, e faleceu 
em 430 d. C., em Hipona onde era bispo desde o ano de 395. Viveu, 
portanto entre os séculos IV e V, momento de profundas transformações 
no ocidente Europeu. Paralelamente à decadência do império Romano, 
que passava por uma crise de ordem econômica, política e social, o 
cristianismo ia se consolidando. (SOUZA & PEREIRA MELO, 2011, p. 
02). 

 

Já antes da queda, em meio à crise do Império, os ensinamentos de 

Santo Agostinho (2005), que anteriormente já havia feito parte do mesmo na 

qualidade de orador do Imperador, cada vez ganhavam mais sentido. Naquele 

momento de grandes conflitos sociais, econômicos e morais, a unidade política 

romana, perde lugar para a unidade religiosa, o que, conforme afirmam os 

Autores, marcou o fortalecimento dos ensinamentos religiosos cristãos de Santo 
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Agostinho foi à conversão ao cristianismo do Imperador Constantino: 

 

Fundamental para que isso acontecesse foi à conversão do Imperador 
Constantino (306-337): ao se tornar cristão, ele deu início ao processo 
que levaria a sociedade à mudança que aconteceu no governo de 
Teodósio (378-395), quando o Cristianismo tornou-se a religião oficial do 
Império. (SOUZA & PEREIRA MELO, 2011, p. 01). 

 

Este fato contribuiu para a expansão e massificação do cristianismo, pois 

em um contexto de conflitos, a população vivia uma instabilidade social a qual 

proporcionava miséria e infelicidade. Ou seja, com o Império em crise, o presente 

não apresentava estabilidade e o futuro era incerto, sendo os ensinamentos 

religiosos, baseados no amor e na esperança de encontrar o refúgio na vida 

eterna, a alternativa mais aceitável para o momento. 

 

A doutrina cristã indicava uma nova fonte de felicidade para os homens, 
que seria encontrada não mais em sua materialidade, mas após a morte. 
Esta proposta foi de encontro às necessidades dos homens daquele 
período, que estavam inseguros em decorrência da instabilidade social 
e, por extensão, de suas vidas. (SOUZA & PEREIRA MELO, 2011, p. 
02). 

 

Na perspectiva de sustentar esses ensinamentos e conduzir a população 

nessa pedagogia, Santo Agostinho mostra o caminho da verdadeira felicidade. 

 

Deus era apresentado pelo pensador como a própria verdade e como 
fonte da verdadeira felicidade, ou seja, como resultado final da busca 
empreendida pelo homem, de modo que somente ao contemplá-lo seria 
possível alcançar a tranquilidade. (SOUZA & PEREIRA MELO, 2011, p. 
05). 

 

Como a vida naquele momento estava carregada de dificuldades e 

indefinições, seria, segundo os Autores, após a morte que as pessoas 

encontrariam a verdadeira felicidade e que durante a vida terrestre deveriam os 

homens amar e buscar a Deus. Dessa forma, na vida eterna, após a morte, gozar 

da tranquilidade. A centralidade dos ensinamentos de Santo Agostinho, em busca 

de Deus, pautava-se acerca do amor, mas afinal de que amor o Autor estava 

falando? Ele exemplifica: 
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Quando de alguma forma nos adiantamos espiritualmente na 
contemplação da verdade, não queremos que aqueles que amamos se 
alegrem e admirem ao contemplar obras de humanas mãos. Queremos 
que se elevem até a própria arte do desígnio do Autor, e daí se erga até a 
admiração e o louvor de Deus, Criador do Universo, no qual se encontra o 
fim do amor mais fecundo. (AGOSTINHO, 2005, p. 47). 

 

Sendo assim, o Autor remete a ideia que não se devem contemplar as 

ações humanas, pois essas seriam secundárias ou superficiais. Mas sim, realizar 

a contemplação e o reconhecimento ao verdadeiro Criador, que além de criar o 

universo, criou o homem a sua imagem e semelhança. Por essa criação Deus tem 

a maior estima que o Autor vai remeter a ser a fonte mais profunda do sentimento 

de pertencimento que o Autor define como amor. 

Se for por amor que Deus criou o homem, então, logo o homem também 

deveria como reconhecimento e retribuição por esse amor infinito, amá-lo 

incondicionalmente, afirma Santo Agostinho: “O amor é evidentemente mais grato 

quando não é perturbado pela aridez da necessidade, mais deriva da bondade 

fecunda. A que lê provém da miséria, este da misericórdia” (2005, p. 47). 

Santo Agostinho, afirma que o amor a Deus deve ser sem interesses, pois 

se Ele nos criou foi por amor e como o objetivo maior da felicidade e tranquilidade 

é na vida eterna voltar para perto do criador, não deve ser esta a condição do 

amor a Deus. Isso seria a consequência por um amor puro que se dá por gratidão 

ao criador pelo fato de ter dado ao homem a maior virtude de todas que é a vida. 

Além da criação, Deus dá a grande prova ao homem, que para salvá-lo e 

levá-lo para perto de si, por meio da ressurreição é que ele manda seu próprio 

filho a viver a vida terrena, sujeitando-se a morrer na cruz para salvar os 

pecadores. Segundo Agostinho: “se hesitávamos em amar a Deus, agora pelo 

menos não vacilemos em pagar seu amor com amor, já que Ele próprio foi o 

primeiro a amar-nos e não poupou o seu filho único, mas O entregou por nós 

todos” (2005, p. 46). 

Com este gesto não pode haver nenhuma dúvida sobre o amor 

incondicional de Deus pelos homens, pois ele dispôs daquilo que lhe era mais 

sagrado pela salvação da humanidade, que foi seu filho Jesus Cristo. O Autor 

recomenda que a forma de retribuir esse amor se dá por uma única via, o amor 

incondicional.  



80 
 

A forma pela qual os cristãos alcançariam a vida eterna seria pela 

presença do verdadeiro conhecimento e crença da alma humana que pelo amor 

incondicional proporcionaria uma sintonia com a ação direta de Deus, que por 

intermédio de suas mentes os homens acessariam esse conhecimento de 

verdade.  

Mesmo com o fim do Império Romano decretado pelo bárbaro Odoacro, 

em agosto de 476, conforme Souza e Ferreira Melo (2011), a Igreja Cristã, dessa 

maneira, tornou-se a grande pedagoga daquele momento. Dessa forma, seus 

ensinamentos contribuíram de forma decisiva para os princípios de organização 

das sociedades baseados na formação cristã. Esta consolidação do ensinamento 

cristão no século IV poderia ter influenciado os escritos tomistas no século XII e 

XIII, que os quais passaremos a analisar. 

 

3.2 A IDADE MÉDIA E A INFLUÊNCIA DOS ENSINAMENTOS TOMISTAS 
PARA A NOVA VIDA NAS CIDADES 

 

A Idade Média foi marcada por profundas transformações sociais e 

econômicas que, apesar de entendermos a sua importância, neste trabalho 

apenas serão discutidas, como anunciado anteriormente, as influências dos 

ensinamentos cristãos pautados no bem comum sobre a organização do novo 

modelo de vida nas cidades que foi proporcionado devido à reorganização 

econômica ocorrida na época. Para tanto, além de Oliveira & Cavalcante, para 

introduzir a discussão, posteriormente, usaremos conceitos abordados na obra 

”Suma teológica, justiça e prudência” de São Tomás de Aquino. 

Como o sistema feudal entra em decadência, as populações fugiam dos 

feudos e se tornavam pessoas livres para viver em outras sociedades com novas 

demandas de organização social. 

 

Na medida em que os homens principiam, em fins do século XI e ao 
longo dos séculos XII e XIII, a construir e habitar espaços urbanos, seus 
hábitos e costumes também se modificaram, pois quando viviam 
somente nos feudos, o contato social entre os indivíduos era restrito ao 
grupo pertencente a este próprio universo. No entanto, quando passaram 
a viver nas cidades, as relações sociais assumiram contornos mais 
complexos, conduzindo os homens a adotar novos comportamentos e, 
acima de tudo, novas leis, que permitissem a vida em comum em um 
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novo ambiente, sem passar pelos ditames dos senhores feudais, 
tradicionalmente envoltos em interesses pessoais. (OLIVEIRA, 2008, p. 
229). 

 

Conforme evidenciado, esse modelo de vida, em um novo ambiente, era 

totalmente desconhecido para os homens da época. Pois, estavam acostumados 

a viver sob a tutela e ordenação dos senhores feudais. Dessa forma, uma nova 

vida em comunidade estava se estruturando. Mas a questão a superar era, qual 

seria o modelo de vida nessa nova sociedade citadina? Quais as leis que a 

deveriam reger? O que é viver em comum? 

Para dar resposta a essa demanda social, esses povos despertaram uma 

nova tarefa aos mosteiros e posteriormente às universidades, que era a de buscar 

explicações teóricas para a existência da vida material por meio da razão, 

conforme descreve: 

 

Os homens do saber, que até então viveram em função dos mosteiros, 
das abadias, que viviam preocupados somente em justificar a existência 
divina, passam, a partir de então, a se preocuparem com as coisas 
terrenas, com um universo de questões vinculadas ao seu mundo 
cotidiano. A universidade cria deste modo, a possibilidade de os homens 
buscarem, por meio da razão, e não apenas por meio da religião, a 
explicação para as suas relações. (OLIVEIRA, 2005, p. 06). 

 

Nesse contexto, e a partir das demandas sociais, por teorias que 

contribuíssem para o bem comum, que se apresenta São Tomás de Aquino como 

um influente teórico da comunidade universitária da época, pautado nos 

ensinamentos cristãos, do qual evidenciaremos a trajetória e os principais 

conceitos da sua obra “Suma teológica, prudência e justiça”, a qual será tratada a 

seguir. 

Segundo Torrel citado por Cavalcante & Oliveira (2009): “Esse Autor que 

nasceu na província de Aquino, estava destinado à vida religiosa e foi entregue 

como oblato, com cerca de seis anos de idade, ao Mosteiro Beneditino de Monte 

Cassino” (p. 4). Tomás de Aquino, já muito cedo, é levado a ter contato com os 

ensinamentos cristão através da atitude de sua família ao oferecê-lo, ainda 

criança, ao mosteiro para que pudesse servir a Deus.  

Sendo assim, evidencia-se o início de sua caminhada na vida religiosa, 

que se destacou pelo aprofundamento de seus conhecimentos através da vida 
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acadêmica. “Do Mosteiro de Monte Cassino, o Aquinate foi enviado para estudar 

Artes Liberais em Nápoles, entre 1239 e 1244. Foi nessa ocasião que ele 

conheceu a Ordem dos Dominicanos, a qual se integrou provavelmente em 1244” 

(CAVALCANTE & OLIVEIRA, 2009, p. 4). 

Toda sua Educação Infantil e sua Educação Básica, se comparada aos 

parâmetros atuais, deu-se em congregações religiosas, haja vista ter 

permanecido até os dezenove anos, pois como afirma o Autor ele nasceu no ano 

de 1225. Após a sua passagem pela Ordem dos Dominicanos, Tomás vai a Paris 

para estudar com o mestre Alberto Magno e posteriormente ingressar na vida 

acadêmica na qualidade de professor, como descrito: 

 

Nosso Autor, religioso e dominicano, foi discípulo do mestre Alberto 
Magno em Paris (1245-1248) e em Colônia (1248-1252) e tornou-se 
professor universitário em Paris, como Bacharel Sentenciário (1252-
1256) e Mestre Regente (1256-1259). Nos oito anos seguintes, o 
Aquinate realizou suas tarefas de evangelização e ensino fora de Paris, 
atuando em Nápolis, Oriveto, Roma e Viberto (1260-1268). Conheceu 
mais um período de regência em Paris (1269-1272), em seguida foi 
regente em Nápoles (1272-1273) e faleceu em 1274. (CAVALCANTE & 
OLIVEIRA, 2009, p. 05). 

 

A trajetória de formação e atuação de São Tomás, evidência sua 

vinculação com os princípios cristãos e sua atuação na qualidade de professor 

universitário em diversas regiões, o que lhe possibilita uma compreensão da 

totalidade das realidades sociais que estavam vivendo por meio das grandes 

transformações sociais e econômicas ocasionadas pela transição do sistema 

feudal para a vida citadina. Considera-se que, apesar da curta sua vida, produziu 

intensas obras que o destacaram como um grande filósofo cristão, que, além de 

ter realizado sua formação em organizações religiosas, as categorias por ele 

utilizadas já apontavam para uma perspectiva teórica. Reforça-se assim, seu 

enquadramento como cristão devido a seu embasamento teórico em Santo 

Agostinho sobre a sua teoria fundada nos ensinamentos cristãos. Mas, diferente 

de Santo Agostinho, que era platônico, São Tomás, também se amparava nos 

pensamentos de Aristóteles. Toda influência desse teórico na época, possibilitou-

lhe um grande reconhecimento acadêmico e religioso. O vínculo 

academia/religião é atribuído a São Tomás, o que é atestado pelo fato de na 

atualidade, a igreja católica o reconhecer como o Santo padroeiro dos professores 
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e estudantes universitários.  

Apesar dos limites dessa pesquisa, já justificados anteriormente, percebe-

se que a centralidade das elaborações teóricas de São Tomás, bem como, seus 

ensinamentos que se pautavam no bem comum para a vida citadina trazendo 

alguns conceitos acerca de dois grandes temas: prudência e justiça, 

considerando-os como elementos principais que embasam essa análise. Primeiro 

para definir o que é ser prudente Tomás de Aquino (1954), escreve 

problematizando. Como resulta da definição anterior, a prudência pertence 

escolher sagazmente: “Ora, a escolha é um ato da virtude apetitiva, como se 

estabeleceu. Logo, a prudência não tem sua sede na potência cognoscitiva, mas 

na apetitiva” (TOMÁS DE AQUINO, ST, 2ª, 2ª, p. 9, 1954).  

Por ser a razão uma virtude da potência cognoscitiva, Tomás de Aquino 

(1954) complementa, ao comparar a prudência com a Arte. Ora, as virtudes 

morais de que aqui se trata, residem na parte apetitiva, ao passo que a Arte tem 

sua sede na razão. Logo, a prudência reside antes na parte apetitiva, que na 

razão (TOMÁS DE AQUINO, 1954, 2ª, 2ª, p. 9).  

Embasado em Santo Agostinho, descreve Tomás de Aquino (1954) que a 

razão está ligada ao raciocínio e às emoções, já a parte apetitiva do ser humano 

está ligada com o ver, ouvir e sentir. Com essas afirmações, o Autor problematiza 

a origem da prudência que, em sua essência primária, está ligada à virtude moral 

apetitiva. Mas afinal o que é ser prudente? “A prudência é o conhecimento das 

coisas que devemos buscar e evitar” (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 

9). Continuando, ele se embasa em Isidoro para descrever “ser prudente significa, 

por assim dizer, ver ao longe; pois o prudente é perspicaz e prevê os 

acontecimentos incertos” (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 9). Com 

essas afirmações, evidencia-se o ato da prudência em todas as situações, tomar 

as decisões da forma mais conveniente que a situação exija isso não quer dizer 

que a razão também não faça parte da prudência, pois como explica o Autor, a 

razão também está presente na prudência: “Ora conhecer o futuro pelo presente 

ou pelo passado – o que pertence à prudência – propriamente compete à razão; 

pois, isso se dá por certa comparação. Donde se conclui que a prudência tem 

propriamente sua sede na razão” (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 9). 
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Em um primeiro momento parece contraditório, pois anteriormente 

afirmou-se que a razão não fazia parte da prudência, mas na sequência está se 

afirmando fazer parte! A questão é que as virtudes apetitivas do ver, ouvir e sentir 

tem certa prioridade na prudência, ou seja, são as atividades meios, uma vez que 

a razão vem para auxiliar na tomada de decisão de forma correta. Pois como 

exemplifica: “O prudente considera as coisas afastadas enquanto próprias a 

ajudar ou impedir o que deve fazer o presente” (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 

2ª, 2ª, p. 10). De onde vem a prudência? Mais uma vez o Autor se embasa em 

Santo Agostinho para evidenciar que a prudência é adquirida pelo amor: 

 

Como se disse antes, a vontade move todas as potências para os seus 
actos. Ora o primeiro ato da virtude apetitiva é o amor, como dissemos. 
Por isso, chama-se amor à prudência, não essencialmente, mas 
enquanto move ao ato dela. De aí o acrescentar Agostinho, em seguida, 
que a prudência é o amor, enquanto discerne com acerto o que nos 
ajuda a tender para Deus, daquilo que no-lo pode impedir. E dizer-se que 
o amor discerne, por mover a razão ao discernimento. (TOMÁS DE 
AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 09). 

 

Como ao caracterizar o Autor, afirma-se sua origem nos ensinamentos 

cristãos, nesse trecho evidência também a referência a Deus, como objetivo a ser 

alcançado e que pelo amor é que os homens saberão ter o discernimento das 

atitudes corretas, pois é pelo amor que consegue controlar a razão para o fim 

correto. 

Mas afinal, o que é esse fim correto? O desafio na época era o “bem 

comum” e para este bem comum é que as pessoas deveriam ser prudentes em 

suas atitudes nas relações sociais para promover a harmonia da comunidade. 

Pois o que se buscava era a harmonia para o bem viver em comunidade, dessa 

forma, o Autor afirma que o bem individual estava ligado ao bem da coletividade 

por duas razões, conforme segue: 

 

Quem busca o bem comum da multidão busca, por consequência, 
também o bem próprio, por duas razões. – Primeiro, porque o bem 
particular não pode existir sem o bem comum ou da família, da cidade, 
ou do reino. Por isso Valério Máximo diz que os antigos romanos 
preferiam ser pobres num império rico, que ricos num império pobre. – 
Segundo, porque, fazendo o homem parte de uma casa ou de uma 
cidade, é preciso levar em conta o que lhe constitui o bem, procedendo 
como prudente relativamente ao bem da multidão. Pois, a boa disposição 
das partes depende da sua relação com o todo; porque como diz 



85 
 

Agostinho, é disforme toda parte que não está ligada ao todo. (TOMÁS 
DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 45).  

 

São Tomás justifica a centralidade na consolidação da vida em 

comunidade, sendo os indivíduos aconselhados a priorizar todas suas ações para 

o coletivo, pois segundo ele o bem individual estava totalmente ligado ao bem 

comum, não sendo possível a vida particular sem essa ligação com a 

comunidade. Ainda afirma, usando o pensamento de Santo Agostinho, que quem 

não segue essa lógica que para eles é normal, estaria fora do padrão ou por 

contrariedade do bem, seria do mal. 

Para alcançar o bem comum os indivíduos deveriam abrir mão dos 

desejos e ações particulares em relação ao interesse da moral coletiva, pois 

dessa forma alcançariam a essência do bem e do amor que é Deus, e para 

encontrar com Deus deveria ter uma vida que tendesse para o bem nesta vida 

para alcançar a salvação e chegar à essência do amor e da bondade, que para 

tanto o Autor nos aponta duas formas: 

 

Há duas espécies de indústria. – Uma suficiente ao necessário à 
salvação. E essa é dada a todos os que têm a graça, os quais a unção 
ensina em todas as coisas, como diz a Escritura. - Outra é uma indústria 
mais plena, pela qual podemos nos prever a nós mesmos e aos outros, 
não só do necessário à salvação, mas de tudo o concernente à vida 
humana. (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 61). 

 

Ao falar da segunda forma, o Autor traz a preocupação não apenas com o 

ser individual, mas também com o outro, dessa forma afirmando a necessidade 

de também se ter a preocupação com a comunidade, não só para a salvação, 

mas também com a atividade humana direcionada para o bem viver. 

Os ensinamentos para o bem se materializam em perspectiva ontológica, 

pois com a preocupação de discernir o bem do mal, o Autor fala da necessidade 

de não confundir as aparências do bem e do mal, pois o mal pode se manifestar 

com aparência do bem: 

 

A prudência versa sobre os actos contingentes. Ora, nestes, assim como 
a verdade pode ir mesclada com o erro, assim também, o mal, com o 
bem, por causa da multiformidade de tais actos, nos quais, quase 
sempre o bem se apresenta o obstáculo do mal, e o mal se manifesta 
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sob as aparências do bem. Por onde é necessária a cautela, à 
prudência, para praticarmos o bem, e evitarmos o mal. (TOMÁS DE 
AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 111).  

 

Dessa forma, o Autor ao afirmar a necessidade de cautela em relação à 

aparência. Explicita a necessidade de entendimento da essência dos atos 

humanos para assim poder entender o que é o bem ou o mal. Sendo assim, como 

Tomás de Aquino baseado em Santo Agostinho afirmou que quem não estiver 

com sua conduta voltada ao bem comum está fora da lógica normal que estava se 

consolidando naquele modelo de sociedade e consequentemente estaria 

predisposto a praticar o mal. 

Para que a sociedade funcionasse de forma harmoniosa, era necessário 

estabelecer uma ordem social, através de regras e leis que regulamentariam o 

funcionamento da cidade e foi através da prudência que o Autor encontrou os 

argumentos para essa ordem social e a obediência das leis, como forma do bem 

comum. “Quanto à prudência, que tem por objeto a ordem da cidade, há uma que 

é arquitetônica, e se chama prudência legislativa; outra tem o nome comum de 

política e versa sobre a obediência às leis” (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 

2ª, p. 111). 

Considerando ainda o modelo de organização social, a sociedade da 

época estava subdividida em diferentes camadas da população sendo os 

membros da família real, servos, senhores e escravos. A perspectiva dos 

ensinamentos cristãos tendeu a naturalizar e consolidar essas relações de poder 

materializadas na época, pois ao falar sobre a prudência política evidencia-se a 

posição de naturalização das diferenças sociais: 

 

O escravo é dirigido pela ordem do senhor e o súbdito, pela do príncipe; 
de modo diferente, porém, do pelo qual os seres irracionais e os 
inanimados são movidos pelos seus motores. Pois, os inanimados e os 
irracionais só agem dirigidos por outros seres; e não agem por si 
mesmos, por não terem domínio sobre seus actos, pelo livre arbítrio. Por 
onde, a boa direção do governo deles, depende não deles, mas só 
mente dos seus motores. Ao passo que os escravos ou quaisquer 
súbditos são dirigidos por ordem dos outros, mas de modo a agirem por 
si mesmos, pelo livre arbítrio. Por isso é necessário tenham certa retidão 
de direção pela qual se dirijam a si mesmos a obedecer aos que 
mandam. E para isso é que serve a espécie de prudência chamada 
política. (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 111).  
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Ao comparar os escravos e súbditos aos seres irracionais, o Autor 

evidência sua postura em relação à manutenção da ordem social estabelecida, ou 

seja, que as duas classes anteriormente citadas deveriam ser submetidas ao 

governo dos senhores e dos reis, pois naquele momento era concebido como 

natural que houvesse as diferenças de classes sociais e não ser possível uma 

pessoa que nascesse em uma passar posteriormente a pertencer à outra classe. 

Assim, quem nascesse como escravo sempre deveria ser escravo ou quem 

nascesse como servo seria sempre servo, quem nascesse como senhor sempre 

seria tratado como tal e também quem nascesse da família real permaneceria 

sempre como dessa classe.  

Mas como discutimos no início, estava se consolidando uma nova forma 

de organização, fazia-se necessária uma teoria que direcionasse para essa nova 

forma, como fez Aquino (1954), privilegiando as duas últimas classes. Como os 

escravos e servos fugiam dos feudos para viver nas cidades, eles ganhavam o 

livre arbítrio, então é a esses que a teoria tomista ganha destaque e centralidade, 

sendo concebida como a forma correta que estes deveriam seguir por não terem 

capacidade de se dirigir, sendo então, obedientes a ordem do bem comum, como 

forma de se harmonizar naquela nova sociedade. 

Como forma de garantir a harmonia social, bem como a hierarquia social 

para o bem comum além dos ensinamentos da moral, também se justificavam os 

meios necessários para que fosse garantido o fim desejado que seja a ordem 

social, sendo assim, todo tipo de ameaça a essa ordem deveria ser reprimido 

inclusive com força militar como o próprio Autor afirma: “A guerra pela boa ordem 

se maneja, e a salvação achar-se-á onde há muitos conselhos” (TOMÁS DE 

AQUINO, 1954, p. 126). Como vemos em nome da ordem se justificam ações 

consideradas subversivas. 

O bem comum estava pautado em alguns conceitos importantes para sua 

harmonização, como o conceito de justiça e o de direito, que o Autor ao definir os 

conceitos dessas duas categorias considera a divisão em classes sociais. Sendo 

assim, para ele a justiça se define como: “a justiça é um hábito pelo qual, com 

vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um que lhe pertence” (TOMÁS 

DE AQUINO, 1954, p. 266). Também aprofundando o conceito de justiça, 

percebe-se que o Autor estava preocupado em falar do que era justo em seu 
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entendimento, dessa forma podemos perceber que ao definir o conceito de 

justiça, também estava associado o conceito de direito, pois como se evidencia 

quando se fala em justiça que se deve atribuir a cada um que lhe pertence. Mas 

para algo pertencer a alguém deve se referir ao direito de pertencimento, que o 

Autor nos afirma: 

 

E por isso, a justiça, especialmente e de preferência às outras virtudes, 
tem o seu objeto em si mesmo determinado, e que é chamado justo. E 
este certamente é o direito. Por onde, é manifesto que o direito é o 

objeto da justiça. (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 246). 

 

Desta forma, comprova-se teoricamente a relação entre justiça e direito, 

que estão totalmente ligados por uma relação de composição. Com esta definição 

de que o direito está totalmente ligado com a justiça. Considerando as duas 

distinções que ele nos traz de justiça que a justiça distributiva considera a 

mediedade conforme uma proporção geométrica, e a justiça cumulativa que se 

define como uma proporção aritmética. É a esta segunda que o Autor se refere 

quando começa a ser estruturada a ideia de propriedade privada dos bens que 

até então eram comuns.  

Como justificativa utiliza o conceito de justiça e direito para implementar a 

perspectiva da propriedade particular e também, por outro lado, para justificar se 

quem teria o direito a utilizar o bem comum para uso particular, se utiliza da teoria 

da naturalização da hierarquia social, e assim ele descreve: 

 

Como já dissemos, a justiça distributiva dá uma coisa a uma pessoa 
privada, por ser devido à parte o que pertence ao todo; e essa pessoa 
recebe uma parte tanto maior quanto maior for à importância que tiver no 
todo. Por onde, a justiça distributiva dá tanto mais aos particulares, do 
bem comum, quanto maior for à importância que cada um tiver na 
comunidade. (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 111). 

 

Pode ser evidenciado que com esta lógica de justiça, privilegiaram-se 

aqueles que já ocupavam um lugar de destaque na sociedade, que na época 

eram os membros da família real e os senhores. Em decorrência disso, os 

demais, que eram os servos e escravos, estavam, pelo critério de naturalização, 

destinados a viverem em função das outras duas classes, sem poderem usufruir 
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particularmente dos bens que anteriormente eram comuns. 

Com o estabelecimento da propriedade privada, decorre outra 

necessidade, que é o respeito por essa propriedade que agora não é mais 

comum, mas sim particular, portanto, não está acessível a todos. Uma vez 

reconhecida à propriedade, conforme a importância social justificada a partir do 

conceito da justiça e do direito, seria considerado apropriação injusta a quem se 

apropriasse de algo que estivesse no domínio particular. E por cometer uma 

injustiça, o indivíduo deveria restituir ao proprietário aquele bem que estava em 

sua posse como forma de alcançar a salvação, como explica. 

 

A restituição, como já dissemos, é um ato de justiça comutativa, a qual 
supõe certa igualdade. Por onde, restituir implica em tornar a entregar a 
cousa que foi injustamente tirada; e, assim, sendo de novo restituída, a 
igualdade se restabelece. O que foi, porém, tirado justamente daria lugar 
a uma desigualdade se fosse restituído, porque a justiça consiste numa 
igualdade. Ora, observar a justiça sendo de necessidade para a salvação 
é conseqüente que seja de tal necessidade restituir o que foi 
injustamente tirado. (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 386). 

 

Não estavam em questão as relações sociais de exploração do trabalho, 

por exemplo, pois os servos e escravos deveriam viver em função de seus 

senhores e da nobreza. O que importava era a manutenção da ordem social com 

o novo componente que estava se estabelecendo, a propriedade privada. Com a 

afirmação de que uma forma de reparar a “injustiça” cometida pelo indivíduo ao 

tomar posse sem ser pelo direito moral, reconhecido na época, um caminho era o 

arrependimento e a restituição do objeto em questão para seu “legítimo” 

proprietário. E assim sendo então com este ato de restituição e arrependimento, o 

indivíduo estaria novamente ajustado à ordem social e alcançaria a salvação 

divina. 

Mas ao contrário, quem não se arrependesse do ato de furto, como 

definido pelo Autor, e fizesse a restituição ao proprietário deveria ser punido, pois 

teria cometido um pecado mortal por ser o furto o contrário da caridade. Então se 

esta pessoa passasse ser considerada, pelo furto ou por outros motivos, pecador 

e ameaçasse o bem comum da sociedade, essa punição poderia ser inclusive a 

morte da pessoa, em defesa de toda comunidade. 
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Ora, cada indivíduo está para toda a comunidade como a parte, para o 
todo. Portanto, é louvável e salutar, para a conservação do bem comum, 
pôr à morte aquele que se tornar perigoso para a comunidade e causa 
de perdição para ela; pois, como diz o apóstolo, um pouco de fermento 
corrompe toda massa. (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 2ª, p. 442). 

 

Dessa forma, os meios maus se justificavam pelo fim bom, como nesse 

caso, seria justificável a morte daquela pessoa que representasse ameaça a 

ordem da comunidade. Mas para chegar ao nível da eliminação desse indivíduo 

pecador, que representasse uma ameaça, quem deveria determinar tal atitude 

deveria ser uma Autoridade competente, mas que poderia ser executada pela 

comunidade. 

Partindo da lógica que naturalizaram as classes sociais, 

consequentemente, os escravos e servos passaram a constituir uma classe 

empobrecida e miserável. Diante desse contexto, para continuar com a harmonia 

social, o Autor introduz o conceito de caridade. Mas ainda se referindo ao furto, 

destaca a preocupação que as pessoas de posses particulares deveriam ter com 

as pessoas necessitadas, afirmando inclusive ser crime negar ajuda: “Tirar de 

quem tem não é menor crime do que negares ao necessitado quando podes e 

estás na abundância” (TOMÁS DE AQUINO, 1954, p. 500). 

Não estava em questão resolver os motivos da pobreza que seria rever a 

forma de distribuição dos bens que anteriormente eram comuns e que passaram 

a ser de posse particular de apenas alguns poucos privilegiados, o que por 

consequência gerou o empobrecimento dos escravos e servos que eram a 

maioria. Apenas se evidencia a preocupação em não negar o pecado do furto, 

mas também propor que pelo gesto da doação ao necessitado poderia estar 

fazendo um ato de justiça. 

Com esse caminho teórico, Tomás de Aquino (1954), orienta-se para uma 

forma de tratamento com as diferenças sociais que passa ser uma preocupação 

para garantir a harmonia e, consequentemente, a ordem social, pois sem as 

condições básicas de sobrevivência as pessoas passariam a se revoltar e não 

aceitar esse modelo de sociedade. É acerca dessa lacuna que ganha destaque a 

perspectiva de resolver esse conflito social pela caridade e pelo amor ao próximo. 
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Como já estabelecemos, pecado mortal é o que contraria a caridade, 
base da vida espiritual da alma. Ora, a caridade consiste, principalmente, 
no amor de Deus; mas. Secundàriamente, no amor do próximo, pois, ela 
nos leva a lhe querer fazer o bem. (TOMÁS DE AQUINO, 1954, ST, 2ª, 
2ª, p. 442).   

 

Como já justificado anteriormente, pela negação da ajuda ao necessitado, 

a pessoa de posses, estaria cometendo pecado, então, pelo amor ao próximo, 

que sugere fazer o bem a ele, seria o caminho para a salvação divina e, 

consequentemente, estaria garantida a ordem social sem questionamentos pelos 

empobrecidos que se contentariam com as pequenas doações, frutos da caridade 

e bondade dos enriquecidos. Estes princípios podem ser evidenciados no 

solidarismo, que o qual será discutido a seguir. 

 
 
3.3 O SOLIDARISMO 
 

As categorias do solidarismo na atualidade são facilmente evidenciadas 

ao revisar as literaturas sobre o histórico de organizações da sociedade civil 

organizada e em especial aquelas que de alguma forma sofreram influência da 

Igreja Católica, pois o solidarismo é uma categoria central do ensinamento cristão 

que este estudo está se esforçando em relacionar a simetria entre o ensinamento 

cristão e as organizações da sociedade civil que se declaram de economia 

solidária. 

Buscando conceituar o solidarismo, serão utilizados alguns apontamentos 

evidenciados por Ávila (1963), que sistematiza o conceito do comunitarismo e do 

solidarismo, a partir de ideias Tomistas com vistas ao bem comum. Também nos 

amparamos em Singer (2002), que objetivando caracterizar a economia solidária 

estabelece um paralelo com o sistema capitalista, afirmando que esse último é um 

sistema centrado na competição e que os vencedores recebem como 

recompensa a acumulação de capital, oportunidades e prestígio, enquanto que os 

vencidos acumulam decepções, dívidas e exclusão social.  

Ao pensar no conceito de bem comum, sistematizado por Tomás de 

Aquino (1954), (sem a pretensão de entrar no mérito do que significa o bem e o 

mal, pois não é o foco deste trabalho), mas pensando em entender o conceito da 
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palavra comum. É que nos amparamos no ensinamento cristão, que também 

Ávila (1963), começa afirmando as bases da doutrina social da Igreja: 

 

As duas bases sobre as quais se funda a doutrina social da Igreja, ou os 
dois pólos dos quais toda ela está suspensa são, a pessoa e a 
comunidade, e seus dois objetivos são a reforma da pessoa e a reforma 
da comunidade. (ÁVILA, 1963, p. 84). 

 

É possível perceber, que a Igreja se ampara na pessoa humana, que 

deve estar disposta para viver em comunidade. Mas afinal o que seria esta 

vivência em comunidade? 

 

A comunidade é toda forma de associação na qual a pessoa entra não 
por uma deliberação racional, sobre uma base contratual, como na 
sociedade, mas por um impulso espontâneo e natural e da qual participa 
não por aquilo que tem, pelo seu haver, mas por aquilo que é, pelo seu 
ser, por aquilo que tem de especificamente humano, isto é, pela sua 
inteligência e sua liberdade. A comunidade é um todo do qual cada um 
participa pela sua capacidade de pensar e de querer. A família, o grupo 
de vizinhança, o grupo de trabalho, o grupo religioso, a nação, são 
comunidades naturais. (ÁVILA, 1963, p. 84). 

 

Seria então a comunidade, o espaço onde cada ser realiza sua forma de 

convívio social. Mas conforme a citação acima, não se trata de uma participação 

forçada ou legalizada. Trata-se de uma construção espontânea do ser individual 

que toma a decisão que o melhor pra si e para os demais é o convívio em 

comunidade. Mas afinal, em que sistema a vida em comunidade deveria se 

pautar, a partir do ensinamento cristão? 

 

Como se pode chamar o sistema anunciado pela doutrina social da 
Igreja? Esta doutrina, como vimos, tem dois pólos: a pessoa e a 
comunidade. Olhando para o primeiro, seríamos tentados a chamá-lo 
personalismo cristão, olhando para o segundo, de comunitarismo. 
Ambos os termos têm, entretanto seus inconveniente. Preferimos o 
termo de Solidarismo cristão, síntese da pessoa na comunidade, 
conotando ao mesmo tempo as ideias de solidez e solidariedade.  
(ÁVILA, 1963, p. 84). 

 

Com esta citação fica evidenciado a afirmação de pertencimento das 

categorias do comunitarismo e solidarismo por parte da Igreja, através do 

ensinamento cristão. Também fica evidenciado a relação entre o comunitarismo e 
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o solidarismo, que conforme Ávila (1963) a síntese da vivência da pessoa em 

comunidade pode ser expresso no solidarismo cristão. Mas afinal o que é o 

solidarismo? 

 

O Solidarismo compreende todos os sistemas sócio-econômicos nos 
quais as decisões e a propriedade são atribuídas, não ao capital 
exclusivamente, mas às comunidades-reais. A comunidade é a 
proprietária; não ao capital, nem o Estado. As decisões são tomadas, em 
todos os níveis, por órgão democraticamente representativos das 
comunidades. O Solidarismo é a realização da organização profissional, 
no plano da empresa, da profissão e do trabalho, ou do processo 
econômico global. É a única forma autêntica da democracia econômica e 
social. (ÁVILA, 1963, p. 18). 

 

Conforme descrito na citação acima, o Solidarismo propõe que sejam 

feitas reformas no sistema capitalista, (que no caso do Brasil, é o sistema 

econômico em vigência), onde a propriedade seria da comunidade e teria um 

sistema de gestão democrática. Estas duas características (propriedade comum e 

gestão democrática) podem ser relacionadas com o cooperativismo que se pauta 

a partir destas características que destacamos. O Solidarismo cristão se pauta 

ainda em alguns fundamentos éticos e morais: 

 

O solidarismo cristão se baseia em fundamentos éticos, morais, 
religiosos. Para ele, existem valores morais absolutos, de lealdade, de 
verdade, de justiça, de amor, que são válidos sempre e em toda parte, 
sobre os quais se funda toda a vida social. (ÁVILA, 1963, p. 84). 

 

São explicitado os valores morais pelos quais a Igreja acredita construir o 

bem comum. Com o pensamento de Lebret (1961), evidenciamos o bem comum e 

relacionamos com a economia solidária que ele denomina de economia humana, 

em Agostinho (2005) também evidenciamos o Amor. Em nosso entendimento 

pensamos que sejam estes o fundamentos do bem comum protagonizados pelo 

ensinamento cristão.  

Se no bem comum a premissa é a propriedade coletiva, por outro lado em 

Singer (2002), fica evidenciado que o sistema capitalista tem como premissa a 

propriedade privada individual. Afirma ainda que diferentemente do bem comum 

no capitalismo a sociedade é dividida em duas classes distintas, ou seja, aquela 

que detêm o capital e os meios de produção e aquela que vende sua força de 
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trabalho que é a classe trabalhadora. Sendo assim, o Autor evidência as 

contradições que o referido sistema causa, apresentando como exemplo as 

diferenças sociais que passam de geração para geração. 

 

Tudo isso explica por que o capitalismo produz desigualdade crescente, 
verdadeira polarização entre ganhadores e perdedores. Enquanto os 
primeiros acumulam capital, galgam posições e avançam nas carreiras, 
os últimos acumulam dívidas pelas quais devem pagar juros cada vez 
maiores, são despedidos ou ficam desempregados até que se torna 
inempregáveis, o que significa que as derrotas os marcam tanto que 
ninguém mais quer empregá-los. Vantagens e desvantagens são 
legadas de pais para filhos e para netos. Os descendentes dos que 
acumula capital ou prestígio profissional, artístico etc., entram na 
competição econômica com nítida vantagem em relação aos 
descendentes dos que se arruinaram, empobreceram e foram 
socialmente excluídos. “O que acaba produzindo sociedades 
profundamente desiguais.” (SINGER, 2002, p. 09). 

 

Conforme evidenciado pelo Autor, as contradições do sistema capitalista 

criam um distanciamento entre o modo de vida dos pobres e dos ricos. Enquanto 

os ricos, através do capital, são reconhecidos socialmente e consequentemente 

as oportunidades e garantias de sucesso são evidentes, ao pobre as 

oportunidades são limitadas e ao competir em espaços com os ricos, as 

condições lhe são desfavoráveis. Ao apontar essas críticas ao sistema capitalista, 

o Autor tenta comprovar a inviabilidade econômica e social do sistema capitalista, 

com suas consequências. Para superar as dificuldades enfrentadas pelas 

contradições do capital, é que os pobres optaram pela solidariedade, pois 

enquanto os capitalistas têm dinheiro para pagar um seguro, por exemplo, o 

pobre por não poder pagar, conta com a solidariedade de sua comunidade em 

caso de necessidade. 

Como alternativa ao sistema capitalista, o Autor apresenta e defende a 

economia solidária, como sendo um sistema de organização econômico-social 

que pode ser adotado por toda humanidade em busca da cooperação para 

consolidar a igualdade entre as pessoas, como apresenta abaixo, 

 

Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade 
entre todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse 
solidária em vez de competitiva. Isso significa que os participantes na 
atividade econômica deveriam cooperar entre si em vez de competir. 
(SINGER, 2002, p. 09). 



95 
 

Diferente do sistema capitalista, a economia solidária tem sua 

centralidade na igualdade entre as pessoas, cujo caminho, segundo o Autor, é 

através da cooperação em lugar da competição. Singer acredita que quando uma 

pessoa coopera com a outra de forma igual, existe uma complementaridade de 

funções e esforços resultando em um produto final completo, resultado de uma 

cumplicidade e de compromisso entre as pessoas, possibilitando uma produção e 

convivência harmoniosa. E apresenta ainda algumas condições para que se 

consolide e economia solidária. 

 

A solidariedade na economia só pode se realizar se ela for organizada 
igualitariamente pelos que se associam para produzir, comerciar, 
consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a associação entre iguais 
em vez de contrato entre desiguais. Na cooperativa de produção, 
protótipo de empresa solidária, todos os sócios tem a mesma parcela do 
capital e, por decorrência, o mesmo direito de voto em todas as 
decisões. Este é o seu princípio básico. Se a cooperativa precisa de 
diretores, estes são eleitos por todos os sócios e são responsáveis 
perante eles. Ninguém manda em ninguém. E não há competição entre 
os sócios: se a cooperativa progredir, acumular capital, todos ganham 
por igual. (SINGER, 2002, p. 09). 

 

Para evidenciar a materialização dos princípios da economia solidária, o 

Autor aponta o cooperativismo como caminho de organização econômica e social 

e, inclusive, estabelece um paralelo de diferença entre o funcionamento de uma 

cooperativa e de uma empresa capitalista. A primeira é administrada por uma 

autogestão entre todos os sócios, que elegem uma direção responsável por 

administrá-la de acordo com os interesses de todos os associados. Já a segunda 

tem sua administração pautada na heterogestão, com decisões centralizadas e 

verticalizadas. 

Ao revisar a história percebe-se que o tema da economia solidária tem 

sua origem na Europa devido a uma contradição do sistema capitalista que estava 

recentemente sendo implantado: “A economia solidária nasceu pouco depois do 

capitalismo industrial, como reação ao espantoso empobrecimento dos artesões 

provocado pela difusão das máquinas e de organização fabril da produção” 

(SINGER, 2002, p. 24). 

Uma das premissas do sistema capitalista são a propriedade privada e o 

acúmulo de capital por poucas pessoas em detrimento do empobrecimento da 

maioria. Dessa forma, desde a sua origem o sistema capitalista evidencia essa 
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contradição social que o Autor evidencia, através da exclusão e do 

empobrecimento dos artesãos que na Inglaterra reagem a esse modelo aderindo 

à economia solidária como forma de alternativa para sua inclusão produtiva e 

econômica: 

 

A Grã-Bretanha foi à pátria da primeira Revolução Industrial, precedida 
pela expulsão em massa de camponeses dos domínios senhoriais, que 
se transformaram em proletariado moderno. A exploração do trabalho 
nas fábricas não tinha limites legais e ameaçava a reprodução biológica 
do proletariado. As crianças começavam a trabalhar tão logo podiam 
ficar em pé, e as jornadas de trabalho eram tão longas que o 
debilitamento físico dos trabalhadores e sua elevada morbidade e 
mortalidade impediam que produtividade do trabalho pudesse se elevar. 
(SINGER, 2002, p. 24). 

 

Essas condições, desfavoráveis aos trabalhadores, podem ter motivado 

industriais com visões modernas a proporem leis que respeitassem os direitos 

mínimos dos trabalhadores, através de uma nova visão que constata que com 

melhores condições de trabalho, os trabalhadores poderiam produzir mais, que foi 

o caso do industrial Robert Owen. 

 

Por isso, industriais mais esclarecidos começaram a propor leis de 
proteção aos trabalhadores. Entre eles encontrava-se o britânico Robert 
Owen, proprietário de um imenso complexo têxtil em New Lanark. Em 
vez de explorar plenamente os trabalhadores que empregava, Owen 
decidiu, ainda na primeira década do século XIX, limitar a jornada e 
proibir o emprego de crianças, para os quais ergueu escolas. O 
tratamento generoso que Owen dava aos assalariados resultou em maior 
produtividade do trabalho, o que tornou a empresa bastante lucrativa, 
apesar de gastar mais com a folha de pagamento. (SINGER, 2002, p. 
25). 

 

Mais do que apenas generosidade, Owen estava propondo um modelo de 

relação do capital com o trabalho que superava a relação de exploração do 

trabalhador, deixando-o na miséria. Owen propunha um modelo de inclusão social 

e econômica dos pobres como forma de se contrapor ao modelo de acumulação 

de capital na mão de poucos. 

Quanto mais Owen explicava seu plano, mais evidente se tornava que o 
que ele propunha não era simplesmente baratear o sustento dos pobres, 
mas uma mudança completa no sistema social e uma abolição da 
empresa lucrativa capitalista (SINGER, 2002, p. 26) apud. (COLE, 1994, 
p. 20). 
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Dessa forma, evidencia-se o embrião dos princípios e categorias da 

economia solidária, que estava sendo proposta por Owen. Se, em um primeiro 

momento, gerou uma euforia entre os industriais capitalistas da época, como 

sendo apenas uma forma de geração de maiores lucros para as empresas, em 

um segundo momento, quando se explicita que se tratava de incluir os pobres no 

processo econômico e que assim seria um movimento antagônico aos interesses 

do acúmulo de capital, logo se criou uma rejeição por parte da classe industrial 

capitalista. 

A partir dessa iniciativa teorizada por Owen, com a evolução e o 

aprofundamento das categorias da economia solidária, cuja base era a inclusão 

social e econômica dos pobres ao processo produtivo econômico, através da 

materialização da teoria, surge às primeiras cooperativas como modelo de 

sociedade do futuro. Como o plano de Owen foi disseminando para além da 

Inglaterra, seus discípulos se juntaram aos sindicalistas que lutavam contra a lei 

que proibia qualquer organização de trabalhadores de livre concorrência 

econômica, por entender que a organização através da economia solidária era o 

caminho alternativo para os trabalhadores. No entanto, Singer salienta que os 

sindicalistas e discípulos de Owen sofreram grande repressão e que, somente 

pós 1824, com a revogação dessa lei, foi possível criar a primeira cooperativa 

com os princípios da economia solidária preconizada por Owen. 

 

Com a sua revogação, em 1824, novos sindicatos foram formados e, 
juntamente com eles, cooperativas. A primeira cooperativa owenista foi 
criada por George Mudie, que reuniu um grupo de jornalistas e gráficos em 
Londres e propôs que uma comunidade para juntos viverem dos ganhos 
de suas atividades profissionais. Em 1821 e 1822, Mudie e seus 
companheiros publicaram The Economist, o primeiro jornal cooperativo. 
(SINGER, 2002, p. 27). 

 

Além da inclusão dos pobres no processo de desenvolvimento 

econômico, mais uma categoria do ensinamento cristão e do solidarismo aparece 

na materialização da primeira cooperativa. Quando Owen propõe a organização 

de cooperativas, ele propõe uma comunidade que através do bem comum 

pudesse fortalecer os objetivos de cada indivíduo, então temos ai à manifestação 

do comunitarismo. 

Ao falar das perspectivas da economia solidária, o Autor destaca a 
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ligação do tema economia solidária com a Igreja Católica, além de outras 

organizações. 

 

Cumpre observar, no entanto, que a reinvenção da economia solidária 
não se deve apenas aos próprios desempregados e marginalizados. Ela 
é obra também de inúmeras Entidades ligadas, pelo menos no Brasil, 
principalmente à Igreja Católica e a outras Igrejas, a Sindicatos e a 
Universidades. (SINGER, 2002, p. 27). 

 

Como se pode perceber, o cooperativismo solidário, em sua origem, teve 

uma proximidade com o sindicalismo. Na atualidade, o Autor propõe que 

Entidades como igrejas, principalmente a Católica, retomem o tema da economia 

solidária na perspectiva de inclusão daqueles trabalhadores que foram excluídos 

pela lógica do capitalismo. Já com o Sindicalismo, é possível explicar a 

proximidade (pelo menos no sindicalismo e cooperativismo da Agricultura 

Familiar), devido à simetria de princípios e objetivos das duas referidas Entidades, 

sendo a centralidade de objetivo das duas pautada na luta pela igualdade.  

O Autor propõe após apontar às contradições do capitalismo cujo principal 

problema por ele evidenciado é a desindustrialização e, consequentemente, o 

desemprego e a exclusão social dos trabalhadores empobrecidos, principalmente 

em países subdesenvolvidos como o Brasil, uma economia solidária objetivando 

ser um sistema superior ao capitalismo, não apenas em termos econômicos, mas 

principalmente sociais. Para comprovar que a economia solidária pode superar o 

capitalismo é que Singer evidencia os anos pós 1970 que, com o agravamento da 

crise econômica, fortalece a economia numa perspectiva solidária através do 

surgimento de novas organizações. 

 

Na realidade, pela pressão do desemprego em massa, a situação dos 
trabalhadores que continuaram empregados também piorou: Muitos 
foram obrigados a aceitar a “flexibilização” de seus direitos e a redução 
de salários diretos e indiretos. Sobretudo a instabilidade no emprego se 
agravou, e a competição entre os trabalhadores dentro das empresas 
para escapar da demissão deve ter se intensificado. Como resultado, 
ressurgiu com força cada vez maior a economia solidária na maioria dos 
países. Na realidade, ela foi reinventada. Há indícios da criação em 
número cada vez maior de novas cooperativas e formas análogas de 
produção associada em muitos países. O que distingue este “novo 
cooperativismo” são à volta aos princípios, o grande valor atribuído à 
democracia e à igualdade dentro dos empreendimentos, a insistência na 
autogestão e o repúdio ao assalariamento. (SINGER, 2002, p. 27). 
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A ideia de que a economia solidária é sustentada como uma forma de 

inclusão dos pobres e, por isso, duas vezes na história (pelo menos as aqui 

estudadas), em momentos de crises do sistema capitalista, é que se abre espaço 

para o fortalecimento da mesma. O primeiro momento ocorreu na Inglaterra na 

primeira década do século XIX, foi o surgimento das primeiras cooperativas que 

expressavam os ideais de Robert Owen; e o segundo ocorreu a partir dos anos 

setenta, conforme descrito acima, quando aconteceu a retomada dos ideais 

protagonizados por Owen e surge, em especial no Brasil, o novo cooperativismo 

solidário e o novo sindicalismo. Nos momentos de crise do capitalismo, é que se 

fortalece a economia solidária. 

Pode-se perceber o esforço de Singer (2002), no sentido de propor a 

economia solidária como algo que poderia superar o sistema capitalista, como 

também anteriormente discutiu em Ávila (1963), que defendem a economia 

solidária, propondo que seja uma alternativa de inclusão social e econômica de 

trabalhadores empobrecidos, especialmente em momentos de crise econômica do 

sistema capitalista. Tanto Singer (2002) quanto Ávila (1963) apontam o caminho 

para a superação do capitalismo e obter uma economia solidária, através de 

reformas ao sistema capitalista, que seria apenas mais humanizado, conforme 

sistematização de Lebret (1961).  

Mas, por outro lado, pode ser levantado o questionamento da viabilidade 

dessa proposição enquanto sistema econômico. Adiante serão apontadas 

reflexões, a partir de teóricos marxistas, que apresentam questionamentos e 

limites da economia solidária, entre esses está à subjetividade e o idealismo. 

Quando se analisa o trabalho do PISO, que é o foco deste trabalho, é 

possível perceber que pôr primeiro se organiza o associativismo, depois o 

sindicalismo e esse surgem o movimento de cooperativas de economia solidária. 

O conceito de solidarismo, conforme evidenciado em algumas de suas 

principais categorias, que se embasam no ensinamento cristão, tem sua 

materialidade por meio do cooperativismo criado na Inglaterra. Já no Brasil 

também podem ser definidos conceitualmente como de economia solidária, um 

sistema de pequenas cooperativas articuladas em rede, que têm seu foco de 

atuação para além do econômico, mas que demonstra, em seus objetivos e 
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ações, a preocupação com a inclusão e o desenvolvimento social conforme 

conceituado por Búrigo, que descreve abaixo. 

 

Pela definição adotada pelo presente trabalho, uma cooperativa solidária 
é aquela que não se preocupa apenas em obter benefícios para o seu 
quadro social, mas procura estender a sua ação ao máximo de pessoas 
que integram aquele segmento, como também busca fortalecerem seus 
aderentes em outras dimensões (social, cultural, política, entre outros). A 
cooperativa solidária depende, portanto, de uma forte incrustação na 
realidade local para alcançar e manter sua legitimidade e dar 
cumprimento à sua missão estratégica. (BÚRIGO, 2006, p. 04). 

 

No estudo feito sobre economia solidária, o Autor descreve os diversos 

sistemas de cooperativas de crédito existente no Brasil, caracterizando os três 

primeiros como cooperativas tradicionais e aponta que a materialização dos 

princípios do solidarismo podem ser evidenciados através do sistema de 

cooperativas de crédito Cresol conforme descreve. 

 

O quarto é o Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação 
Solidária (Cresol). Tal posição do Sistema Cresol dentro do cenário 
cooperativista nacional representa também a consolidação de um novo 
modo de funcionamento de cooperativas de crédito no Brasil. 
Denominado de “vertente solidária” por Pinho (2004), esse tipo de 
cooperativas surgiu como uma tentativa de recuperar o potencial do 
cooperativismo de crédito junto aos segmentos sociais menos 
favorecidos. Nos últimos anos, a presença das redes de cooperativas de 
crédito solidárias passou a ser reconhecida pelo próprio BC, embora em 
outros termos. (BÚRIGO, 2006, p. 04). 

 

O Sistema Cresol, que surge do trabalho ligado à Igreja Católica, traz em 

sua natureza princípios da economia solidária, que podem ser assim definidos por 

apresentarem as categorias do ensinamento cristão, anteriormente. Em outras 

palavras, percebe-se uma simetria com as categorias protagonizadas por Owen.  

O Autor descreve que inclusive o órgão responsável pela regulamentação 

e fiscalização do sistema financeiro nacional, que é o Banco Central do Brasil, 

reconhece o Sistema Cresol como uma rede de cooperativas solidárias que tem 

se esforçado com ações materializadas no sentido de construir um novo jeito de 

fazer cooperativismo que não seja apenas aquele empresarial voltado apenas aos 

interesses do mercado de capital, mas sim que seja um cooperativismo numa 

perspectiva de uma economia humana como a teorizada pelo Padre Lebret, 
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discutida no início deste texto.  

Retomando os princípios da economia solidária, é possível perceber que, 

como sustentado por Singer (2002), ela se propõe a superar o sistema capitalista, 

principalmente para fazer a inclusão social e econômica daqueles que foram 

empobrecidos pelo sistema. Ele comprova essa tese com a análise dos dois 

momentos históricos já discutidos anteriormente. O que se pode concluir é que a 

economia solidária se organiza com os pobres e excluídos.  

Além disso, ele propõe e afirma a ligação da Igreja católica com a 

economia solidária o que também este trabalho procurou relacionar com os 

princípios do ensinamento cristão. Na sequência, serão abordadas discussões 

acerca da Teologia da Libertação, buscando relacionar as evidências e 

contradições à possível ligação da Igreja Católica com a economia solidária e 

consequentemente com o cooperativismo solidário e com o novo sindicalismo. 

 

3.4 AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS NA REDEFINIÇÃO DE FUNÇÃO DO 
SINDICALISMO RURAL BRASILEIRO 
 

Este tópico tem como objetivo historicizar o surgimento, bem como 

evidenciar a função da organização sindical, dos trabalhadores rurais brasileiros, 

além de apontar as influências externas sofridas pelas referidas organizações 

tanto em seu processo de fundação como posteriormente em seu funcionamento. 

O questionamento levantado se dá no sentido de apontar a problemática do 

abandono por parte dessas Entidades no sentido do enfrentamento do modelo de 

organização econômica capitalista com vistas ao socialismo e passa a servir os 

interesses do ideário burguês capitalista. O período estudado é a partir dos anos 

1950 até a atualidade. 

Existiu um esforço no sentido de chegar à essência do objeto estudado, 

buscando evidenciar os aspectos históricos, econômicos, políticos e filosóficos na 

tentativa de entender o contexto em que estava inseridas, apesar dos tempos 

históricos serem diferentes, sendo a Contag fundada ainda em 1948 e a 

Fetraf/Brasil, a nível nacional em 2007. 

Buscando evidenciar, pelo menos superficialmente, a história da 
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colonização e o modelo de desenvolvimento do espaço rural brasileiro, apontando 

as contradições do Estado, que na aplicação de políticas públicas foi omisso, 

junto às populações pobres que viviam no referido espaço, mas que, por outro 

lado, com a tese de Iraídes Barreiro (2010), Pe. Fernando de Ávila (1963) e Pe. 

Lebret (1961), referenciando Poulantzas (1980), que escreve sobre os aparelhos 

ideológicos e coercitivos, explicita-se a preocupação do Estado (na figura do 

governo da época) que faz parceria com a Igreja Católica para intervir junto a 

essas populações para combater os ideais comunistas e reorientar, através da 

alienação de suas organizações, a servir os ideais da burguesia capitalista.  

No subtítulo “O surgimento do movimento sindical de trabalhadores 

rurais”, com a teoria de Ângelo Priori (1996) e com informações coletadas nas 

páginas da internet das próprias organizações estudadas, procurou-se identificar 

os seus objetivos e as principais formas de luta, para que com a discussão do 

próximo subtítulo, “O terceiro Setor”, fosse apresentada uma leitura crítica acerca 

do terceiro setor sistematizado pelo pensador Carlos Montaño e da nova 

pedagogia da hegemonia para o consenso em torno dos ideais da burguesia 

capitalista teorizada por Lucia Neves (2005) dentro da perspectiva gramsciana. A 

partir dessas teorias foi possível relacionar com os objetivos da organização 

estudada, para concluir que a Contag, nasce na perspectiva de fazer o 

enfrentamento ao projeto capitalista através da organização de resistência da 

classe trabalhadora rural, mas que devido à forte repressão sofrida pelo governo 

ditador e a intervenção da igreja católica, ela passa a lutar apenas por direitos 

econômicos no sentido de incluir sua categoria no processo de desenvolvimento 

capitalista.  

Já a Fetraf quando é fundada, sua luta e forma de atuação permitem 

apontar sua preocupação, com a superação do sistema capitalista, mas suas 

ações permitem inferir que a entidade priorizou a luta por direitos econômicos e 

inclusão da categoria da Agricultura Familiar no processo de desenvolvimento 

dentro da lógica do mercado capitalista.  

Diante deste contexto, pode-se relacionar com a teoria sistematizada por 

Poulantzas, que considera outros atores sociais que atuam como aparelho 

ideológico do Estado é possível pensarem que poderia ser uma estratégia do 

Estado, que através da Igreja Católica poderia fazer chegar até as comunidades 
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pobres os ideais da inclusão desses na lógica do capital. 

 

O conjunto de aparelhos de hegemonia, mesmo juridicamente 
privados, faz parte do Estado (aparelhos ideológicos, culturais, 
igreja etc.), enquanto que para Foucault e Deleuze o Estado limita-
se sempre ao núcleo público (exército, polícia, prisão, tribunais 
etc.), o que lhes possibilitará dizer que o poder existe fora do 
Estado tal como o concebem, isto é, uma série de lugares, 
supostos como fora do Estado (aparelho saúde - asilos, hospitais, 
aparelhos esportivos etc. Porém esses lugares constituem, apesar 
de tudo, lugares de poder, tanto mais por se incluírem no campo 
estratégico do Estado). (POULANTZAS, 2010, p. 42). 

 

Poderia como primeira possibilidade, a igreja estar apenas cumprindo um 

papel de aparelho ideológico do Estado ao propor a organização dos camponeses 

pobres para lutarem por direitos econômicos, pois desta forma estariam sendo 

incluídos na lógica do capital. Ou poderíamos ainda, como segunda possibilidade 

afirmar que a igreja Católica, atuou junto aos camponeses pobres, devido à 

motivação em fazer o bem às pessoas necessitadas, pois conforme já discutimos 

anteriormente com o pensamento de Avila (1963), (o qual aprofundaremos 

adiante) que não fazer o bem a uma pessoa necessitada quando tal ação está em 

seu alcance, é tão ou mais pecado de que fazer o mal a uma pessoa. Poderia 

esta segunda possibilidade, ser a motivadora da ação da Igreja Católica junto aos 

pobres, e o Estado ter notado a conveniência em estabelecer parceria com a 

Igreja a fim de materializar e potencializar seus interesses que era de inclusão 

dos pobres no processo de desenvolvimento do capital.  

Continuando na linha de raciocínio do pensamento de Ávila (1963), pode 

ser desenvolvido uma perspectiva de pensamento que motivado em fazer o bem 

aos pobres, que com a corrente da Teologia da Libertação, a Igreja Católica, teria 

talvez, sido o único caminho encontrado por estes camponeses empobrecidos a 

lutar por condições mínimas de sobrevivência. 

Pois vejamos, se uma vez os dirigentes sindicais que atuavam numa 

perspectiva de questionamento do modelo capitalista, com vistas ao socialismo, 

foram reprimidos ou exterminados pela ditadura militar, e por outro lado o próprio 

Estado, apesar de ter como objetivo incluí-los na lógica do capital, como 

discutimos em Barreiro (2010), mesmo assim não possuía sequer algum tipo de 

políticas públicas voltadas para os referidos camponeses pobres. Sendo estes, 
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determinados a viver um regime próprio de organização social e econômica, sem 

a intervenção do Estado.  

Para concordar com essa afirmação nos amparamos nas afirmações 

discutidas anteriormente que as diversas áreas, como saúde, educação, política 

agrícola e cultural. Pela lógica, naturalmente também poderíamos inferir que o 

lazer, a comunicação, entre outras também não chegavam a eles e se chegavam 

eram em condições insuficientes ou precárias.  

Esse contexto, na opinião dos dirigentes políticos do Estado, poderia 

gerar um problema grave, pois uma vez que as populações estavam vivendo em 

condições de extrema pobreza, seriam mais suscetíveis aos ideais comunistas, 

que estavam sendo propagados pelo Partido comunista no Brasil, como afirmou 

Iraídes Barreiro (2010). Dessa forma seria um potencial fortalecimento dos grupos 

julgados por eles como subversivos que ameaçavam a ordem e o 

“desenvolvimento”. Motivados por esta preocupação que é que então, justifica-se 

a necessidade de intervir junto a essas populações no sentido de tutelá-las para 

não assumirem os ideais comunistas. Pensando em outra possibilidade, de 

objetivo do Estado, que talvez pudesse ser o principal, que é de inserir os 

referidos pobres, no processo de desenvolvimento em curso no País. 

Ao se utilizar desta parceria com a igreja, seria possível inclusive sem 

custo para os cofres públicos, alcançar o objetivo inicial pretendido pelos 

dirigentes políticos do Estado de direito burguês, em não deixá-los suscetíveis 

aos ideais comunistas. Para tanto foram necessárias ações para mudar este 

quadro da extrema pobreza, através da inclusão dos mesmos no processo de 

desenvolvimento.  

Diante desse contexto, reforçando a ideia da influência da Igreja Católica 

sobre as organizações ligadas ao campo brasileiro, é que trazemos os 

argumentos de Oliveira (2008) que ao citar Guimarães (2006) caracteriza a 

referida influência como compenetração. 

 

Já em relação à tradição do socialismo democrático contemporâneo 
brasileiro, a presença ativa do comunitarismo cristão na formação de seu 
Programa foi tão forte que se pode falar aqui em uma verdadeira 
compenetração. (GUIMARÃES, 2006, p. 204) apud (OLIVEIRA, 2008, p. 
329). 
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Sendo assim, o questionamento que se coloca, é de por qual motivo a 

Igreja Católica teria interesse em realizar tal trabalho. Para essa resposta 

buscamos alguns referenciais que nos evidenciam os argumentos motivadores 

dessa posição. Sendo o primeiro pela oposição que a igreja católica tem ao 

comunismo, pois como afirma o Pe. Lebret. 

 

A maior falha do comunismo é sua concepção da pessoa. Para ele. O 
homem individual pouco representa. O homem conta apenas pelo 
esforço de que é capaz na edificação comunista, tal qual a concebe o 
grupo que se apodera do poder. A verdade perde sua natureza absoluta. 
A inteligência é fundamentalmente comprometida. A violência torna-se 
universal. A selvageria aperfeiçoada é tecnicamente calculada é, em 
definitivo, muito semelhante à que foi praticada na primeira fase do 
capitalismo. (Pe. LEBRET, 1961, p. 38). 

 

Com estas acusações sobre a concepção de pessoa entendida por ele, 

que seria praticada pelo comunismo, o Autor começa a evidenciar a posição da 

Igreja Católica sobre o tema, que continua: 

 

Consciente ou inconscientemente, o homem sente mal-estar num regime 
comunista; desenvolvendo-se apenas sob um aspecto, sente-se 
diminuído, mutilado. Ligando-se à metafísica ou, melhor a antimetafísica 
de Karl Marx, o comunismo está condenado à contradição. É incapaz de 
corresponder às necessidades mais profundas do homem, pois o 
concebe diminuindo a sua própria natureza. Propondo uma concepção 
dialética simplificada, da história, não pode apresentar-se como o fim da 
história, pois sua aplicação acaba reconstituindo as desigualdades 
sociais e as classes. (Pe. LEBRET, 1961, p. 38).  

 

Esta afirmação evidência a divergência entre a Igreja Católica e o 

pensamento marxiano, pois para Marx a base é a materialidade dos fatos e para a 

igreja a centralidade se dá na espiritualidade. Após esses apontamentos, Pe. 

Lebret (p. 39, 1961), conclui: “As reservas feitas ao comunismo são de tal ordem 

que o cristão jamais poderá ser seu partidário, não só enquanto for definido por 

seus teóricos como também em sua realidade histórica”  

Diante do exposto, explicitam-se alguns pontos de divergência entre o 

ensinamento cristão protagonizado pela Igreja Católica e o pensamento marxista 

que propõe o sistema comunista como modelo de organização social e 

econômica. Esta vertente do pensamento cristão é um dos motivos pelos quais 

pode a Igreja católica ter se motivado a desenvolver trabalhos com as 
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comunidades camponesas empobrecidas. 

Outro argumento motivador da intervenção da igreja católica é possível 

ser respaldado na perspectiva do solidarismo e da caridade. Princípios esses que 

vem da vertente religiosa do cristianismo, como se evidencia nas afirmações do 

Padre Ávila no prefácio de seu livro que se intitula “Neo-capitalismo socialismo 

solidarismo”: 

 

O Solidarismo é uma doutrina, portadora de uma dinâmica tendente a 
projetá-lo em um movimento e a encarná-lo em um sistema. Como 
doutrina, o Solidarismo tem como categorias básicas a pessoa humana e 
a comunidade humana. A pessoa, como ser racional, livre, social é 
portadora de uma vocação a um destino transcendente ao mero 
processo histórico em que está envolvida e do qual participa como 
agente consciente. (Pe. Ávila. 1963, p. 09). 

 

Neste sentido, a pessoa humana é portadora de direitos e deveres 

naturais: 

A pessoa humana tem direitos naturais à vida digna, à educação, ao 
trabalho, à liberdade, à propriedade. (...) Assim professa que a pessoa 
humana, além de direitos naturais tem também deveres naturais. 
Deveres morais de consciência que se resume nos deveres de justiça, 
de amor, de verdade, de lealdade, de solidariedade. (...) O Solidarismo 
sabe que as estruturas sociais vigentes não oferecem possibilidades 
reais para a realização destes direitos. Por isso, ele é essencialmente 
um protesto que se traduz num Programa de reformas. O Solidarismo 
não é mero moralismo. É reformismo radical. (Pe. AVILA, 1963, p. 10). 

 

Esses direitos e deveres, nesse entendimento de organização social, 

garantiriam a dignidade humana na vivência solidária em comunidade, “O 

reformismo solidarista se baseia na segunda categoria da doutrina: a 

Comunidade. A reforma solidarista é uma reforma comunitária” (AVILA, 1963, p. 

11). Referindo-se a reformas outro pensador que justifica sua necessidade é o 

Padre Lebret, quando faz uma defesa da modernização: 

 

Modernização não significa necessariamente destruição radical das 
estruturas existentes, mas assimilação do progresso científico e técnico 
da civilização industrial. Modernização não implica em abandono dos 
valores antecedentes, sobretudo quando portadores de tradições 
espirituais e comunitárias. Impingir artificialmente normas soviéticas ou 
ocidentais sob pretexto de modernizar ou industrializar é um processo 
condenável; O certo é, a partir do existente, esboçar e intensificar 
progressivamente a assimilação das técnicas, inicialmente nas zonas 
mais aptas à evolução. (PADRE LEBRET, 1961, p.45). 
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Essas afirmações reforçam a tese de que o ensinamento cristão, por meio 

de reformas na estrutura oficial do estado de direito, seria possível a 

materialização do projeto idealizado pela igreja. Nesse trecho citado, também o 

Autor evidencia sua posição de diferença com o modelo de organização social e 

econômica implementado na União Soviética. Percebe-se que na perspectiva de 

organização social, protagonizado pelo solidarismo, a forma de organização em 

comunidade seria uma forma defendida pelo Autor, que também é reforçado por 

Padre Ávila (1963), que destaca o espaço de vida em comunidade como modelo 

a ser seguido pelos fiéis cristãos, como afirma. 

 

A Comunidade é aquela realidade social da qual a pessoa humana 
participa na especificidade do seu ser, enquanto ser racional e livre, 
como ser racional e livre, o homem pensa e quer. A comunidade é o 
lugar natural onde os homens pensam e querem juntos. Projetam e 
decidem juntos em função do bem-comum. (ÁVILA, 1963, p. 123). 

 

A comunidade seria uma base do solidarismo, segundo a defesa acima. 

Mas afinal o que levaria as pessoas a cumprir com esses deveres diante da 

comunidade. 

 

Faltar a estes deveres não é para o Solidarismo apenas uma questão de 
infração passível de pena ou multa. É uma culpa moral, pela qual todo 
homem é responsável perante o tribunal incorruptível da consciência. 
Para um cristão, é um pecado, pelo que é responsável perante Deus. 
(ÁVILA, 1963, p. 10). 

 

Como os cristãos são ensinados a praticar ações de bondade como forma 

de alcançar a vida eterna, seria a negação da ajuda solidária aos necessitados 

uma culpa moral que pela qual seriam julgados culpados e condenados ao 

pecado. Sendo assim se justificam as ações acima citadas. Na mesma linha de 

pensamento Padre Lebret, define a função da igreja como uma escola fraternal: 

“Para quem a sabe ouvir, a Igreja é uma escola de fraternidade humana universal, 

por isso responde diretamente à aspiração atual de uma humanidade tornando-se 

pouco a pouco consciente de sua solidariedade” (1961, p. 10). 

Observa-se que o Estado no solidarismo tem a responsabilidade de 

garantir os direitos à pessoa humana: 
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Nota-se que o Solidarismo não exclui a intervenção do Estado. Sua 
concepção das funções do Estado não se identifica como a concepção 
capitalista, como não se identifica tão pouco com a visão socialista. Para 
o Solidarismo, o Estado é o responsável pelo bem-comum. (AVILA, 
1963, p. 25). 

 

No entendimento dos pensadores cristãos a sociedade deveria se 

organizar em comunidades na lógica de ajuda mutua de forma solidária e que os 

problemas sociais deveriam se resolver diante do sentimento de amor ao próximo 

como irmão e em contrapartida ao amor do pai celeste, o qual, nesta concepção, 

seria o criador de todas as coisas. 

Neste pensamento, no viés cristão, a educação tem um papel importante, 

pois para seus intelectuais as massas pecavam devido à sua ignorância em 

relação ao certo e ao errado, uma vez educados nos princípios da religião 

saberiam discernir o correto e com isso se salvariam para a vida eterna após a 

morte. 

É pela vertente cristã que se faz a conexão dos princípios do amor que 

Santo Agostinho (2005) lapidou e foram retomados e aprofundados, por meio 

princípios do bem comum e comunidade por Tomas de Aquino (1954). Sendo que 

esta simetria conceitual encontra-se também em intelectuais contemporâneo 

como os Padres, Ávila (1963) e Lebret (1961) quando aprofundam o tema 

solidarismo, ancorados em valores que caminham junto com a própria história do 

cristianismo. 

Ora se esses princípios permaneceram expressivos por muito tempo na 

história da humanidade e a educação como era pensada segundo estes 

princípios, sendo que a mesma também permaneceu por muito tempo na 

responsabilidade da Igreja, mesma quando demandada ao Estado na condição de 

que assumisse como sua responsabilidade a Igreja continuava interferindo no 

processo. 

Partindo deste pensamento, que diante de uma necessidade do nacional-

desenvolvimentista de modernização da nação brasileira e por atribuir à educação 

a condição primordial para processo e inclusão dos empobrecidos é que o Estado 

brasileiro diante de suas limitações estruturais, poderia ter se motivado a 

estabelecer parceria com a Igreja Católica para pensar e implementar uma 
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educação que chegasse inclusive no meio rural. Sendo a Igreja parceira ideal, 

pois a mesma contava com atuação e organização comunitária, na maioria das 

localidade brasileiras, o que facilitava chegar às comunidades com maior 

dificuldade de acesso por parte do Estado. Outro fator positivo da parceria 

Estado/Igreja foi o fator de simetria na visão de modelo de desenvolvimento, pois 

os dois possuíam como objetivo a conservação da estrutura social e econômica, 

mas propondo algumas pequenas reformas, como, por exemplo, a inclusão de 

pessoas pobres na lógica do capital. 

Com o objetivo de inclusão dos pobres no processo de desenvolvimento é 

que se somaram nas ações da Igreja/Estado, organismos internacionais como a 

UNESCO, por possuírem simetria nos objetivos, conforme já discutimos 

anteriormente. 

Pode-se pensar que uma facilidade encontrada pela igreja a trabalhar 

com os camponeses é a sua própria forma de organização através do 

comunitarismo já conceituado anteriormente, mas outra possibilidade favorável 

pode ser extraída dos escritos de Antônio Gramsci, em sua elaboração da 

formação dos intelectuais, que ao falar da origem desses intelectuais, afirma: 

 

Cabe ainda observar que a massa dos camponeses, ainda que 
desenvolva uma função essencial no mundo da produção, não elabora 
seus próprios intelectuais “orgânicos” e não assimila nenhuma camada 
de intelectuais “tradicionais”, embora outros grupos sociais extraiam da 
massa dos camponeses muitos de seus intelectuais e grande parte dos 
intelectuais tradicionais seja de origem camponesa. (GRAMSCI, 1982, p. 
05). 

 

Mais a frente Gramsci, afirma a ligação dos intelectuais eclesiásticos à 

aristocracia fundiária. Como a afirmação anterior remete a pensar que os 

intelectuais religiosos chamados de eclesiásticos pelo Autor, são oriundos ou 

viveram em comunidades. Também se pode pensar tanto pela primeira quanto 

pela segunda afirmação que os referidos intelectuais podem ser caracterizados 

como intelectuais tradicionais em sua maioria, o que possibilita a facilidade de 

servir os interesses dos dirigentes políticos do Estado no sentido de combater os 

ideais comunistas, e inseri-los no processo de desenvolvimento dentro da ordem. 

 Mas por outro lado, há de ser ponderado à existência de diversas 
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correntes de pensamento no interior da Igreja Católica. Dentre as correntes, pode 

ser destacado a Teologia da Libertação, que se preocupou em dar atenção e 

amparo, aos trabalhadores pobres, buscando através do apoio às suas 

organizações fortalecê-los numa perspectiva de luta para se libertar da 

exploração. O tema da Teologia da Libertação é o que passaremos a discutir na 

sequência. 

 

3.5 A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

 
Como anunciado anteriormente, será discutida a motivação da Igreja 

Católica, através do ensinamento cristão, em se preocupar com os empobrecidos. 

Conforme os apontamentos de Pixley& Boff (1986), ao falarem das correntes de 

pensamento do Ensinamento Cristão, e apresentam a teologia da libertação. 

Optou-se por concordar com a tese de que existe uma dominação e exploração 

da classe burguesa capitalista sobre a classe trabalhadora.  

Faremos um esforço em demonstrar a relação desse tema com o tema da 

economia solidária, que conforme sustentamos com argumentos anteriormente 

neste trabalho sua expressão material se concretiza através do cooperativismo e 

demonstramos sua simetria enquanto objetivos e princípios com o sindicalismo. 

Desta forma tentaremos justificar a relação do trabalho educativo desenvolvido 

pela igreja Católica, junto aos camponeses pobres da região Centro-Oeste do 

Paraná com início na década de oitenta e que resultou no surgimento de 

organizações representativas destes camponeses, como é o caso do sindicalismo 

e do cooperativismo solidário. 

Como opção teórica, escolhemos uma obra que foi escrita em conjunto 

por Jorge Pixley e Clodovis Boff, ambos fazem parte do Centro Ecumênico de 

Serviço à Evangelização e Educação Popular (Cesep) que tem sede em São 

Paulo. A obra escolhida para nossa análise se trata de “Opção pelos pobres”, que 

será usada para dar sustentação aos argumentos apontados nas discussões 

acerca do tema proposto.  

Como a referida obra trata da posição do ensinamento cristão em relação 

aos pobres, sua base teórica principal é a Bíblia Sagrada. Será seguido o roteiro 

utilizado por Pixley& Boff (1986), que seguem uma ordem cronológica desde o 



111 
 

antigo testamento antes de Cristo, analisa a influência do ensinamento cristão 

com o novo testamento e sua relação com a posição da Igreja na época 

contemporânea à escrita da obra, que foi o ano de 1986. 

Conforme afirmamos anteriormente, se existem pobres é porque existe 

uma causa pela qual eles foram empobrecidos. Não optamos em concordar com 

teorias que optam pela naturalização das diferenças sociais, conforme 

percebemos ao analisar a Idade Média com base em São Tomás de Aquino, que 

na oportunidade as classes dominantes fizeram um esforço em naturalizar as 

divisões sociais, ou seja, pretendia-se consolidar a lógica de quem havia nascido 

da nobreza seria sempre nobre, quem havia nascido como senhor feudal seria 

sempre senhor e quem nascesse como servo deveria continuar sempre na 

condição de servo. Nesta obra, “Opção pelos pobres”, os Autores evidenciam com 

precisão a posição contrária à lógica da naturalização da divisão social por 

classes ao reconhecer que os pobres foram assim reduzidos pela exploração e 

dominação: 

 

Os pobres constituem um fenômeno social produzido e não um fato 
natural. Eles são reduzidos à pobreza (em-pobre-cidos) ou nela mantidos 
pelas forças de um sistema de dominação. Os pobres aparecem assim 
como classe dominada. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 21). 

 

Ao se optar pela lógica de que os pobres existem porque assim o foram 

condicionados, é necessário se discutir quem são esses pobres e quais foram os 

motivos pelos quais eles foram empobrecidos. Os Autores nos apresentam sua 

posição frente a essas indagações, primeiro definindo o conceito de quem são os 

pobres a quem estão se referindo: 

 

Tomamos “pobres” aqui num sentido “real” e não num sentido 
metafórico. São os que sofrem de fundamental carência econômica. São 
os que estão privados dos bens materiais necessários para uma 
existência digna. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 21). 

 

Com esta posição, considera-se que sendo os recursos naturais de toda a 

humanidade, a exploração dos recursos naturais para a produção dos bens 

materiais necessários para a produção da existência das pessoas, teoricamente 

seria direito de todos os seres humanos de forma igual. Mas se existe alguém que 
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não possui o mínimo necessário para ter uma vida digna, logo alguém se 

apropriou indevidamente desta riqueza natural coletiva e desta forma afirma-se 

que existem pessoas que foram empobrecidos. Mas qual seriam os motivos e 

como seria possível tal situação: 

 

Os pobres são pobres porque são explorados ou então rejeitados por 
uma organização econômica perversa, como é em nosso caso o 
capitalismo. Este é um sistema explorador e excludente. Por isso mesmo 
o pobre é um oprimido e um sofredor. Ele é mantido debaixo de um 
sistema ou fora dele. Tal é a explicação verdadeira da pobreza dos 
pobres. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 21). 

 

Retomando a afirmação anterior, se existem pobres, é porque assim o 

foram condicionados e os Autores apontam que o motivo é o sistema econômico 

capitalista que com suas contradições gera essa condição de exclusão e 

empobrecimento das massas pertencentes à classe trabalhadora, pois no sistema 

capitalista, sua premissa central é a propriedade privada e acumulação de capital 

por poucas pessoas.  

Para que isso aconteça são necessário que sejam exploradas as massas 

e privadas do acesso dos bens materiais que estão concentrados na posse de 

poucos. Sendo assim, é possível explicar as causas da exclusão social e 

econômica das grandes massas de populações empobrecidas. Afirmamos, até 

então, que os pobres constituem a grande massa da população, mas afinal de 

qual porcentagem se está falando: 

 

Neste sentido, os pobres na América Latina (= AL) constituem a grande 
maioria da população, ou seja, uns 80%. Frente a essa massa de gente, 
encontramos uma “classe média” restrita, de uns 15% da população e, 
por fim uma classe rica (médio-alta e alta) extremamente pequena, de 
uns 5% aproximadamente.” (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 19).  

 

O objetivo neste trabalho não é o de analisar a concentração da pobreza 

a nível mundial, mas apenas observar que na América Latina existe uma 

concentração de pobreza, até porque os países que a compõem são chamados 

de países periféricos ou países em desenvolvimento. Mas o que pretende-se é 

demonstrar que uma fração desta massa de pobres vive no campo brasileiro, que 

o Autor caracteriza como pobres também os camponeses: 

 



113 
 

Os lavradores, por sua parte, são menos definidos como classe, sendo 
ainda muito numerosos na AL. Representam quase a metade da 
população global, embora seu número esteja em decréscimo devido ao 
avanço das relações capitalistas no campo. São internamente muito 
diversificados. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 22). 

 

Como definições de pobres que vivem no campo são apresentados os 

indígenas, os assalariados, os pequenos proprietários, os posseiros e os 

arrendatários. Pixley& Boff (1986) apontam que a ganância do capital, com suas 

contradições, estão avançando no campo e que esses camponeses pobres 

tendem a serem expulsos do meio onde vivem. Além deste motivo, ainda 

apontamos no início deste trabalho, ao discutirmos a questão econômica do 

campo brasileiro, que evidenciamos a omissão do Estado enquanto políticas de 

apoio a esta parcela da população. 

Mas diante de questionamento, se os pobres concordam ou não com esta 

situação de exclusão, exploração e dominação, por que não decidem sair desta 

situação: “Porque a situação dos pobres tem uma raiz estrutural, sua libertação 

passa também pela mudança das estruturas sociais que os proíbem de crescer e 

se afirmar historicamente” (PIXLEY & BOFF, 1986, p.23). 

Retomando as discussões feitas anteriormente, a partir dos escritos de 

Santo Agostinho e São Tomas, sobre a motivação da Igreja em se preocupar com 

a justiça e a igualdade, podemos relacionar com a causa da opção pelos pobres 

devido à condição de que eles estão colocados no sentido de serem explorados e 

excluídos. Sendo assim, a Igreja deve tomar posição, pois como afirma o 

ensinamento cristão, perceber as injustiças e não ajudar seria tanto pecado 

quanto fazer o mal ao próximo. 

Também os Autores Pixley& Boff, ao reforçarem a tese de que a pobreza 

é causada pelo capitalismo, apontam que os pobres são vítimas de injustiça 

social, devido à opressão e à dependência a que estão submetidos, como 

afirmam: 

 

A pobreza hoje é principalmente fruto de um desenvolvimento 
contraditório, pelo qual “os ricos se tornam cada vez mais ricos à custa 
dos pobres cada vez mais pobres”. A pobreza é hoje endógena: ela é 
interna ao sistema e produto natural do mesmo. Por isso pobreza hoje 
significa socialmente opressão e dependência, e eticamente injustiça e 
pecado social. (PIXLEY & BOFF, 1986, p.21). 
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Com a denúncia de que a opção escolhida pela sociedade enquanto 

modelo de desenvolvimento foram equivocada, os Autores apontam as 

contradições do modelo em que o capitalismo chama de desenvolvimento. Eles 

criticam este modelo ao evidenciar que, enquanto alguns poucos acumulam e 

ficam cada vez mais ricos, a grande massa de trabalhadores fica cada vez mais 

pobre. 

No início deste trabalho, ao discutir a campanha de educação rural, 

percebemos a influência das proposições dos organismos internacionais em 

relação ao combate a pobreza. Posteriormente também percebemos as posições 

do Banco Mundial e do FMI sobre como os países devem tratar os pobres. Aqui 

também evidenciamos a posição defendida pelos Autores no sentido de denunciar 

que as iniciativas dos organismos internacionais fracassaram no que se refere ao 

combate à pobreza. 

 

Aqui não se trata mais de discutir teorias, mas sim de constatar fatos – 
fatos, aliás, tremendamente dolorosos para aqueles que tiveram e têm 
ainda que sofrê-los, justamente os pobres. Trata-se aqui do fracasso do 
“desenvolvimentismo” – fracasso do qual a “Aliança para o Progresso” 
dos anos 60 é o caso mais emblemático. Esta só trouxe para nossos 
povos mais dependência, mas inaugurou em nível das massas (é o 
resultado positivo) a consciência não mais da necessidade de 
“desenvolvimento”, mas sim de libertação. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 
26). 

 

Os Autores estão se referindo aos Programas financiados pelo FMI e que 

previam o desenvolvimento dos países pobres que é o caso do Brasil, e que 

nestes Programas eram previstas ações para a erradicação da pobreza. Mas 

estas ações estavam pautadas numa visão assistencialista aos pobres, sem 

necessariamente rever a organização social e econômica. Eles apontam o 

fracasso destes Programas, devido ao fato de gerarem mais dependência às 

nações devido a terem que pagar por estes empréstimos.  

Ao afirmar que este modelo significa exclusão, opressão e dependência, 

PIXLEY& BOFF (1986), apontam como uma injustiça e pecado social, que deve ser 

mudado. Por isso é que os pobres, por mais que muitas vezes tenham 

dificuldades de entender como poderia superar esta situação, reclamam um 

projeto social alternativo que os Autores definem como a necessidade de construir 

uma sociedade nova: 
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Os pobres julgam a sociedade atual e colocam a perspectiva de sua 
mudança em favor de uma sociedade nova. Por isso, pobre está ligado 
indissociavelmente à idéia de revolução, no sentido preciso de mudança 
das bases de um sistema social. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 24). 

 

A libertação está ligada ao rompimento com a forma de organização 

social. Se historicamente se consolidou esta forma de organização econômica e 

social, percebe-se que a mudança é um desafio a ser enfrentado pelos pobres 

apesar de ser a maioria. Não se trata apenas de um desenvolvimento econômico 

dos pobres, mas sim de uma nova sociedade onde se libertasse da lógica de 

dominação e opressão. Esta libertação deveria ser protagonizada pelos próprios 

interessados que são os pobres. Segundo os Autores não existe outro caminho, a 

não ser pela superação desta estrutura social e econômica. 

Então como poderiam superar esta condição? Os Autores nos apontam a 

ideia da revolução, mas também evidenciam a organização do capital a nível 

mundial e a fragilidade de organização por parte dos pobres, pois enquanto as 

classes dominadas se preocuparem com os conflitos entre nações, podem perder 

de vista que o principal conflito de interesses se dá entre os opressores e os 

oprimidos: 

 
Com efeito, aquele conflito se articula e se apóia sobre o conflito maior 
que é o conflito entre as classes oprimidas e as classes opressoras, 
tanto do Norte como do Sul. É essa a grande contradição, de caráter 
irreconciliável, que atravessa o interior de cada pólo e se desdobra 
também entre os próprios pólos. Assim, pode-se ver que as classes 
dominantes estão internacionalmente organizadas. Possuem cartéis, 
trustes e outras associações que defendem os interesses globais. 
Ademais elas contam com a proteção e o apoio dos respectivos 
governos liberais, como se observa na chamada “Trilateral”. Por seu 
lado, as classes dominadas do sistema possuem apenas fracas 
organizações de defesa ao nível internacional. (PIXLEY & BOFF, 1986, 
p. 21). 

 

Enquanto os oprimidos discutem e valorizam suas divergências entre 

nações, com dificuldade de aglutinar outros setores que se opõem ao 

desenvolvimento do capital, os opressores capitalistas por sua vez, articulam-se 

além das fronteiras nacionais, pois o que realmente lhes interessa é conservar o 

sistema de exploração para concentração de capital. Conforme apontado pelos 

Autores, e nós anteriormente já discutimos com reflexões marxistas, apontando 

que o Estado é o comitê da Burguesia, isso explica a simetria de ações dos 
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governos com os interesses das classes dominantes capitalistas. 

Dessa forma, destacamos esses elementos como dificuldades que a 

classe trabalhadora empobrecida encontra para superar a situação de opressão e 

exploração. Destacando que a pobreza está estruturada a nível mundial, é que os 

Autores defendem que existe a necessidade de articular a luta pela libertação dos 

pobres em todo o planeta. 

 
A importância desta visão mundial da pobreza é mostrar que a luta 
efetiva contra ela deve ser igualmente mundial. E isso é extremamente 
importante para uma instituição universal como é a Igreja Cristã e como 
o são muitas de suas organizações (Institutos religiosos, etc.). “É 
precisamente nesses espaços institucionais que se pode perceber 
claramente tanto a dimensão mundial da pobreza como a possibilidade 
de articular formas adequadas, igualmente mundiais, de superá-la.” 
(PIXLEY & BOFF, 1986, p. 33). 

 

Como apoiadora das lutas das massas empobrecidas, é que a Igreja 

Cristã, por ter uma abrangência mundial, deve estar a serviço da transformação 

social visando à libertação da opressão sofrida pelos pobres. Além de outros 

argumentos apontados neste texto, a Igreja encontra motivação pela causa dos 

pobres devido à trajetória histórica que a Bíblia Sagrada evidencia, demonstrando 

com fatos desde o antigo testamento através da libertação do povo Hebreu do 

Egito e no novo testamento com Jesus Cristo, que questiona e enfrenta os 

poderosos opressores. Com estas narrativas de diferentes situações, os Autores 

sustentam a opção que Deus Javé faz com seu amor pelos pobres.  

Na primeira situação para demonstrar a opção de Deus pelos pobres, 

analisa-se o relato do Êxodo, em que o povo Hebreu estava condicionado a servir 

o Império Egípcio, sendo violentados e explorados vivendo em condições 

desumanas conforme as determinações do Imperador. Os relatos bíblicos dão 

conta de afirmar, que todas as tentativas de resistências frente à situação de 

opressão, eram totalmente reprimidas com extrema violência. Além de impor as 

condições sociais e econômicas de exploração e opressão, o imperador se 

intitulava como Deus daquele povo que vivia em seu império, proibindo os 

mesmos de crer em Deus Javé.  

A rejeição, de Deus, pelos opressores e sua opção pelos pobres 

oprimidos, pode ser evidenciada e sustentada, segundo os Autores com o relato 

da libertação dos Hebreus do Egito, para que Liderados por Moisés, partissem 
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para a terra prometida. 

 
O Deus do relato do Êxodo é um Deus que houve os gemidos que os 
capatazes arrancavam dos escravos e que por isso desceu para libertá-
los e levá-los a uma terra onde corre leite e mel. Moisés, o homem 
escolhido por Javé para dirigir este projeto, tinha como credenciais haver 
arriscado seu alto posto social ao matar o egípcio que maltratava um 
hebreu (Ex dois, 11-15). O relato do êxodo deixa suficientemente claro, 
portanto, que a justiça exige que se tome posição ao lado do oprimido. O 
Javé do Êxodo toma o partido do oprimido. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 
40). 

 

Esta posição permite o entendimento de que Deus ao se posicionar em 

favor dos oprimidos condena toda forma de opressão e injustiça, reforçando os 

argumentos evidenciados neste texto anteriormente, onde Pixley& Boff (1986) 

sustentam a posição de que a exploração e opressão são um pecado social. 

Continuando, numa perspectiva pautada na Bíblia sagrada, ao ler a 

narrativas acerca da história de algumas das principais personagens religiosas, 

percebemos o perfil revolucionário no sentido de questionar as ações 

estruturantes em que os poderosos impunham aos oprimidos. Jesus Cristo, que 

segundo as Igrejas Cristãs, é a própria reencarnação de Deus que se fez homem 

para liderar um grupo de seguidores seus no caso os apóstolos numa perspectiva 

revolucionária de questionamento da ordem social vigente que reproduzia a 

opressão em nome de Deus.  

Os Autores destacam que devido a este espírito revolucionário, todos 

foram perseguidos e que Jesus Cristo, foi morto em praça pública como forma de 

uma punição exemplar por questionar o poder constituído historicamente. 

 
Nossa olhadela em alguns dos principais personagens da Bíblia 
confirmou nossa compreensão inicial no caminho para Deus que Jesus 
nos mostrou com sua vida. Moisés, Jeremias e Paulo entenderam que a 
missão que Deus lhes atribuía exigia solidariedade com os pobres. Elias, 
o “servo de Javé” e Jesus provocou a oposição dos poderosos por causa 
de sua estratégia de salvação que privilegiava os pobres, e por isso 
sofreram perseguição. Elias e Maria mostraram uma disposição serviçal 
para com os necessitados. Toda a bíblia confirma, portanto, que Jesus 
Cristo é o caminho para Deus, e que lemos bem a sua vida quando 
destacamos sua solidariedade com os pobres, seu serviço aos 
necessitados e sua firmeza em enfrentar a oposição dos poderosos. 
(PIXLEY & BOFF, 1986, p.110). 

 
Nessa perspectiva de análise histórica, segundo os relatos bíblicos que os 

Autores evidenciam, pode-se pensar que a opção pelos pobres que Deus Javé e 
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depois seu filho Jesus Cristo fizeram, demonstram sua posição enquanto 

questionamento do modelo de organização social e econômica. Nesta linha 

podemos relacionar que Deus e depois Jesus Cristo têm como princípios a 

revolução para transformação social e construção de uma nova sociedade. 

Sendo assim, as Igrejas Cristãs, por sua natureza devem ser 

revolucionárias no sentido de somarem-se as causas dos pobres para a 

construção de uma nova sociedade sem opressores e sem oprimidos. Nessa 

linha, os Autores destacam que a opção pelos pobres é apenas uma 

consequência da Igreja: 

 

Contudo, antes de ser um dever, a OP é uma realidade da fé ou verdade 
teológica. Ela possui uma base dogmática, como já pode ver na parte 
bíblica. De fato, antes de ser uma questão da Igreja, a OP é uma 
questão de Deus mesmo. É Deus que, por primeiro, opta pelos pobres e 
é só em consequência que a Igreja deve optar pelos pobres. (PIXLEY & 
BOFF, 1986, p. 131).  

 

Isso justifica a necessidade de posicionamento da Igreja, não por escolha, 

mas sim pela sua natureza de fé em Deus. Pixley& Boff (1986), reforçam essa 

ideia afirmando que a opção pelos pobres é o único caminho à Igreja, e que a 

pregação evangélica jamais pode dissociar o anúncio de Jesus Cristo aos pobres 

proclamando sua libertação.  

A opção pelos pobres na perspectiva descrita e analisada pelos Autores 

está intimamente ligada à transformação social para a libertação dos pobres. 

Desta forma esta posição se intitula como sendo uma forma moderna de 

caridade, negando a visão da doação da esmola ao pobre sem propor sua 

libertação para autonomia. 

 

Mas não é isso que explica propriamente por que hoje se discute tanto 
em termos de “opção pelos pobres”. A própria novidade da expressão é 
sintonia da problemática histórica. De fato, a OP exprime uma nova 
forma de realização do antigo e sempre novo amor pelos pobres. Ela 
aponta para uma expressão distinta de praticar hoje a agapede ontem. 
Poderíamos dizer que a OP é o novo nome, e expressão moderna da 
“caridade” antiga, do amor ao próximo de sempre. (PIXLEY & BOFF, 
1986, p. 140). 

 

Conforme anunciado no início deste tema, já pela forma de expressão do 

entendimento dos Autores à que tipo ou condição de pobres estava se referindo, 
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que afirmavam serem os pobres no sentido real que foram privados dos bens 

materiais necessários para ter uma vida digna, é possível entender neste 

momento esta posição, de que o amor ao próximo que é pobre, não pode ser 

reduzido a doações de esmola, mas sim, como apontam e justificam, inclusive 

demonstrando com argumentos históricos a posição divina de libertação dos 

pobres por meio da transformação social. 

Mas, então, nesta perspectiva de que primeiro Deus e depois Jesus Cristo 

ao optarem pelos pobres se posicionam de forma revolucionária, e 

consequentemente a Igreja deveria assumir tal posição, o questionamento que se 

levanta se tal posição seria consenso e assumida por toda Igreja Cristã? Os 

Autores evidenciam. 

 

Mas no momento em que se pergunta como deve ser esse amor macro-
estrutural, aí é que as águas se dividem. E se dividem globalmente em 
duas orientações fundamentais: uma do tipo reformista, que se contenta 
com melhorias do sistema vigente, e outra de tipo revolucionário, que 
quer transformação da ordem social atual. E cada uma dessas 
orientações implica numa linha pastoral, numa estratégia política e numa 
metodologia pedagógica diferente, dependendo do próprio projeto de 
fundo. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 110). 

 

Percebe-se então, com clareza duas posições distintas enquanto forma 

de opção pelos pobres. Pois se sustentamos com argumentos que o próprio Deus 

optou pelos pobres, é normal que a Igreja toda enquanto instituição de fé em 

Deus não possa negar tal posição. Mas como discutimos anteriormente neste 

trabalho, Setores da Igreja fizeram parcerias com o Estado para desenvolver a 

campanha de educação rural, visando combater os ideais comunistas que se 

afirmavam como ideais revolucionários. 

A citação acima, explica tal posição da Igreja, haja vista que como 

demonstrada pelos Autores, existem diferentes posições frente à forma de 

resolver o problema da pobreza. Sobre esta linha de entendimento, conforme 

afirmam os Autores, pode se concluir que as suas ações junto aos empobrecidos, 

não podem fortalecer a superação do sistema capitalista. Desta forma, retomando 

os apontamentos anteriores das contradições do sistema capitalista, pode se 

questionar a fidelidade de tal posição, frente às revisões de narrativas de 

personagens bíblicos que se posicionam em favor da transformação social. 
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A linha de raciocínio e posição que temos evidenciado e analisado, nesta 

parte do texto, inclusive a começar pelo título que é “A Teologia da Libertação”, 

pode ser relacionada com a ideia revolucionária para a transformação social, pois 

as evidências e argumentos apresentados nos permitem entender que com o 

atual sistema capitalista e suas contradições, não seria possível superar as 

injustiças a que os pobres estão submetidos. 

Aqui adotamos uma linha de raciocínio caracterizando a perspectiva da 

Teologia da Libertação, alinhando-se com a ideia de revolução para a 

transformação social. Mas cabe ponderar que estamos nos referindo a uma 

orientação de luta numa perspectiva do ensinamento cristão. Conforme 

discutimos anteriormente no trecho onde analisamos os princípios do 

ensinamento cristão, percebemos que uma das categorias presentes é o 

solidarismo. Também ao relacionar os princípios da economia solidária 

percebemos uma simetria com os princípios da Teologia da Libertação em 

relação aos pobres: 

 

É o que faz com que a luta dos pobres, no sentido de sua libertação da 
pobreza e opressão, tenha um caráter prevalentemente de classe. 
Implicará na construção de uma solidariedade concreta em torno de seus 
legítimos interesses de classe, que vão desde a melhoria de suas 
condições de vida até a transformação do sistema que os oprime. 
(PIXLEY & BOFF, 1986, p. 155). 

 

Percebe-se que a ideia de luta de classe por direitos sociais e 

econômicos, começa a ser mais evidenciada, permitindo relacionar com a 

economia solidária, que nesse momento é relacionada superficialmente, mas 

adiante os Autores reforçam trazendo o conceito de economia humana: 

 

Ter para ser e ter apenas na medida do ser. A base econômica é 
certamente necessária, mas como condição não da riqueza material e 
sim da “riqueza humana” (Marx). É só desse modo que a economia pode 
estar a serviço do homem e dessa forma se superar. (PIXLEY & BOFF, 
1986, p. 182). 

 

O conceito de economia humana, que os Autores fazem referência a 

Marx, é sistematizado pelo padre Fernando Ávila (1963), que evidenciamos 

anteriormente neste texto e relacionando com a economia solidária idealizada por 

Owen e discutida a partir da sistematização de Paul Singer (2002), é possível 
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perceber a simetria de princípios com as categorias da perspectiva da posição de 

opção pelos pobres defendida pela teologia da libertação. 

Há de se considerar sua diferença de posição dos ideais revolucionários 

numa perspectiva marxista, pois como relacionamos anteriormente esta se trata 

de uma posição da igreja pautada no ensinamento cristão, com seus princípios 

subjetivos, com uma visão de inclusão dos pobres na lógica do capital, sem 

necessariamente propor a superação do capitalismo enquanto sistema. Já o 

marxismo se pauta na materialidade dos fatos, considerando a construção 

histórica, as contradições e a totalidade. A luta proposta pelo marxismo é no 

sentido de se fazer rupturas bruscas e radicais que possibilitarão a superação do 

sistema capitalista e a construção de uma sociedade em que o socialismo seja 

uma etapa para o comunismo. Pixley& Boff (1986) evidenciam a posição da 

opção pelos pobres enquanto forma de luta. 

 

Seja como for, não se pode concluir que a OP seja sem mais a tradução 
cristã de luta de classe marxista. Com efeito, para o cristão a luta de 
classe implica na OP está subordinada à ética e ao evangelho. Daí que 
lhe é proibido o recurso a meios intrinsecamente perversos como a 
calunia, a tortura, etc. Mais positivamente, o cristão buscará viver a luta 
de classe segundo o espírito das bem-aventuranças; mansidão ao 
inimigo, preferência pelos meios pacíficos, economia máxima do uso da 
força, oferta do perdão e da reconciliação, reconhecimento da dignidade 
e dos direitos imprescritíveis do adversário, distinção entre o opressor 
como membro de uma classe e o opressor como pessoa humana, etc. 
(PIXLEY & BOFF, 1986, p. 155). 

 

Será evidenciado na sequência que teologia da libertação propõe que as 

lutas sejam pacíficas e dentro de uma ética cristã. O esforço até aqui apresentado 

é o de demonstrar a posição da igreja cristã, com relação aos pobres, 

evidenciamos também as diferentes orientações existentes nas posições da 

igreja. Percebe-se que a teologia da libertação, trabalha na perspectiva da 

transformação social como forma de libertação da opressão dos pobres. Como 

forma de organizar a luta e que a igreja aproxima-se dos movimentos sociais 

populares percebendo que estes são os próprios pobres que nestes movimentos 

são os protagonistas da luta pela sua libertação.  

No Brasil, com o advento da ditadura militar, a repressão às organizações 

de esquerda que questionavam o sistema vigente, foi acentuada. Desta forma, o 

apoio institucional da Igreja católica foi fundamental para a estruturação da 
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resistência dos movimentos sociais principalmente do campo: 

 

Num país imenso como o Brasil, com uma Igreja Católica de muito peso 
social, ela assumiu um papel de defesa dos torturados nos anos mais 
duros da repressão militar. Surgiram bispos que assumiram 
publicamente a defesa dos camponeses que eram empobrecidos e 
reprimidos, e dos índios cujas terras ancestrais lhes eram roubadas por 
grandes corporações. Nesta defesa a igreja brasileira deu seus mártires. 
(PIXLEY & BOFF, 1986, p. 223). 

 

Esta motivação de lideranças religiosas, na defesa dos pobres reprimidos 

pela ditadura, pode ser relacionada com a perspectiva desta corrente de 

pensamento da Igreja Católica que os Autores denominam como a Teologia da 

Libertação. Esta relação pode ser sustentada devido ao posicionamento da 

instituição no sentido de optar pela defesa dos pobres que através de suas 

organizações estavam sendo oprimidos e empobrecidos. Outro argumento se 

efetiva quando a igreja questiona a estrutura que faz a repressão, propondo uma 

nova forma de organização social. Pois as lideranças das organizações de 

esquerda, com a repressão da ditadura, ou foram eliminadas ou foram presos, 

obrigando as referidas organizações redefinir suas atuações, pós esta fase da 

ditadura. Desta forma, a organização religiosa foi à forma que os trabalhadores 

empobrecidos encontravam para se organizar e resistir às formas de repressão.  

 

Por todo o país surgiu uma nova maneira de ser igreja, as comunidades 
eclesiais de base (CEBs). Nelas se reuniam regularmente pequenos 
grupos de fiéis para examinar a Bíblia a luz de suas circunstâncias locais 
e estas circunstâncias locais a luz da Bíblia. No meio da repressão 
generalizada contra toda mobilização popular as CEBs se tornam um 
espaço de que o povo dispunha para a própria defesa. Outros países 
viveram em menor escala experiências semelhantes, destacando-se 
entre eles a presença cristã nas lutas populares dos povos centro-
americanos contra suas ditaduras militares. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 
225). 

 

É possível uma relação com as categorias do ensinamento cristão 

sistematizado por Pe. Ávila (1963) que é o comunitarismo e com o solidarismo 

sistematizado por Pe. Lebret (1961). Ou seja, o primeiro propõe a organização da 

sociedade em comunidades e que estas comunidades deveriam lutar por inclusão 

social, justiça e igualdade, que são categorias constituintes do segundo conceito 

aqui referido. Como as CEBs estavam ligadas aos movimentos populares que 

questionavam a repressão da ditadura, estas foram relacionadas pelos ditadores 
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a organizações seguidoras do ensinamento marxista. 

 

Procurou-se fazer da teologia da libertação uma simples apropriação 
cristã do marxismo para deste modo poder reprimi-la mais facilmente. 
Existe uma coincidência real, porquanto ambas reconhecem os pobres 
como um grupo social sistematicamente empobrecido por estruturas de 
exploração. Mas as diferenças são bastante visíveis. Os oprimidos da 
América Latina não são operários industriais e a análise marxista não se 
aplicou satisfatoriamente à situação de camponeses e indígenas. Além 
disso, as lutas dos cristãos explorados se inspiram mais no êxodo do 
que na URSS, mais nas críticas de Jesus aos fariseus e aos escribas do 
que na ciência social. (PIXLEY & BOFF, 1986, p. 224). 

 

Como as ditaduras, se preocupavam em reprimir todo tipo de resistência 

ao regime, em especial as organizações que representassem algum tipo de 

ligação ao socialismo soviético. Desta forma devido ao questionamento da 

estrutura social dominante que empobreceu a classe trabalhadora e que a 

explorou historicamente, a teologia da libertação foi relacionada com o marxismo. 

Somente uma análise mais aprofundada poderia evidenciar as diferenças entre as 

duas formas de organização à luta de resistência por parte dos pobres.  

Adiante será tratado os apontamentos de análises críticas embasadas em 

textos de Autores que se detêm na materialidade marxista sobre a tentativa de 

aproximação do ensinamento cristão ao marxismo, bem com, a relação da luta de 

classe com o solidarismo. 

 

3.6 CRÍTICA À ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 
3.6.1 Solidarismo X luta de classe 

A economia solidária, como discutida anteriormente, traz em seus 

princípios algumas categorias do ensinamento cristão, como o comunitarismo, o 

solidarismo, a inclusão e a justiça social. Categorias essas que em um primeiro 

momento se aproximam das categorias revolucionárias de luta de classe numa 

perspectiva marxista. 

Anteriormente, quando aprofundamos a discussão sobre o solidarismo, 

apresentamos as discussões sobre as divergências entre as teorias do 

comunismo marxista com o solidarismo (Pe. LEBRET, 1961), ao diferenciar o 

comunismo marxista do solidarismo, evidencia que seus princípios se respaldam 
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no idealismo teórico enquanto o marxismo está fundamentado no materialismo 

histórico. 

Ao discutir a Teologia da Libertação, percebe-se a relação dos princípios 

e categorias do solidarismo, com os princípios e categorias do ensinamento 

cristão, que é respaldado no idealismo. 

Nesse momento, será evidenciado o pensamento de Claus Germer 

(2006), que traz apontamentos críticos à teoria de defesa da economia solidária 

sistematizada aqui no Brasil por Singer (2002), destacando em primeiro lugar que 

a Economia Solidária protagonizada pelo movimento owenista na Inglaterra não é 

a primeira forma de luta dos trabalhadores contra o capitalismo, ele argumenta 

que dessa forma seria esquecer toda luta histórica desde o início da humanidade 

em que os oprimidos lutaram e resistiram contra os seus opressores. O Autor 

sustenta que esse não é um movimento com consciência de classe e planejado 

pelos trabalhadores, ele afirma que esse momento representou uma reação 

autônoma dos trabalhadores no sentido de fazer o enfrentamento da crise e do 

desemprego. 

Teria então uma perspectiva idealista à materialização dos princípios 

solidaristas no cooperativismo? O Autor escreve que sim.  

 

O fenômeno cooperativista, neste período, apresenta-se sob duas 
formas. Por um lado era subproduto das lutas práticas dos 
trabalhadores, que ocupavam fábricas falidas e tentavam convertê-las 
em cooperativas como reação defensiva diante do desemprego causado 
pelas crises industriais, enquanto por outro lado, constituía a base de 
utopias sociais elaboradas por intelectuais brilhantes (como Fourier e 
Saint-Simon) e mesmo por industriais de prestígio (caso de Owen). 
(GERMER, 2006, p. 06). 

 

Sendo uma reação impulsionada pela pressão da crise, o cooperativismo 

solidário se apresentava como alternativa aos trabalhadores. Segundo Germer 

(2006), isso não necessariamente seria uma alternativa planejada de superação 

da crise e ainda mais do sistema econômico. O próprio Paul Singer, ao falar das 

perspectivas da economia solidária, evidencia que essa proposta de organização 

social e econômica está atrelada ao ciclo de crises e ascensão do próprio sistema 

capitalista, ou seja, na história da economia solidária ela se fortaleceu nos 

momentos de crise do capitalismo e se enfraqueceu nos momentos de 



125 
 

crescimento do capital. 

O Autor marxista reforça a diferença de princípio entre as duas teorias 

com explicitação do método que segue cada uma delas. 

 

Essa primeira fase de luta pelo socialismo é a fase do socialismo 
utópico, expressão com a qual, Marx e Engels caracterizaram as 
propostas de reforma social então sugeridas e que expressavam as 
aspirações pessoais de indivíduos bem-intencionados, ao invés de 
constituírem expressões teóricas das tendências de mudança sugeridas 
espontaneamente no desenvolvimento real da sociedade. (GERMER, 
2006, p. 06). 

 

O idealismo da economia solidária está alicerçado na metafísica do 

ensinamento cristão, que acredita em um ser superior, que é Deus, que cria todas 

as coisas e que o ser humano é por ele conduzido para ter iluminação de ideias 

sobre a melhor forma de seguir seus ensinamentos. 

Por outro lado, o materialismo histórico marxista, nega a influência da 

metafísica na explicação da realidade social, propondo como método, a análise 

histórica numa perspectiva ontológica para explicar o desenvolvimento real da 

sociedade.  

Outro Autor marxista que evidencia limite no pensamento idealista é 

Marcos Oliveira (2008), que em sua tese de doutorado, ao analisar os 

movimentos de Educação do Campo, desenvolvidos pelos movimentos sociais 

ligados ao campo da região Sul do Brasil, afirma que não seria possível explicar 

as coisas deste mundo sem considerar a materialidade científica. 

 

Para as concepções idealistas, como já descrito anteriormente, a 
realidade se forma a partir das idéias, através da concretização destas 
no mundo. Sendo assim, à questão de se é possível conhecê-la, as 
posturas idealistas dão margem para o relativismo que permite duvidar 
da existência efetiva da realidade. Ou seja, dão margem para que se 
duvide da existência do próprio mundo. Esta é a consequência da 
filosofia que põe a origem do mundo em algo que está fora dele e que, 
portanto, não pode ser explicitado cientificamente. (OLIVEIRA, 2008, p. 
91). 

 

Apesar de Paul Singer (2005) demonstrar um esforço em dar 

materialidade à explicação da origem da economia solidária, ao compararmos os 

pensamentos escritos pelo Pe. Lebret (1961) e por Claus Germer (2006). O 
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segundo numa perspectiva marxista se percebe que ambos os Autores 

estabelecem um consenso sobre as diferenças entre o socialismo cientifico de 

Marx e a economia solidária. Segundo eles, a diferença estaria em que o 

socialismo científico está amparado na materialidade histórica, enquanto o 

solidarismo está amparado no campo das ideias. 

O próprio Marx, ao tecer críticas à filosofia idealista de Hegel, descreve 

que a filosofia deve se amparar na materialidade da vida das pessoas e não no 

mundo das ideias, pensado de cima para baixo: 

 

Ao contrário do que sucede na filosofia alemã, que desce do céu, para 
terra, aqui se ascende da terra ao céu. Ou, dito de outro modo, não se 
parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, nem do 
que são nas palavras, no pensamento, imaginação e representação dos 
outros para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se, 
sim, dos homens em sua atividade real, e, a partir do seu processo na 
vida real, expõem-se também os desenvolvimentos dos reflexos 
ideológicos e dos ecos desse processo vital. (MARX, 2012, p. 51). 

 

Questiona-se, então, qual seria a efetividade dos princípios da Economia 

Solidária, uma vez que caracterizada como sendo um pensamento que está 

pautado no campo das ideias. 

Outro limite da Economia Solidária é apontado pelo Autor, quanto ao 

caráter revolucionário que Singer a caracteriza. Germer (2006) sustenta que por 

não ser uma ação consciente e planejada dos trabalhadores, isso já a 

descaracterizaria como revolucionaria: 

 

Nessa primeira fase, com efeito, a luta contra o capitalismo era 
concebida como uma luta travada no campo estritamente econômico, o 
que se pode atribuir, por um lado ao desconhecimento, por parte dos 
trabalhadores, entre a esfera econômica e a ideologia, da política, da 
cultura, e no ápice, da estrutura social, do poder social concentrado no 
Estado e concentrado na classe proprietária dos meios de produção. 
(GERMER, 2006, p. 06). 

 

A ação dos trabalhadores de ocupar fábricas falidas ou com dificuldades 

financeiras, assumir a autogestão da mesma e transformar a antiga fábrica 

particular em uma cooperativa, segundo Germer (2006), seria uma luta apenas 

movida pelo problema econômico na tentativa de salvar os empregos, não 

podendo ser considerada necessariamente uma luta contra o sistema capitalista. 
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Segundo o Autor, a luta pelo capitalismo além do fator econômico, é uma luta 

revolucionária deveria contemplar outros aspectos, como a ideologia, a 

organização social, a cultura e a hegemonia do Estado, que é apontado como 

total dos patrões. Percebe-se então que uma luta revolucionária vai muito além do 

fator econômico que pode ser considerado uma parte de uma totalidade a ser 

transformada. 

Ao evidenciar o avanço, enquanto classe trabalhadora, que a partir de 

1848, segundo o Autor os socialistas intelectuais conseguem fazer uma fusão 

com as lutas práticas dos trabalhadores, que desta forma, fortalecem a luta contra 

o capitalismo. Nesse momento, a luta cooperativista centrada apenas no campo 

econômico, passa a ser caracterizada como um entrave à referida luta de classe. 

Não seria possível pensar em revolução, sem pensar na luta pela 

hegemonia e transformação do Estado para superação do sistema capitalista, 

segundo Germer: 

 

As propostas utópicas, baseadas no Cooperativismo como eixo central 
converteram-se, a partir de então, objetivamente, em obstáculos ao 
avanço da luta pelo socialismo, uma vez que desviava os esforços dos 
trabalhadores da esfera significativa da luta pelo poder de Estado, fator 
decisivo para a transformação social real. A importância desse aspecto 
da questão evidencia-se no fato de que a classe proprietária e o Estado, 
que na fase anterior se opuseram violentamente às propostas 
cooperativistas dos socialistas utópicos, mudaram de posição ao 
perceber o seu caráter limitado em relação à nova dimensão adquirida 
pela luta de classes na fase socialista, e passaram a adotar algumas 
propostas cooperativistas da fase anterior. (GERMER, 2006, p. 06). 

 

Percebe-se nesta afirmação do Autor, que a centralidade da luta, 

enquanto classe trabalhadora na perspectiva marxista é pelo socialismo. Mas 

para ser implantado o socialismo, a conquista do poder do Estado é uma 

condição para a estruturação do referido sistema. Haja vista que na perspectiva 

marxista, o Estado da forma que está estruturado, não serve aos interesses da 

classe trabalhadora, pois é uma estrutura que serve como comitê da burguesia.  

O Autor critica o fato de a Economia Solidária estar centrada apenas na 

estruturação de cooperativas como alternativa econômica para os trabalhadores 

que estavam na luta apenas para salvar seus empregos e não se preocupa com o 

poder do Estado que continua servindo aos interesses da burguesia capitalista. 
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Sendo assim, em apenas um fragmento da luta da classe trabalhadora que é o 

econômico, não dando importância para outros aspectos relevantes para a 

superação do sistema capitalista e conquista do sistema socialista. 

Germer (2006), também evidencia a estratégia da classe burguesa que, 

em um primeiro momento se posicionou contra os ideais protagonizados pela 

economia solidária e em um segundo momento começa a se posicionar favorável 

a esta perspectiva. Esta mudança de posicionamento justifica-se devido ao fato 

de que a Economia Solidária, ao propor a organização de Cooperativas, não 

estaria oferecendo ameaça à estratégia capitalista. Pelo contrário, poderia ser 

questionado, se até ao propor alternativas de inclusão social e luta contra o 

desemprego, estaria contribuindo para a harmonização social, desmobilização 

dos trabalhadores e contribuindo com o sistema capitalista. 

Ao apontar a fragilidade da Economia Solidária, enquanto 

empreendimento econômico dentro do sistema capitalista, Germer (2006) afirma 

que a cooperativa ao ser administrada por trabalhadores, o mercado torna-os 

frágeis mediante as demais empresas poderosas que está há décadas atuando 

no mercado e fazem concorrência com as Cooperativas. 

 

A adoção da “Economia Solidária”, em lugar da disputa pelo poder de 
Estado, como estratégia de transição para o socialismo, consistiria no 
abandono do terreno em que as condições de luta são relativamente 
mais favoráveis aos trabalhadores, por um terreno no qual são 
amplamente desfavoráveis. (GERMER, 2006, p. 01). 

 

Essa afirmação evidencia que o campo em que os trabalhadores têm 

certa vantagem (desde que sejam organizados) é na arena da luta política, pois 

como destaca o Autor, no embate político os trabalhadores são a ampla maioria, 

podendo fazer valer essa vantagem numérica em favor de sua causa, podendo 

obter êxodo, haja vista que neste campo as regras da disputa favorecem quem 

tem a maioria, enquanto que no campo econômico, não importa quantos são, e 

sim o quanto de capital cada um tem, o capital está relacionado com o poder.  

Ao somar ao argumento do Autor, o fato de que, historicamente, os 

trabalhadores, por ser uma classe oprimida, desenvolveram formas de resistência 

aos seus opressores, o que no momento da luta política pelo poder do Estado, 

conta ponto favorável aos trabalhadores. Já no campo econômico, a classe 
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trabalhadora não possui experiência, não possui capital e não conhece as regras 

do jogo do mercado que, segundo o Autor, sempre foram monopolizadas pelos 

capitalistas. Sendo assim, ficam os trabalhadores em desvantagem em relação 

aos capitalistas, devido às condições históricas e materiais para a disputa no 

campo econômico. 

Esses limites apontados pela Economia Solidária podem estar 

relacionados com a contradição entre as bases das duas filosofias que estão 

presentes no tema. Percebe-se a presença do idealismo do ensinamento cristão e 

do materialismo marxista.  

Buscando entender a aproximação desses dois pensamentos é que se 

ressalta em Oliveira (2008), ao analisar os princípios filosóficos de alguns projetos 

de educação do campo, desenvolvido por movimentos sociais e sindicais faz um 

esforço no sentido de caracterizar essa aproximação dos princípios filosóficos 

comunitaristas do ensinamento cristão (que é à base da Economia Solidária), com 

o materialismo histórico de Marx. O Autor apresenta os limites dessa aproximação 

e usa uma citação de Ridenti (2002) para caracterizar o que chama de 

“Romantismo Revolucionário”. 

 

Procuraria instaurar um futuro novo, no qual a humanidade encontraria 
uma parte das qualidades e valores que tinha perdido com a 
modernidade: comunidade, gratuidade, doação, harmonia com a 
natureza, trabalho como arte, encantamento da vida. Além de apostar 
numa utopia anticapitalista moldada no passado, o romantismo 
revolucionário caracteriza-se também pela ênfase na prática, na ação, na 
coragem, na disposição, na vontade de transformação, muitas vezes em 
detrimento da teoria e dos limites impostos pelas circunstâncias 
históricas objetivas. (RIDENTI, 2002, p. 44) apud (OLIVEIRA, 2008, p. 
329). 

 

Pode ser desenvolvido um pensamento no sentido de aproximação de 

pensamentos com um “romantismo revolucionário”, pois a evidência para isso se 

dá ao fato de que o ensinamento cristão que é a base do solidarismo, luta por 

justiça e inclusão social e econômica dos menos favorecidos. Sem 

necessariamente superar o sistema capitalista, e sim propondo uma economia 

humana que foi sistematizada pelos principais teóricos analisados neste trabalho. 

Já o materialismo histórico marxista, propõe a transformação social para a 

superação do capitalismo e propõe como forma de organização econômica o 
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socialismo como meio a chegar ao comunismo.  

Retomando a ponderação destacada, no momento do texto em que se 

escreve o histórico da Rureco e das demais organizações da Agricultura Familiar 

da região Centro-Oeste do Paraná, na reflexão acerca das condições reais de 

enfrentamento em que a classe trabalhadora do campo estava condicionada, 

poder-se-ia ser a única via possível para que pudessem se organizar, ou seja, por 

meio da Igreja Católica. Isso se deve à sua fundamentação teórica estar alinhada 

com o movimento da Economia Solidária, com seus devidos apontamentos 

críticos, e a partir deste momento, destacando também a teoria do terceiro setor, 

para aprofundar o pensamento. 

 

3.6.2 O Terceiro Setor 

 

Na sociedade capitalista, em que o Estado é a expressão da correlação 

de forças da sociedade, a burguesia expressa à hegemonia que exerce na 

sociedade, imprimindo assim suas demandas e prioridades, segundo Montaño, 

 

Hoje, mais do que nunca, é forte e clara a hegemonia burguesa no 
âmbito estatal, no mercado e no espaço da produção. Neste sentido, 
particularmente no Brasil, durante e após o contexto ditatorial, a 
sociedade civil põe-se como locus privilegiado das lutas sociais e de 
classe pela hegemonia. A articulação das lutas num projeto de classe 
tende a dificultar a busca da hegemonia burguesa na sociedade civil. Por 
outro lado, o isolamento (mediante a “setorialização” das esferas da 
sociedade) e a mistificação de uma sociedade civil (definida como 
“terceiro setor”) “popular”, homogênea e sem contradições de classes 
(que em conjunto buscaria o “bem comum”) e em oposição ao Estado 
(tido como o “primeiro setor”, supostamente burocrático, ineficiente) e ao 
mercado “segundo setor”, orientado pela procura do lucro, contribui para 
facilitar a hegemonia do capital na sociedade. (MONTAÑO, 2002, p. 15). 

 

Como a burguesia dita às regras para o Estado, é natural que as 

legislações e políticas de apoio ao desenvolvimento sejam voltadas para o 

interesse dessa classe. Na perspectiva neoliberal, o Estado é concebido como 

mínimo para os Programas sociais, que naturalmente não consegue atender toda 

demanda da sociedade. É obvio nesse contexto que quem fica desassistido é a 

classe trabalhadora empobrecida, que em decorrência deste fato aumenta sua 

condição de miséria. 
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Como o Autor afirma, se a classe trabalhadora fortalecesse a luta de 

enfrentamento ao projeto de hegemonia da burguesia, as chances de romper com 

esta lógica aumentariam. Diante deste contexto, se evidenciam as críticas ao 

chamado terceiro setor, que segundo o Autor atrapalha a luta de classe. Ou seja, 

no terceiro setor é desconsiderado a divisão das classes, tornando bandeiras de 

lutas por temas comuns que aglutinam trabalhadores e empregadores. É possível 

enumerar alguns exemplos, mas já foi citado à luta pela preservação do Meio 

Ambiente, a preservação da cultura, a torcida para um determinado time de 

futebol, entre outros. 

Com a tese de que o mercado é selvagem, e que humanizado este 

capitalismo e que o Estado é uma estrutura sucateada e ineficiente, se justifica o 

surgimento e atuação da sociedade civil organizada, chamada de terceiro setor 

por Montaño (2002). O questionamento por críticos do terceiro setor ocorre devido 

ao fato de que as ações desenvolvidas pelas ONGs, além de substituírem os 

Estado, em muitos casos, são ações paliativas e momentâneas, como descreve o 

Autor: 

 

É muito importante a mobilização da sociedade contra a fome e a 
miséria, como o Programa do “Betinho” e ações solidárias. Porém o 
problema é, primeiramente, ignorar que se trata de ações emergenciais 
que, dando respostas imediatas e assistenciais, não resolvem a médio e 
longo prazos as causas da fome e da miséria, consolidando uma relação 
de dependência dessa população por estas ações. (MONTAÑO, 2002, p. 
19). 

 

Se não bastasse o fato de a maioria das vezes os trabalhos 

desenvolvidos pelas ONGs serem ações que visam resolver problemas criados 

pelo capital e por omissão do Estado, normalmente são ações paliativas. Outra 

crítica evidenciada nas referidas ações, trata de entender que todos os esforços, 

enquanto luta, devem ser direcionados na lógica de resolver os problemas, 

tirando o foco da luta de classe no sentido de responsabilizar o Estado para sua 

função. Montaño denuncia essa mudança de postura da luta de classe, conforme 

descreve: 

 

Ao esquecer as conquistas sociais garantidas pela intervenção do 
Estado, e ao apostar apenas? Prioritariamente nas ações dessas 
organizações da sociedade civil, zera-se o processo democratizador, 
volta-se à estaca zero, e começa tudo de novo, só que numa dimensão 
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diferente; no lugar de centrais lutas de classes, temos atividades de 
ONGs e fundações; no lugar da contradição capital/trabalho, temos a 
parceria entre classes por supostos “interesses comuns”; no lugar da 
superação da ordem como horizonte, temos a confirmação e 
“humanização” desta. (MONTAÑO, 2002, p. 18). 

 

Na citação evidenciam-se, em uma perspectiva Marxista, as contradições 

presentes na unificação das classes à luta por objetivos de interesse 

consensuados ou impostos como da coletividade. Para resumir, fica explícita a 

afirmação de que as ações dessa natureza atrapalham a luta de classe em busca 

da transformação social. Reforçando essa perspectiva o Autor conclui que: 

 

O debate do “terceiro setor” desenvolve um papel ideológico claramente 
funcional aos interesses do capital no processo de reconstrução 
neoliberal, no caso promovendo a reversão dos direitos de cidadania por 
serviços e políticas sociais e assistências universais, não contratualistas 
e de qualidade, desenvolvidas pelo Estado e financiadas num sistema de 
solidariedade universal compulsória. (MONTAÑO, 2002, 18). 

 

Na tese do Autor citado é apresentada a categoria da solidariedade, um 

princípio do ensinamento cristão, na perspectiva de humanizar as relações de 

exploração capitalista. Por essa categoria relacionar-se com a teoria do 

ensinamento cristão há conformidade entre a perspectiva do projeto da burguesia 

com o projeto protagonizado pela igreja católica. 

Nessa mesma perspectiva, o coletivo de estudos sobre política 

educacional, coordenado pela professora Lucia Maria Wanderley Neves (2010), 

na perspectiva do pensamento gramsciano, apontam que a esquerda está a 

serviço do capital e a direita está para o social. Ao apresentar e discutir a teoria 

do ensinamento cristão, a direita conservadora que estava consolidando o projeto 

capitalista protagonizado e liderado pelo império estadunidense, tem uma 

preocupação, a nível mundial, em combater os ideais comunistas idealizados 

pelos soviéticos como descrevem.  

 

Desde os últimos conflitos armados a supremacia estadunidense era 
evidente, já que sua riqueza e poder eram notórios para a União 
Soviética e para o restante do mundo; mas, diante de uma Europa 
devastada pela guerra, os Estados Unidos construíram uma estratégia 
política para se contrapor ao fortalecimento do ideário comunista 
soviético em amplos espaços da Europa e do mundo não-europeu. 
(NEVES, 2010, p. 40).  
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Neste momento histórico, estavam em disputa os dois projetos de 

sociedade, o chamado capitalismo americano e o comunismo soviético que 

marcou um período de disputas no mundo todo. Logo adiante, a Autora evidencia 

uma das estratégias americanas no campo diplomático para garantir sua 

hegemonia enquanto ideário econômico e implantar uma nova ordem mundial: 

 

No campo diplomático, a política econômica defendida pelos Estados 
Unidos junto aos países capitalistas centrais tinha por objetivo manifesto 
garantir a paz, a inclusão, o bem-estar e a estabilidade; dessa inicial 
associação de objetivos resultou a construção de uma nova ordem 
mundial, expressa nos acordos de Bretton Woods (New Hampshire, 
Estados Unidos). Consolidados no ano de 1944, esses acordos 
propiciaram a criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial, além de um sistema de regulação internacional que, 
posteriormente, viria a constituir o Sistema Organização das Nações 
Unidas (ONU). (Neves, 2010, p. 40).  

 

Com esta estratégia os ideais econômicos estadunidenses se consolidam 

mundialmente e simbolizam sua hegemonia imperial. Como se pode perceber e 

anunciamos anteriormente, as categorias como bem-estar social, inclusão e 

solidariedade ao estarem presentes nas estratégias americanas, possibilitam 

realizar a conexão com as mesmas categorias metodológicas do ensinamento 

cristão. Nesta mesma perspectiva, transcrever de como funciona a sociedade civil 

ativa, destacando categorias, como solidariedade, comunitarismo e bem comum: 

 

Nesta perspectiva, a “sociedade civil ativa”, seria o espaço de realização 
do “eu” e de encontro com o outro para o fortalecimento da coesão 
social. Cada um, movido pela sua individualidade e por sua 
racionalidade, estaria em contato com outros indivíduos, formando 
grupos de diferentes tipos que dialogariam entre si para a promoção do 
bem comum. (NEVES, 2010, p. 128). 

 

Na busca do bem comum por meio da solidariedade é possível juntar 

sujeitos de classes sociais diferentes em busca do bem para a comunidade local. 

Essa afirmação, também é mais um apontamento de ligação entre o ideário 

burguês assumido pelo Estado e o pensamento cristão. 

Conforme as discussões sobre os interesses do capital, os princípios dos 

organismos internacionais com os interesses da Igreja Católica, e 

consequentemente, com os interesses das organizações dos trabalhadores do 
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campo. Em Palhano (2014), ficou evidenciado a perspectiva de estímulo à 

organização de Entidades dos próprios agricultores empobrecidos. Estes 

estímulos se deram por meio de encaminhamentos dos encontros e seminários a 

serem trabalhados pelas missões rurais e pela campanha de educação rural, 

objetivando incluir social e economicamente os pobres no processo de 

desenvolvimento. Pela categoria da inclusão social, ocorre a relação do 

pensamento dos organismos internacionais com o ensinamento cristão.  

Reforçando este pensamento, da ligação do comunitarismo cristão com o 

ideário desenvolvimentista burguês, Oliveira (M.2008) ao falar das políticas 

públicas de apoio ao desenvolvimento da Agricultura Familiar, argumenta que 

quando os movimentos sociais do campo lutam e conquistam políticas públicas 

estão abandonando a luta pela transformação social. Bem como, que as políticas 

públicas conquistadas para o setor, apenas são medidas paliativas apenas 

incluindo os agricultores antes desassistidos na lógica do capital. 

 

Há um entrelaçamento entre o comunitarismo cristão e o 
neodesenvolvimentismo porque o primeiro é funcional à continuidade do 
pensamento dos teóricos da USP, que desde os anos 1960 afirmam que 
o caminho para o agro no Brasil seria a adoção de técnicas de produção 
e não alterações radicais em sua estrutura. É funcional porque se de fato 
existe um novo tipo de agricultor, que gera mais emprego e produz mais, 
como o estudo quer que se acredite, e que nunca foi privilegiado pela 
política de crédito rural, bastaria à alteração desta política para resolver 
os problemas do agro no Brasil. (OLIVEIRA, 2008, p. 216). 

 

Sendo assim, no caso do Brasil, seria essa a comparação, entre os dois 

pensamentos evidenciados, que possibilitou à inserção da Igreja Católica na 

organização dos povos pobres que moram no meio rural e originando outros 

movimentos, em especial, o Movimento Sindical. Afinal, como escreve Neves 

(2010) para além da coerção e repressão violenta exercida pelas ditaduras 

militares frente aos movimentos de resistência ao Império Americano, também 

seria necessário conduzir os movimentos de esquerda a abandonarem os ideais 

de embate da luta de classes e buscarem outros sem considerar a divisão da 

sociedade em classes sociais como sistematizou Marx. 

Dessa forma, propor uma nova pedagogia que levasse em conta 

combater a pobreza fazendo inclusão social por meio de Programas 
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assistencialistas que buscassem a harmonia social dentro de uma nova ordem 

burguesa sem considerar a superação da luta de classes. Esta pedagogia é que a 

Autora sistematiza e denomina de Nova Pedagogia da Hegemonia. 

Neste pressuposto, reorientar a classe trabalhadora a direcionar suas 

organizações para defenderem os mesmos ideais da burguesia, a julgar como 

sistematizou Karl Marx, existe um antagonismo de interesses entre as classes 

sociais. Sendo assim, a estratégia dos intelectuais a serviço do ideário capitalista 

burguês é a da negação da divisão da sociedade em classes sociais e por meio 

da categoria da alienação sistematizada por Gramsci que a alienação se dá 

quando uma classe é induzida a pensar com a cabeça de outra, que nesse caso a 

classe trabalhadora não mais se reconhece como tal e pensa a partir dos 

interesses da burguesia.  

Diante deste contexto, a pedagogia da hegemonia, encontra espaço 

aberto para se efetivar, pois considera que uma nova ordem social deve ser 

estabelecida e o não reconhecimento da dicotomia entre as classes sociais é um 

elemento central e que concebendo o Estado na perspectiva neoliberal de Estado 

mínimo, principalmente nas questões sociais, seria cada cidadão responsável 

para encontrar formas de suprir a lacuna deixada pela omissão do Estado. Dessa 

forma, a nova pedagogia da hegemonia, consolida mudanças estruturantes na 

função da sociedade civil, por meio da repolitização da política como descreve a 

Autora. 

 

Sua efetividade justifica-se em parte pela força de sua fundamentação 
teórica, que legitima iniciativas políticas de organizações e pessoas 
baseadas na compreensão de que o aparelho de Estado não pode estar 
presente em todo tempo e espaço e que é necessário que a sociedade 
civil e que cada cidadão se tornem responsável pela mudança da política 
e definição de formas alternativas de ação social. Trata-se de um intenso 
processo de mudança de concepções e práticas ordenadas pela 
“repolitização da política”, envolvendo todo o tecido social. (Neves, 2010, 
p. 24). 

 

Dessa forma, a burguesia capitalista muda a perspectiva ideológica da 

luta da classe trabalhadora, que passa a se preocupar com ações sociais a 

serviço da inclusão social dos miseráveis na lógica do capital, consolidando a 

hegemonia do pensamento ideológico da burguesia capitalista, ou seja, como 

evidencia o conceito gramsciano, que uma classe consegue impor seu 
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pensamento restrito a toda a sociedade, tornando-se assim um pensamento 

hegemônico. 

Considerando que na perspectiva da nova pedagogia da hegemonia, a 

sociedade não mais seria dividida em classes sociais, não haveria mais sentido 

as posições de lutas da classe trabalhadora visando à transformação social pela 

via da revolução. Diante disso, após o extermínio e a ressignificação dos 

movimentos sociais antigos, é que surgem novos atores sociais que a Autora 

sistematiza, denominando-os de novos movimentos sociais, como descreve a 

seguir,  

 

Uma das principais características do bloco histórico que se forma a 
partir da nova pedagogia da hegemonia, envolvendo a formulação de 
novas teorias, a formação de novos intelectuais orgânicos e a difusão 
pedagógica de novos consensos, é o realinhamento ideológico de 
teóricos e de forças políticas nas relações sociais e de poder. Esse 
realinhamento sugere que, com a “crise do marxismo” a “morte do 
socialismo” e a “insuficiência da perspectiva neoliberal”, o futuro da 
política estaria localizado num plano que vai além das formas clássicas 
“esquerda” e “direita”. A aposta mais significativa da nova pedagogia da 
hegemonia é o complexo movimento concomitante de criação de novos 
sujeitos coletivos, de reconversão dos antigos sujeitos políticos coletivos 
e de desorganização da visão crítica ao capitalismo para a construção do 
novo consenso. (NEVES, 2010, p. 125). 

 

Se não faz sentido a luta entre classes, os novos movimentos passam a 

organizar suas lutas com reivindicações voltadas a direitos econômicos visando à 

inclusão dos empobrecidos no processo econômico capitalista que deixa de ser 

questionado no sentido de superação. Explicitando as duas Entidades de 

representação Sindical dos Trabalhadores Rurais do Brasil, em seus objetivos a 

luta e defesa pelos direitos econômicos de suas categorias, visando à inclusão 

social. Se não bastasse apenas a luta por direitos econômicos, as referidas 

organizações, também passam a reorganizar-se para auxiliar o poder público no 

sentido de executar junto a seu quadro social as políticas públicas direcionadas a 

categoria que elas representam. Desta forma, o foco de atuação tanto da Contag, 

quanto da Fetraf passa a ser de executoras de políticas públicas, ficando uma 

pequena parte de sua atuação na perspectiva de luta por mais direitos.  

Reforçando essa tese, Oliveira (2008) evidencia os consensos e parcerias 

estabelecidas entre a burguesia e a classe trabalhadora por meio de suas 

organizações que se focaram no campo das reformas.  
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Em última análise, um acordo entre dois atores: com setores do 
empresariado mais modernos, ou seja, que sabendo das dificuldades 
que tem atualmente a burguesia para continuar mantendo sua 
hegemonia, sabem que é preciso fazer acordos com os setores 
reformistas de supostos representantes dos trabalhadores para não 
sofrer reveses que os impeçam de continuar gerindo e mantendo o 
Estado da forma como desejam e com setores reformistas que de uma 
forma ou outra se dizem representantes dos trabalhadores, mas que, no 
limite, representam o ideário da social-democracia, via pensamento 
pequeno-burguês: pastorais ONG’s e o sindicalismo amarelo, 

expressamente o novo sindicalismo cutista. (OLIVEIRA, 2008, p. 128).  

 

Retomando a discussão de Neves (2010), ela evidência esta problemática 

já no título do livro citado, a “Esquerda para o capital e a direita para o social”. 

Enquanto Entidades de representação dos trabalhadores ocupam-se com lutas 

apenas por direitos econômicos e até mesmo em executar as políticas públicas, 

deixando de questionar o sistema de exploração da classe trabalhadora pela 

burguesia capitalista respaldada pelo Estado, as empresas capitalistas 

desenvolvem projetos assistências, mesmo que de pequena relevância, mas com 

o poderoso marketing social, vendendo para toda sociedade a ideia de 

responsabilidade social junto às populações empobrecidas. 

Além da desestruturação dos movimentos dos trabalhadores e a sua 

ressignificação, reforçada por Neves (2010), ela também aponta uma segunda 

estratégia da burguesia capitalista para obter o consenso em torno de seu ideal: 

 

A obtenção do consenso em torno da concepção burguesa de mundo 
ontem e hoje se deve, de forma significativa, à atuação dos seus 
intelectuais orgânicos e de intelectuais tradicionais convertidos ao seu 
projeto societal e educacional. Mas deve-se também a um movimento de 
desestruturação da organização popular em torno da concepção de 
mundo revolucionária que se processa desde as décadas iniciais do 
século XX. Esta desorganização, entretanto, não tem significado 
atomização da classe trabalhadora, mas sim uma redefinição de sua 
inserção na arena política contemporânea. (Neves, 2010, p. 34). 

 

Sem a intervenção das organizações dos trabalhadores, no sentido de 

questionar o ideário capitalista burguês, abre-se caminho para que, liderados 

pelos intelectuais, denominados pelo Autor de orgânicos ao projeto do capital, e 

somados aos intelectuais tradicionais que são convencidos pela onda alienante 

que esse seria o único caminho para o “desenvolvimento” democrático, para a 

burguesia capitalista consolidar o consenso em torno de sua concepção de 
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desenvolvimento para o mundo.  

A perspectiva de conciliação do mercado com justiça social é apontada 

pela Autora como sendo uma das principais tarefas desses intelectuais a serviço 

do ideário da burguesia capitalista que devem elaborar teorias que dêem conta de 

elaborar estratégias de intervenção política, econômica, científica, filosófica e 

cultural dentro da perspectiva que ela denomina de nova pedagogia da 

hegemonia. 
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CONCLUSÃO 

 
O presente texto se originou da necessidade em pesquisar as categorias 

do ensinamento cristão para dar conta de relacioná-los com o trabalho 

desenvolvido pela TRIAS (Organização Não Governamental com sede em 

Bruxelas na Bélgica, ligada a Igreja Católica), na Região Centro-Oeste do Estado 

do Paraná, e em parceria, com a Fundação Rureco (ONG ligada a Agricultura 

Familiar Agroecológica de Guarapuava e região) e demais Entidades da mesma 

natureza em outras três regiões do Estado do Paraná e uma em Santa Catarina. 

Estas Entidades elaboraram e executaram um Programa de educação 

não formal denominado de Programa de Inclusão Social (PISO), entre os anos 

2003 e 2007. Projeto este, que teve como público alvo os agricultores 

empobrecidos que viviam no campo. O referido projeto foi o objeto desta 

pesquisa. Conforme foi explicitado no item vínculo do pesquisador com o objeto 

de pesquisa foi levantado à hipótese de que os princípios filosóficos do PISO 

eram os princípios do ensinamento Cristão. Desta forma, se justificou o 

direcionamento da pesquisa em fontes clássicas que sistematizaram o 

ensinamento religioso levantando questões acerca do papel destes ensinamentos 

na constituição e nos princípios das organizações da Agricultura Familiar, 

relacionando com os princípios do PISO.  

Pondera-se que o período dos cinco anos de duração do PISO seria 

insuficiente para uma análise mais aprofundada, mas ao pesquisá-lo com a 

justificativa de que na sua execução se evidenciaria os princípios filosóficos do 

ensinamento cristão, por estes princípios estar presentes nas Entidades da 

Agricultura Familiar que foram executoras do referido Programa. A presença de 

princípios do ensinamento Cristão nas Entidades executoras do PISO e na própria 

TRIAS se sustentou pelo argumento de que a origem das referidas Entidades 

Brasileiras se deram a partir do trabalho da Igreja Católica e que a TRIAS 

conforme sua própria denominação aparece que é uma entidade Belga ligada a 

Igreja Católica.  

No histórico da Fundação Rureco, entidade que coordenou a elaboração 

do Programa aprovado e que, na execução na região Centro-Oeste, teve em seu 

coordenador técnico, a mesma pessoa que coordenava o PISO, fica evidenciado 
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a relação histórica que existiu entre a antiga ACT, (atualmente TRIAS) e a 

Fundação Rureco. Concluiu que se trata de uma relação de pertencimento e 

consequentemente de conformidade com os princípios filosóficos. 

Ao aprofundar os princípios filosóficos do ensinamento cristão houve a 

relação com os princípios do PISO, por perceber a presença das categorias do 

ensinamento cristão nos princípios das organizações da Agricultura Familiar, 

como na Fundação RURECO, nos Sindicatos de trabalhadores Rurais e 

Sindicatos da Agricultura Familiar e no Sistema Cresol. As principais categorias 

sistematizadas pelos teóricos do ensinamento cristão aparecem nas referidas 

Entidades são o Comunitarismo e o Solidarismo, sendo os princípios que 

possuíam uma relação de pertencimento um com o outro, pois a propriedade 

comunitária é uma premissa na organização de uma sociedade solidária com 

vimos em Lebret (1961) e Ávila (1963). 

Conclui-se que estes mesmos princípios estão presentes no PISO. Desta 

forma no decorrer da pesquisa se afirma que conforme ocorreu esta influência, as 

Entidades da Agricultura Familiar tiveram tanto na elaboração, quanto na 

execução do PISO, (que se deu em conjunto entre Entidades executoras e a 

TRIAS) que os princípios do ensinamento cristão (Solidarismo e comunitarismo) 

foram à base desde as discussões de elaboração até na execução do Programa 

analisado. Desta forma, foi estudada a presença das categorias do ensinamento 

cristão no trabalho que deu origem as Entidades da Agricultura Familiar da região 

Centro-Oeste do Paraná. Por isso, no primeiro capítulo foi relatado o histórico de 

criação dos Sindicatos, Associações, Cooperativas de Crédito e da Fundação 

Rureco. 

O objetivo geral deste trabalho buscou analisar a presença e as 

influências dos princípios filosóficos educacionais de esquerda cristã no PISO, 

financiado pela Trias no Brasil; com desdobramentos específicos de evidenciar o 

processo histórico de empobrecimento de populações do campo brasileiro e que 

justificam a criação de Programas como o PISO; a relação da Trias com o 

surgimento das organizações sociais do campo; explicitar os princípios filosóficos 

e educacionais que embasaram a execução do Programa de Inclusão Social no 

Brasil. 
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As principais inquietações desta pesquisa se deram em função de 

entender quais elementos históricos proporcionaram a criação do Programa de 

Inclusão Social no Brasil, ou seja, conhecer a relação da Trias com o surgimento 

das organizações sociais do campo. Os princípios filosóficos e educacionais que 

embasaram a execução do Programa no Brasil. Além dos princípios filosóficos 

educacionais de esquerda cristã que se concretizam nos resultados do Programa 

de Inclusão Social. 

Diante da percepção apresentada acima, entender os fatos antecedentes 

ao PISO que foi a própria constituição das referidas Entidades da Agricultura 

Familiar. Assim foi possível compreender que desde o início do trabalho 

desenvolvido pelos Missionários Leigos, na região Centro-Oeste, que deram 

origem às organizações citadas, houve a fidelidade e semelhança entre as 

categorias do ensinamento cristão e a metodologia e objetivo do trabalho dos 

Missionários Leigos descrito no primeiro capítulo. A concepção das Entidades, 

bem como, os principais trabalhos realizados para conhecer a hegemonia das 

teorias do ensinamento cristão.  

O terceiro capítulo ressaltou o contato que as Entidades da Agricultura 

Familiar tiveram com as teorias do pensamento Marxista e as tentativas do 

Partido Comunista em materializar seu pensamento, principalmente, no 

movimento sindical. Além dos limites, tanto internos, quanto de fatores externos 

para que as teorias de cunho revolucionário encontrassem eco nas referidas 

organizações. 

A pesquisa utilizou como método de análise, o Materialismo Histórico 

Dialético realizando-se assim, uma análise de conjuntura da questão econômica e 

agrária do Brasil, consequentemente, as principais teorias que estavam em 

disputa no campo brasileiro que poderiam influenciar direta ou indiretamente o 

trabalho do PISO. 

Com a discussão sobre os aspectos históricos da conjuntura agrária 

brasileira conclui-se que o Estado brasileiro não fez chegar suas políticas às 

populações que viviam no meio rural, nos anos de 1950 até os anos de 1980. O 

fato da opção do Estado em não atender contribuiu para o empobrecimento 

destas populações que viviam em condições precárias sem qualquer tipo de 
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assistência.  

Ao discutir sobre a educação rural dos anos 1950 foi analisada a 

realização da Campanha Nacional de Educação Rural e concorda-se com a 

afirmação de Barreiro (2010), que aponta como principal motivo da parceria entre 

Estado e Igreja Católica para executar a referida campanha. Buscando-se assim, 

incluir as pessoas pobres que viviam no campo nesta época, no processo de 

desenvolvimento dentro da lógica capitalista, pois uma vez que estivessem 

vivendo em condições de extrema pobreza estariam susceptíveis a aderirem os 

ideais comunistas.  

Na busca de compreender a motivação da Igreja Católica em atuar junto 

aos pobres foi explicitado por meio dos pensadores clássicos, entre eles, 

Agostinho (2005), Aquino (1954), Ávila (1963) e Lebret (1961) e conclui-se que a 

Igreja poderia ter algumas motivações: - Em primeiro a prática da Caridade é uma 

prática motivada pela afirmação de ser tão pecado negar o que se tem em 

abundância a quem não tem, como a se apropriar injustamente de alguma coisa. 

Então seria os católicos motivados a fazer caridade na busca de justiça e inclusão 

social como forma de fazer o bem ao próximo necessitado. - A segunda 

motivação seria para combater os ideais comunistas, uma vez que como descrito 

por Ávila (1963), a divergência entre o pensamento cristão com o pensamento 

comunista, está na forma de entender a realidade, em que o comunismo nega a 

presença de Deus como sendo um ser superior à materialidade humana. 

Nesta afirmação, à explicação de que uma vez a Igreja estivesse 

motivada a atuar junto aos moradores empobrecidos do campo seria normal que 

os motivasse a se organizar em sindicatos e cooperativas. Pois, com apoio, as 

organizações estariam contribuindo para a inclusão social e econômica destes 

povos, e da mesma forma, estaria trabalhando no sentido de construir uma 

economia mais solidária conforme proposta por Lebret (1961), e também, por 

Singer (2002), conformando os interesses antagônicos das classes sociais.  

A perspectiva da Teologia da Libertação este presente como corrente de 

pensamento de esquerda dentro da Igreja Católica comprometida com a causa 

das pessoas empobrecidas e que teve influência nas organizações da Agricultura 

Familiar por meio da Comissão Pastoral da Terra. 
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Como se percebe nos pensamentos dos teóricos do ensinamento Cristão, 

a transformação social deveria ser estruturada a partir de reformas sociais e 

econômicas, visando uma economia solidária ou como definiu Pe. Lebret (1961), 

uma economia mais humana, sem necessariamente superar o sistema capitalista 

que propõe os pensadores marxistas. O pensamento das Entidades executoras 

do PISO que no relatório final do Programa assumem sua posição e recomendava 

uma utopia social de emancipação humana, mas que deveria conviver com o 

capitalismo e apenas reformá-lo. Sendo assim, ao evidenciar o pensamento do 

terceiro setor da Montaño (2002) e da Direita para o Social e a Esquerda para o 

capital de Neves (2010) e da Crítica à Economia Solidária com o pensamento de 

Germer (2006), conclui-se que existem contradições na linha deste pensamento 

com o pensamento do ensinamento cristão. Esta contradição estaria relacionada 

com a concepção de modelo econômico, uma vez que o pensamento cristão 

defende uma economia solidária através de reformas no sistema capitalista e o 

pensamento marxista propõe a superação do sistema capitalista. 

Desta forma, tem-se a conclusão de que o PISO se fundamentou nos 

princípios do ensinamento Cristão devido simetria de categorias de pensamento. 

Isso se deu naturalmente devido ao vínculo histórico das Entidades da Agricultura 

Familiar que executaram o PISO com a Igreja Católica, e consequentemente, com 

o ensinamento Cristão. Visto que no histórico da Fundação Rureco o vínculo com 

o ensinamento cristão por meio da Igreja Católica, se iniciou quando os 

Missionários Leigos, oriundo da Bélgica, iniciaram o trabalho pastoral em parceria 

com a Comissão Pastoral da Terra e organizam os agricultores familiares 

empobrecidos da região Centro-Oeste em Associações e Sindicatos, e 

posteriormente, estas Entidades criam a Fundação Rureco.  

Sustentam-se a ligação da Fundação Rureco com os princípios do 

Solidarismo e do Comunitarismo, oriundos do ensinamento cristão, devido a essa 

relação que é de pertencimento; e que estes princípios aparecem nas ações da 

referida entidade. Desta forma, está em sua natureza o princípio que também 

ousou em compreender a presença no Programa do PISO.  

Na análise dos documentos, constatou-se que os princípios do 

comunitarismo e solidarismo estavam presentes em todos os momentos, desde a 

elaboração até a execução do referido Programa, ao observar o nome seu 
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respectivo nome com Inclusão Social relacionado-o com o solidarismo, pois a 

inclusão social é uma categoria pertencente a ele. 

Quando a Fundação Rureco trabalha com grupos comunitários está 

assumindo uma postura presente no comunitarismo. Além dos argumentos 

citados, e outros trazidos no decorrer do texto, também pode ser relacionado ao 

solidarismo à forma de orientar os agricultores a se organizarem em associações, 

sindicatos e cooperativas. No primeiro capítulo, foi destacado o surgimento do 

Sistema Cresol, e ao longo do texto, foi sustentado com argumentos de que o 

Cooperativismo seria uma forma de materialização do pensamento da economia 

solidária. Este exemplo de materialização amparou, principalmente, na forma de 

propriedade e na forma de gestão que o solidarismo prega ao reforçar que a 

propriedade e a gestão dos meios de produção deveriam ser da própria 

comunidade, como é o caso do Cooperativismo.   

Ao analisar os dados de execução do PISO há uma avaliação satisfatória 

por parte da Comissão de Monitoramento que conduziu os trabalhos avaliativos 

em todo o período de execução do Programa. Apesar de já se encontrar 

justificado, anteriormente, foi optado em analisar apenas os dados da região 

Centro-Oeste; contudo na compreensão deste Autor, apesar de ser apenas uma 

parte, podem ser estendidos à totalidade do PISO.  É possível analisar partes 

deste trabalho, a partir da liderança que a Fundação Rureco exerceu o processo 

de elaboração, até o processo de execução e conclusão. 

Outra situação a ser tratado, como elemento de análise, é o fato de o 

Programa ter tido o mesmo modo de ação nas outras quatro regiões que 

desenvolveu suas atividades.  Em todas, as características do desenvolvimento 

agrário e a organização estrutural das organizações do campo, se assemelham 

aos princípios da Fundação Rureco. Portanto, a coordenação do PISO, 

considerou satisfatório os resultados alcançados no final de cinco anos de 

execução do Programa. Dentro das metas específicas de inclusão social e 

econômica das 520 famílias atendidas, na Região Centro-Oeste: 93% 

aumentaram a produção para autoconsumo, 73% teve aumento de renda, 94% 

tiveram acesso à comercialização dos seus produtos, 79,8% das famílias 

adotaram tipo de prática agroecológica, 72% mudaram seu estilo de vida após 

participar dos momentos de formação ofertados pelo PISO, 97% teve acesso a 
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algum tipo de política pública, 46% teve acesso ao crédito e 70% destas famílias 

se filiaram a algum tipo de organização da Agricultura Familiar. 

Além dos resultados diretos demonstrados com os indicativos dos eixos 

do Programa, acima evidenciados, a coordenação do Programa destacou que 

conforme o desenvolvimento do PISO foram firmados parcerias com Governo 

Federal e Governos Municipais que ampliaram o público atendido com a 

metodologia do PISO. Dentre as parcerias, se destacou o Convênio com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que capacitou 57 professores e 120 

alunos matriculados em 04 escolas da Rede Estadual de Educação Básica do 

Estado do Paraná, na região Centro-Oeste.  

Esses dados produzidos pela Comissão de Monitoramento possibilitaram 

a afirmação de contentamento com os resultados finais do PISO. Estes dados, 

com a posição de satisfação estão escritos no relatório final do Programa 

produzido pela comissão política operacional do PISO, enviado pelas Entidades 

executoras ao TRIAS, e posteriormente, ao Governo Belga que aportou o recurso 

que financiou o Programa de contentamento com os resultados finais do PISO. 

Portanto, conclui-se que o PISO contou com a presença dos princípios do 

comunitarismo e do solidarismo, categorias do ensinamento Cristão, e que estes 

princípios influenciaram na constituição das Entidades da Agricultura Familiar da 

região Centro-Oeste do Paraná. Estas por sua vez, possuem em sua natureza os 

referidos princípios do ensinamento Cristão e replicaram, principalmente, o 

pensamento da Economia Solidária no PISO. 
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