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Resumo 

 

QUEIROZ, Ana Maria Cassu. ONG RELIGIOSA: Agente de transformação social? 

Dissertação de mestrado, São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013. 

 

Esta pesquisa é o estudo de caso da ONG Diaconia, que objetivou observar se 

esta organização de orientação religiosa protestante promove a transformação social nas 

comunidades onde se faz presente.  

A “transformação social” que se desejou verificar afina-se com as propostas do 

novo conceito de cidadania, conforme proposto por autores como Dagnino (2004), por 

isso prescreve uma intervenção social que caminha em direção à construção de sujeitos 

sociais autônomos, isto é, capazes de se reconhecerem sujeitos de direitos e 

participantes da própria transformação social; a criação de espaços de diálogo e fazer 

político de modo que permita voz aos silenciados pelo autoritarismo social que rege o 

nordeste e por fim a promoção da reconciliação entre o sertanejo e o semiárido 

nordestino.  

Para se chegar a esse entendimento analisou-se a inter-relação entre os 

pressupostos religiosos da Diaconia e a ideologia política da nova cidadania e se 

ponderou o modus operandi da ONG no Agreste Potiguar (RN) no nordeste do Brasil. 

No modelo de atuação da Diaconia percebeu-se que todo projeto é acompanhado 

por capacitações que disponibilizam aos agricultores(as) familiares conhecimentos 

tecnológicos e políticos que levam os sertanejos a identificarem direitos como: água, 

alimento e saúde e a se conscientizarem que devem reivindicá-los ativamente.   

A Diaconia também viabiliza e incentiva o diálogo e o debate político 

comunitário através de reuniões nas associações e sindicatos rurais locais. Essa prática 

favorece a formação de liderança local, desenvolve um modelo de democracia 

participativa e fortalece os laços de solidariedade na comunidade. 

Quanto à relação homem-natureza, a Diaconia trabalha com os agricultores no 

sentido de lhes fornecer conhecimentos e tecnologias sociais que os levem a 

compreender e a conviver com o semiárido, dele se alimentar e gerar renda.  

 

Palavras Chaves: ONG protestante, transformação social, direitos, democracia 

participativa, tecnologias sociais. 
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Abstract 

 

QUEIROZ, Ana Maria Cassu. Religious NGO: Agent of social transformation? 

Dissertação de mestrado, São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013. 

 

The present research is a case study focused on the NGO Diaconia, which 

intends to observe whether this protestant organization promotes social transformation 

in the communities where it is present. The “social transformation” which we intend to 

investigate is in line with the new concept of “citizenship”, as proposed by authors such 

as Dagnino (2004), and so prescribes a type of social intervention that moves towards 

the formation of autonomous social subjects, that is, capable of recognizing themselves 

as subjects with rights and participants in their own social transformation; the creation 

of spaces for dialogue and political action so as to give voice to those who are silenced 

by the social authoritarianism that rules the Brazilian Northeast and the promotion of 

reconciliation between the “sertanejo” and the Northeastern semi-arid region.  

In order to arrive at this understanding, we analyzed the interrelation between 

the religious presuppositions of Diaconia and the political ideology of the new 

citizenship, and investigated the modus operandi of the NGO in the Agreste Potiguar 

(RN) in Northeast Brazil. 

In the Diaconia model of action, every project is accompanied by training 

programs which enable local farming families to attain technological and political 

knowledge which makes the sertanejos identify rights such as water, food and health 

treatment, and to the conscience that they should actively ascertain those rights. 

Diaconia also enables and promotes community political dialogue and debate, 

through meetings in the local rural associations and unions. These practices favor the 

formation of local leadership, develop a model of participant democracy and strengthen 

the bonds of solidarity in the community. 

As for the relationship between man and nature, Diaconia works with local 

producers in the sense of providing social knowledge and capabilities which help them 

to understand and interact with the semi-arid region, feed themselves and generate 

income from it.  

 

Kewywords: protestant NGO, social transformation, rights, participant democray, 

social technologies. 
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Introdução 

 

 Hodiernamente, falar de transformação social remete, indiscutivelmente, ao 

protagonismo das Organizações Não Governamentais (ONGs) nas diversas esferas da 

realidade social.  

Entretanto tem-se estabelecido grande debate a respeito da atuação das mesmas; 

por um lado, trabalhos apontam a relevância desses atores coletivos na sociedade 

contemporânea, reconhecendo seu desempenho ao lado dos movimentos civis, junto aos 

quais promovem capacitação, sistematização de suas atividades e conhecimentos e a 

partir dela a proposição de políticas públicas.  

Por outro lado, autores vêm criticando a postura de ONGs que devido ao seu 

distanciamento político e de militância, tornam-se interlocutoras dos ideais de governos, 

empresas e agências financiadoras estrangeiras. Acusam ainda que a “ajuda ao 

desenvolvimento” da parte de “certas” agências financiadoras estrangeiras, com as quais 

estabelecem parcerias, não se restringe à transferência de recursos financeiros, mas 

seguem acompanhados de suas ideias, valores e conceitos. Ou ainda, em muitos casos, o 

acesso aos recursos é determinado por uma “adequação” das ONGs destinatárias à 

atividade e à temática imposta pela agência.  

Quando se trata de ONGs de orientação religiosa, a desconfiança é um tanto 

maior, pois em muitos casos, são consideradas irrelevantes para a transformação da 

realidade social, por apresentarem postura política apartidária e prática social 

assistencialista e/ou proselitista. 

 No caso do protestantismo - ramo religioso de interessa desse trabalho, por se 

tratar da confissão religiosa da ONG Diaconia
1
, instituição a qual versa a presente 

análise - sabe-se que na sua emergência (Reforma Protestante, no século 16) produziu e 

sistematizou um modo de pensar e agir – especialmente a teologia calviniana -, que 

tinha como preocupação a ordem social e defendia a intervenção na mesma.  

Por isso, essa pesquisa ocupou-se do estudo de caso da ONG Diaconia que atua 

no cenário brasileiro desde o ano de 1968 e no nordeste desde 1980. E, em linhas gerais, 

o presente estudo buscou conhecer os resultados efetivos do protagonismo da 

instituição, em direção à transformação social, mais especificamente estudou o projeto 

“Segurança alimentar, renda e inclusão social de famílias pobres de uma microrregião 

                                                           
1
 No quadro “Princípio e valores” da Diaconia, no quesito “natureza institucional”, a organização 

denomina-se cristã evangélica, mas para fins de análise, essa pesquisa se utilizará do termo “protestante”, 

por entender que a denominação “cristã evangélica” consiste, simplesmente, uma atualização do já 

conhecido termo histórico “protestante”.  
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no nordeste brasileiro” desenvolvido pela unidade Umarizal, localizada na região do 

Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte
2
 (nordeste brasileiro).  

Desse modo a questão maior que esse estudo procurou responder foi: A 

Diaconia é agente de transformação social?  

Essa transformação social do contexto do semiárido Potiguar assenta-se nos 

pressupostos da nova noção de cidadania, por isso requer dos resultados da intervenção 

social dessa ONG religiosa, a presença de fatores que respondam outras perguntas nas 

seguintes direções: A organização trabalha para a construção de sujeitos sociais 

autônomos?  Assim na sua intervenção se verificará se se empenha para que o 

nordestino modifique seu modo de pensar, de atuar e de sentir e reconheça que tem 

direito a ter direitos; se o conscientiza que pode e deve ascender socialmente e que deve 

participar ativamente da sua transformação social.  

A transformação, sinônimo de cidadania, também leva em conta a criação de 

espaços de fazer político. Portanto outra questão a ser respondida é: A Diaconia cria 

espaços públicos de discussão ou viabiliza o diálogo? Logo se analisará se a ONG 

propicia fóruns onde os sertanejos participam da definição sociopolítica no qual estão 

inseridos; mas também se ela reconhece e respeita o conhecimento cultural local e se 

desenvolve na comunidade a noção de igualdade e da diferença, por exemplo, nas 

relações de gênero.   

Uma última questão que se observará diz respeito ao meio ambiente, uma vez 

que o agreste, por causa da devastação, corre o rico de desertificação. Desse modo um 

modelo de transformação social efetiva precisa abranger essa preocupação, por isso se 

pergunta: A Diaconia oportuniza a harmonia entre o sertanejo e o semiárido nordestino?  

 À análise prévia de documentos e do site da instituição, seguiu-se o 

entendimento que as práticas sócias da ONG Diaconia são motivadas por uma 

racionalidade que acredita compromissada com ideais sociopolíticos alinhados com os 

valores éticos do pensamento religioso protestante, podendo-se destacar a solidariedade 

e a participação.  

Ainda, de acordo com tais documentos, percebe-se na ONG Diaconia uma 

postura de intervenção social que visa transformação social nas perspectivas firmadas 

pelo novo conceito de cidadania, o qual se encontra melhor detalhado abaixo. 

                                                           
2
 A pesquisa abrangeu comunidades dos seguintes municípios do Médio e Alto Oeste do Rio Grande do 

Norte: Antonio Martins, Caraúbas, Dr. Severiano, José da Penha, Lucrécia, Rafael Godeiro, São Miguel, 

Serrinha dos Pintos e Umarizal. 
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Nas proposições da Diaconia observou-se que ela não impõe projetos às 

comunidades onde atua. Antes, faz o diagnóstico das necessidades e potencialidades 

local, depois a elas oferece projetos, os quais as interessam e uma vez aceitos, dispõe-

lhes tecnologias sociais na área de desenvolvimento que os tornem viáveis. Ainda nesse 

sentido, mostra-se preocupação com o estabelecimento de lideranças locais, isto é, o 

fortalecimento do “espírito comunitário”. Para tanto, oferece às comunidades 

treinamentos que fortaleçam e viabilizem a formação de líderes locais, o cooperativismo 

e a participação de toda a comunidade. Esse modo de atuação conduz à autonomia e 

garante a sustentabilidade da comunidade na erradicação da pobreza e da injustiça 

social. Procedimentos que indicam seu esforço para a construção de atores sociais 

participantes da própria transformação social.   

 Na relação com a cultura, a Diaconia procura sistematizar o conhecimento da 

comunidade local e concomitantemente, orientar o sertanejo no manejo do semiárido, 

isto é, a lidar com a sua realidade territorial. Tal relação entre a ONG e a comunidade 

denota respeito da primeira para com a diferença e a singularidade da segunda, isto é, 

favorece contratos de cidadania plurais, de acordo com Santos (2000, p. 31) uma 

“hermenêutica diatópica” (ou teoria de tradução), quando “uma prática numa dada 

cultura pode ser tornada compreensível e inteligível para outra cultura”.  

A presença da ONG Diaconia, no nordeste Potiguar-RN, desde o ano 2000, está 

promovendo, silenciosamente, revoluções do tipo “formiguinha”, considerando a 

abrangência territorial que atua, o tempo em que lá permanece e a temática que 

desenvolve
3
.  

 No âmbito político, a Diaconia, concede voz à comunidade local, quando 

promove a organização de associações comunitárias, de mulheres e jovens, assim como 

a participação em fóruns de políticas públicas. Instâncias por meio das quais as 

comunidades se conscientizam dos seus direitos, isto é, tomam consciência de que bens 

como alimento e água são um direito social.  

A comunidade, com esse modo de intervenção, aprende a se organizar e a 

localizar seus pleitos, ou seja, romper a dicotomia entre o social e o político, própria à 

democracia representativa. Logo as políticas públicas, nas quais essa comunidade se vê 

incluída, evidenciam a vivência na cotidianidade da democracia participativa, o que a 

torna participante do contrato social.   

                                                           
3
 No caso da unidade Umarizal (RN), foco da pesquisa de campo, abrange o Médio e Alto Oeste Potiguar, 

desenvolvendo projetos na área da agricultura familiar. 
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A escolha da temática da investigação empreendida - ONG, religião e 

transformação social, deveu-se a pesquisa anterior
4
, na qual a autora observou a atuação 

das ONGs internacionais (a inglesa Tearfund e a estadunidense World Vision) no 

Brasil. Ocasião que tomou conhecimento da intervenção da ONG Diaconia no nordeste 

do país. Instituição brasileira e protestante, ora pesquisada, parceira da ONG Tearfund.  

As ONGs internacionais, pesquisadas e escolhidas aleatoriamente, declaravam o 

compromisso com valores éticos protestantes, o fator orientador de suas práticas sociais; 

postura que despertou o interesse da pesquisadora em investigar o potencial de 

transformação social do desempenho da ONG Diaconia, brasileira e protestante.  

 Ademais, estudos apontam que, em geral, é inquestionável a contribuição 

sociopolítica das ONGs, uma vez que estas organizações estabelecem entre os atores 

sociais uma interação de objetivos em torno dos problemas contemporâneos, do que 

decorrem laços de solidariedade e participação que permite superar as barreiras político 

partidária, econômica, étnica, religiosa e de classe.  

Esse modelo de associativismo transpõe os limites territoriais e estabelece uma 

circularidade político-cultural, numa espécie de ensaio de sociedade civil global, o que, 

em alguma medida, ameniza o abismo que o capitalismo mundial integrado acirra entre 

centro e periferia, ricos e pobres, hemisférios Norte e Sul, Oriente e Ocidente. 

 Por conseguinte, tais organizações vêm despertando a atenção das disciplinas de 

humanidades, pois demonstram um protagonista eficiente no que tange a participação 

coletiva. Apresentam também um caráter desburocratizado e assim imprimem um ritmo 

mais ágil às mudanças socioculturais. Um espaço propício à democracia participativa.  

O caminho metodológico que se seguiu nesse trabalho, ou seja, os 

procedimentos que se empreendeu para a escolha do tema, a técnica de coleta de dados, 

a análise e compreensão, de conformidade com Bourdieu (1973, p. 59), foram “teorias 

em atos”.  

 Quanto ao método, se orientou pelo qualitativo de pesquisa, uma vez que, de 

acordo com Queiroz (1992, pp. 22-23), todo pesquisador determina o tema da sua 

investigação, a partir da percepção do diferençável, do plenamente qualitativo que 

apreende do universo físico, social e intelectual no qual está inserido e, segundo a autora 

“As técnicas qualitativas desvendam os predicados de uma sociedade e de suas divisões 

internas. [...] traça contornos externos e internos da coletividade estudada.” (QUEIROZ, 

                                                           
4
 Monografia intitulada: “Organizações Não Governamentais Internacionais: Emancipação ou 

continuidade?”, defendida em 2006, como conclusão do curso de Ciências Sociais da Universidade 

Federal de Uberlândia - UFU.  
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1992, pp. 22-23). Inclusive Santos (2000) argumenta que a ação humana é 

fundamentalmente subjetiva, logo, não pode ser explicada simplesmente por suas 

características exteriores e objetivas como queria Durkheim (1982), pois os fenômenos 

sociais não são coisas. Assim, as ciências humanas em geral e as ciências da religião em 

particular necessitam de critérios epistemológicos que compreenda os fenômenos a 

partir da sua subjetividade. Conforme Santos (2000, p. 67):  

 

das atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem as suas 

ações.[...] com vistas à obtenção de um conhecimento intersubjetivo, 

descritivo e compreensivo, em vez de um conhecimento objetivo, 

explicativo e nomotético. (SANTOS, 2000, p. 67) 

 

A pesquisa fez estudo de caso da ONG Diaconia, unidade Umarizal, no Rio 

Grande do Norte e para a coleta de dados recorreu às seguintes fontes: pesquisa do site 

da instituição em questão, bibliográfica, documental e de campo.  

O trabalho de campo aconteceu por meio da técnica de observação indireta 

(FERNANDES, 1967, pp. 9-10). Desse modo procedeu-se entrevista com o 

coordenador da unidade Umarizal, Sr. Francisco Leonardo de Andrade Freitas
5
 e 

também, a vinte e sete (27) famílias de agricultores das 500 assistidas pela ONG, do 

Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Este território é composto de nove 

municípios Antonio Martins, Caraúbas, Dr. Severiano, José da Penha, Lucrécia, Rafael 

Godeiro, São Miguel, Serrinha dos Pintos e Umarizal, somente José da Penha e Dr. 

Severiano não foram visitados. 

 No decorrer da entrevista, evitou-se a imposição da problemática aos 

entrevistados, por isso se elaborou um roteiro de entrevista com questões abertas não 

diretivas de modo que, o entrevistado tivesse maior liberdade para elaborar seu discurso. 

Observando-se a colocação de Thiollent (1982, p. 48), segundo o qual: “O problema da 

imposição de problemática pelo questionário consiste no fato de colocar o entrevistado 

frente a uma estruturação dos problemas que não é sua e no fato de estimular a produção 

de respostas que chamamos reativas”.  

 A análise interpretativa, como se verá em seguida, esteve sujeita a uma matriz 

teórica formada por autores que compreendem o momento contemporâneo, quando o 

indivíduo e o conhecimento que produz, enquanto sujeito e ao mesmo tempo como ser-

em-grupo, precisa ser identificado e reconstruído.    

                                                           
5
 Via internet, tentou-se entrevistar o diretor geral da ONG, Sr Carlos Queiroz, mas infelizmente, não foi 

possível.  
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Para a verificação da existência de transformação social no agreste brasileiro, o 

conceito chave de análise são os pressupostos que qualificam o “novo” conceito de 

“cidadania”, definidos por Dagnino (2004) que neste estudo foram tomados como 

definidores da presença de transformação social nos locais de atuação da Diaconia.  

A relevância da nova cidadania, para esta análise, deveu-se ao fato da relação 

intrínseca entre tal conceito e o objeto empírico do trabalho, uma ONG brasileira, 

porque o mesmo foi construído a partir das experiências concretas da luta por direitos 

dos movimentos sociais urbanos quanto dos movimentos de mulheres, negros, 

homossexuais, ecológicos, etc. Mas, também, porque esta nova perspectiva ampliou e 

aprofundou a questão da democracia que deixou de compreender apenas o aspecto de 

direitos políticos e passou a abranger, também, os direitos sociais.  

Em suma, Dagnino (2004, p. 104) aponta que a nova noção de cidadania: 

“organiza uma estratégia de construção democrática, de transformação social, que 

afirma um nexo constitutivo entre as dimensões da cultura e da política”.  

Desse modo, segundo a autora, a nova cidadania:  

 

trabalha com uma redefinição da ideia de direitos, cujo ponto de partida é a 

concepção de um direito a ter direitos [...] a constituição de sujeitos sociais 

ativos, definindo o que eles consideram ser os seus direitos e lutando pelo seu 

reconhecimento. [...] Ela se constitui também enquanto uma proposta de 

sociabilidade. Novas formas de sociabilidade, um desenho mais igualitário das 

relações sociais em todos os seus níveis, e não apenas a incorporação ao sistema 

político no seu sentido estrito. Esse alargamento no Brasil de hoje pode também 

ser pensado em termos de uma simultaneidade da conquista dos direitos civis, 

políticos e sociais. [...] O processo de construção da cidadania enquanto 

afirmação e reconhecimento de direitos é, especialmente na sociedade 

brasileira, um processo de transformação das práticas sociais enraizadas na 

sociedade como um todo. Um processo de aprendizado social, de construção de 

novas formas de relação, que inclui de um lado, evidentemente, a constituição 

de cidadãos enquanto sujeitos sociais ativos, mas também, de outro lado, para a 

sociedade como um todo, um aprendizado de convivência com esses cidadãos 

emergentes que recusam permanecer nos lugares que foram definidos 

socialmente e culturalmente para eles. Isso supõe uma “reforma intelectual e 

moral”, para usar um termo gramsciano. [...] a nova cidadania transcende uma 

referência central do conceito liberal que é a reivindicação de acesso, inclusão, 

membership, “pertencimento” (belonging) ao sistema político na medida em que 

o que está de fato em jogo é o direito de participar efetivamente da própria 

definição desse sistema, o direito de definir aquilo no qual queremos ser 

incluídos, a invenção de uma nova sociedade. [...] essa nova noção de cidadania 

pode constituir um quadro de referência complexo e aberto para dar conta da 

diversidade de questões emergentes nas sociedades latino-americanas: da 

igualdade à diferença, da saúde aos meios de comunicação de massa, do 

racismo ao aborto, do meio ambiente à moradia. É nesse contexto que eu queria 

retomar a questão difícil que mencionei antes, a de que a nova cidadania é capaz 

de incorporar tanto a noção de igualdade como a da diferença. (DAGNINO, 

2004, pp. 10-112) 
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No desenvolvimento desse estudo ainda outros autores foram importantes. Para a 

abordagem do pano de fundo histórico-social do processo de mudança da subjetividade 

sociopolítica contemporânea, contribuíram Santos (1996, 2000, 2001) e Beck (1995), 

dentre outros.  

Como consequência dessas mudanças, observou-se a efetivação e fortalecimento 

de fenômenos sociais como as ONGs; arquétipos de associativismo civil que simbolizou 

a diversidade social e representou os processos culturais heterogêneos, assim como, o 

rompimento com os processos objetivos normativos e homogeneizantes que 

equivocadamente, negligenciaram a contribuição das subjetividades singulares na 

construção de outros contratos de cidadania.  

No caso brasileiro, tal processo viabilizou a transformação de um “autoritarismo 

social”, usando a expressão de Dagnino (2004), profundamente enraizado na cultura 

brasileira. Para esta reflexão foram relevantes o auxílio de Gohn (2000a, 2000b, 2005, 

2008), Landim (1998), Fernandes (2002) e outros.  

Ainda, por ser este, um estudo de caso da ONG protestante Diaconia, 

perspectiva religiosa que sugere uma visão de mundo peculiar; procurou-se ainda 

discutir, nas ações da instituição, as implicações da inter-relação entre seus valores 

religiosos e a subjetividade sociopolítica contemporânea. Para tanto se contou com a 

significativa participação de Shaull (1966, 1993, 2003), Abreu (2010) e Huff (2012) que 

tornaram possível a reconstrução do contexto histórico-religioso, no qual surgiu a ONG 

Diaconia. Já autores como Geertz (2012), Castoriadis (1982, 1987, 1989), Berger 

(2004), Weber (2004), e Dawson (2012) permitiram localizar, por meio da Diaconia, a 

presença da religião nos processos sociopolíticos.  

De modo geral, esses autores, cada um a sua maneira, norteou o caminho teórico 

para a coleta, a reflexão e a interpretação dos dados bibliográficos e empíricos que 

abrangeu toda a pesquisa.  

Em suma, o trabalho foi organizado em três capítulos com dois subitens cada 

um. O primeiro capítulo faz considerações sobre “A transformação da subjetividade na 

sociedade contemporânea”, onde apresentou um breve histórico das transformações da 

subjetividade sociopolítica da sociedade contemporânea e apontou, como consequência, 

o fortalecimento de organizações da sociedade civil como as ONGs. Num segundo 

momento, mostrou as implicações dessas mudanças na realidade sociopolítica brasileira 

e as reverberações da mesma no associativismo civil. 
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O segundo capítulo “ONG Diaconia: Religião e ideais sociopolíticos” refletiu a 

respeito da emergência e do desenvolvimento da ONG Diaconia, organização estudada 

nesse trabalho. Numa abordagem histórica, observou o contexto sócio-teológico que a 

constituiu e no momento presente como estabelece interface ente seus pressupostos 

religiosos com a ideologia política da “nova cidadania” que aderiu como modelo para 

suas práticas sociais. 

Já o terceiro capítulo “O protagonismo da ONG Diaconia no agreste Potiguar” 

registrou a transformação social segundo o que postula o novo conceito de cidadania na 

região do Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte resultante da intervenção da 

organização. Para tanto, estudou os documentos e cartilhas do modus operandi da 

organização, entrevistou o coordenador da ONG e os seus técnicos e os agricultores 

familiares por ela assistidos.   
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Capítulo 1 

A transformação da subjetividade na sociedade contemporânea: Breves 

considerações. 

 

A ideia desse primeiro capítulo foi observar, ainda que brevemente, as 

transformações da subjetividade sociopolítica na contemporaneidade e as implicações 

das mesmas na construção de novas formas de sociabilidade - no caso de interesse desse 

trabalho, as Organizações Não Governamentais (ONGs) – que, dentre outros 

movimentos sociais, por meio de suas experiências concretas contribuíram para a 

expansão da cultura democrática.  

No segundo momento do capítulo, a discussão afunilou-se e trouxe para o foco 

tal processo de mudanças sociopolíticas no contexto histórico brasileiro - tendo em 

consideração as peculiaridades deste e seu influxo na trajetória do associativismo civil 

do país. 

  

1.1. As mudanças na sociedade contemporânea: Implicações sociopolíticas  

 

Para Santos (1996, pp. 78-79), o projeto sociocultural enquanto paradigma da 

modernidade coincide com a emergência do capitalismo. Por isso, o autor analisa o seu 

desenvolvimento deste, juntamente com o mesmo. Desse modo, caracteriza-o em 

paralelo aos três períodos do desenvolvimento capitalista: o período do capitalismo 

liberal que abrange todo o século XIX; o período do capitalismo organizado, do final do 

século XIX ao período entre as guerras e as primeiras décadas depois da segunda Guerra 

Mundial e por fim, o período do capitalismo financeiro ou como o designa “capitalismo 

desorganizado”, com início no final dos anos sessenta até os dias atuais.  

Para a pesquisa empreendida, importa o último período, especificamente a partir 

das últimas décadas do século XX, por observar-se as consequências do 

desmantelamento da sociedade tradicional ou, conforme Beck (1995, pp. 24-25), “a 

desincorporação e a reincorporação dos modos de vida da sociedade industrial por 

outros modos novos, em que os indivíduos devem: produzir, representar e acomodar 

suas próprias biografias”. Daí a palavra “individualização”. 

Essa movimentação da realidade social, Santos (1996, p. 89) interpretou como 

“desregulação global da vida econômica, social e política” e Beck (1995) denominou-a 

de "sociedade em mutação". Já Bauman (2003, p. 5) utilizando-se da metáfora da 

liquidez, designou-a de "sociedade líquida", a qual adere a todo tipo de forma, mas 
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acaba por não assumir forma alguma. Uma sociedade, na qual o sentido predominante é 

a hesitação e o caráter temporário das estruturas e das relações sociais, implicando em 

resultados como a emergência de comportamentos novos e outras dimensões de 

conflitos. 

No plano político-econômico, esse processo marcou a década de 1970 por uma 

profunda crise global, na qual o mundo capitalista viu-se imerso numa recessão 

decorrente de baixas taxas de crescimento econômico e altas taxas de inflação – fator 

que na interpretação de Anderson (1996, pp. 10-11) propiciou o fortalecimento da 

ideologia neoliberal de Hayek (1990, p. 88)
6
.  

Na opinião de Hayek, a solução da crise residia na atuação de um Estado forte 

em relação ao estabelecimento de um “controle” dos sindicatos, porém mínimo no que 

se referisse a gastos sociais e intervenções econômicas que investisse incentivos na 

produção. Procedimento que no pensamento de Hayek promoveria a estabilidade 

monetária e o retorno do crescimento econômico. 

 Esta nova postura política e econômica obteve êxito e a queda da inflação nos 

anos 1980 foi seu grande trunfo e, segundo Anderson (1996, pp. 15-18), no conjunto 

dos países da OCDE – Organização Europeia para o Comércio e Desenvolvimento, a 

inflação de 8,8% nos anos 1970, caiu para 5,2% nos anos 1980 e continuou a decrescer 

nos anos 1990. Somado a isso, no final da década de 1980 e início de 1990 a queda do 

comunismo na Europa Oriental e na União Soviética, acelerou o processo de 

fortalecimento da já global ideologia neoliberal, como também, arregimentou aqueles 

países decepcionados com suas experiências políticas coletivistas. 

 No entanto, a mudança imposta pelo neoliberalismo ou como ironiza Petras 

(1997, pp. 21-22), “o ajuste estrutural – pelo que se entendam privatizações - e a 

reforma econômica que significou a redução dos já excludentes direitos sociais dos 

trabalhadores e realocação dessa verba em forma de subsídios privados, especialmente 

para os exportadores”, protagonizou um saldo social com um rastro crescente de 

desemprego, justaposto à pobreza e à violência. 

 Esta conjuntura sociopolítica e econômica leva Beck (1995, p. 18) a considerar 

que a sociedade contemporânea está sofrendo de “exaustão, desintegração e 

desencantamento quanto as suas fontes de significado coletivas e específicas de grupo”, 

sejam elas referentes à identidade de classe, ideológica e/ou política. 

                                                           
6 Segundo o qual as causas da crise capitalista eram o excesso de poder dos sindicatos e dos movimentos 

operários que com suas reivindicações salariais, corroíam as bases de acumulação do capital e o Estado 

que devido às políticas sociais, via-se envolto em uma crescente dívida interna. 
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Desse modo flexibilização passou a ser o termo em voga e tudo e todos estão 

condicionados a ela. Os laços que ligam as relações sociais são frouxos e os indivíduos 

agrupam-se segundo os seus interesses para, logo em seguida, separarem-se e voltarem 

a se associar conforme as suas conveniências; "[...] O indivíduo precisa dos outros como 

do ar que respira, mas, ao mesmo tempo, tem medo de desenvolver relacionamentos 

mais profundos, que os imobilizem num mundo em permanente movimento." 

(BAUMAN, 2003, p. 6)  

Então, imagem como a da família nuclear estabelecida desde os tempos de 

Aristóteles, como "célula mater" da sociedade, e que a partir do século XIX, definiu os 

papéis específicos aos sexos (o homem como provedor e chefe da família e a mulher 

como mãe e dona de casa), passou por uma reorientação. A partir do que homens e 

mulheres, em casa e no mercado de trabalho, passaram a disputar posições, vagas, 

direitos sociais e salários que, anteriormente estavam naturalmente destinados aos 

homens. Circunstância que contribuiu para o acirramento da competitividade no 

casamento e entre os sexos. Como diz Beck (1995), cada qual zelando por sua própria 

biografia.  

Os setores produtivos, cada vez mais motivados pela ânsia de lucros maiores e 

em ser páreo na concorrência global, sujeitaram-se à dinâmica de transformações 

constantes e para tanto necessitaram de um quadro operacional - tecnológico e de mão 

de obra -, mais polivalente e com maior especialização, de maneira que, capacitassem-

se à execução de várias tarefas ao mesmo tempo.  

As classes trabalhadoras arrastadas por este turbilhão de exigências, 

"diferenciam-se internamente em estratos e frações cada vez mais distintas..." 

(SANTOS, 1996, p. 88), enquanto isso, paralelamente, a classe trabalhadora prestadora 

de serviço, assim como a mão de obra informal, cresceu vertiginosamente, esfacelando 

a sua identidade de classe una, como também, inviabilizando a sua prática política e 

representação ideológica de resistência frente o capital. 

Quanto ao Estado, mediante a constatação de sua ineficiência e consequente 

enfraquecimento como promotor dos interesses sociais, assumiu um papel de mediador 

entre os grupos sociais em negociação e, envolvido no modelo político-econômico 

neoliberal, acabou privilegiando o mercado, ou seja, flexibilizando os direitos sociais 

conquistados pela sociedade e delegando ou devolvendo a ela a responsabilidade de si 

mesma. 

Muito embora a modernidade não seja o ponto central da reflexão desse estudo, 

ela se torna uma referência para se pensar o momento contemporâneo, pois como bem 
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observa Bauman (2003), a modernidade sempre supôs o "desenraizamento", entretanto 

pressupunha referências e estilos de vida norteadoras da sociedade, ou seja, havia a 

preocupação e a intenção de "enraizamento". Todavia, contemporaneamente, convive-se 

com a impressão que, "[...] Tudo está agora sempre a ser permanentemente desmontado, 

mas sem perspectiva de nenhuma permanência." (BAUMAN, 2003, p. 9) 

O momento atual chama a atenção por apresentar uma sociedade que se 

caracterizou pela perda das "fontes de significados coletivas e específicas de grupo" 

(BECK, 1995, p.18).  

No parecer de Santos (2000, pp. 33 e 74) a crise político-social atual situa-se 

como consequência da modernidade. Modernidade que segundo o autor, está inacabada. 

Uma vez que por um lado, cumpriu em excesso algumas promessas, contudo, por outro, 

falhou no cumprimento de outras.  

Esta situação de projeto social em aberto, de acordo com Santos (2000), 

propiciou a “construção social da rebeldia e, portanto de subjetividades rebeldes”. Uma 

realidade social que anunciou, a um só tempo, uma crise paradigmática e um paradigma 

emergente. Todavia, um paradigma cujas premissas não devem incorrer no erro de se 

restringir ao saber científico, mas estarem atentas e conjugadas ao saber social, na busca 

de se pleitear uma vida decente. 

Assim sendo, Santos (2000, p. 34) aponta que “[...] essa transição paradigmática, 

longe de se confinar ao domínio epistemológico, ocorre no plano societal”.  

Por conseguinte, as novas formas de associativismo distinguem-se pela 

adequação sociocultural e se apresentam também, como agente societal de produção de 

conhecimento nos aspectos político, social e cultural. 

Nesse sentido, Santos (1996, pp. 91-92) concorda que “começa a emergir um 

novo jus-naturalismo assente numa nova concepção dos direitos humanos e do direito 

dos povos à autodeterminação e numa nova ideia de solidariedade, simultaneamente 

concreta e planetária.”  

Não obstante esta atuação solidária dar-se sem alarde e não pela via da revolução 

pleiteada pelo marxismo; de forma simultânea e abrangente, atinge todas as esferas da 

sociedade.  

Exemplos disso são “sub-revoluções” como a feminista e a ambientalista que 

vão minando a ordem cotidiana da sociedade, amalgamando a ela uma nova fisionomia. 

Uma “não-revolução do tipo centopeia mostra-se em andamento.” (BECK, 1995, p. 35)  

A explosão midiática e informacional são também fontes contemporâneas que 

muito tem contribuído para a propagação da democracia, do que se destaca a internet 
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que cumpre um papel social, quando desperta a sociedade para o exercício da 

solidariedade e de maior participação na esfera pública, mesmo que falha no quesito 

democratização ou popularização do serviço. 

Nesse sentido, a despeito das transformações da subjetividade sociopolítica ou, 

quem sabe, devido a elas, os atores sociais não estão isolados e restritos a seus mundos 

privados e participam do espaço público por intermédio do associativismo; seja para o 

estabelecimento de parceria entre o público e o privado, seja para a reivindicação de 

interesses sociais junto ao poder público nacional ou transnacional. Um associativismo 

que favorece a formação de redes e a vinculação entre si no âmbito local e mundial. 

Ainda traz de singular a organização do grupo em favor do interesse ou da necessidade 

dos que a ele se integram. Pode o grupo possuir caráter temporário e visar objetivos que 

depois de alcançados, disponibilizam seus integrantes para participarem da formação de 

novos grupos, portadores de novas e diferentes reivindicações ou aspirações.  

São eles, os movimentos sociais, as ONGs, os conselhos municipais, as 

associações étnicas ou raciais, feministas e/ou homossexuais, ambientalistas e tantos 

outros tipos de mobilizações civis; orientados, segundo Santos, por reivindicações pós-

materialistas. 

Essas práticas sociais remetem à ideia, claro que devidamente contextualizada 

temporalmente, de um retorno aos primórdios da democracia – a grega -, quando os 

indivíduos reuniam-se na “ágora”, onde discutiam e resolviam os problemas da 

sociedade da época.   

Atualmente, a “ágora” seria as mesas redondas, os fóruns de discussões e 

negociações, as redes sociais, as comissões de investigações (CPIs). Enfim espaços de 

fazer política, nos quais o poder está pulverizado e todos - não somente as instituições - 

são reconhecidamente, sujeitos e objetos de poder, ou seja, fatores de poder na 

sociedade (FOUCAULT, 2002, p. 125). O que torna as questões micropolíticas e as 

“revoluções moleculares” (GUATTARI, 1981) parte das relações cotidianas, pois “se o 

poder é plural a revolução não pode ser conjugada no singular”.  

Beck (1995) ratifica essa linha de raciocínio, quando considera essas ações 

cotidianas a prática da “subpolítica”, cujas decisões partem dos indivíduos e não dos 

parlamentares, moldando a sociedade “de baixo para cima”. Para Beck (1995, p. 30), 

um fenômeno social que evidencia a emergência da subjetividade política dentro e fora 

das instituições e chega a afirmar que “os grupos de iniciativa do cidadão tomaram o 

poder politicamente.” e que, “[...] A compulsão para se engajar na salvação ecológica e 
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na renovação do mundo, torna-se universal e une os conservadores aos socialistas e a 

indústria química a seus arquicríticos do Partido Verde.” (BECK, 1995, p. 30)  

Para Santos (1996), essa nova forma de associativismo, dentre os quais se 

destaca neste trabalho as ONGs, cria uma série de práticas políticas que nomeou por 

meio de guiões, dentre eles, a possibilidade de “reconstruir um arquipélago de 

racionalidades locais, ou mini-racionalidades” que contribuem com a desabsolutização 

da racionalidade moderna e através delas, as comunidades interpretativas, tanto podem 

desenvolver a prática da democracia para resolver os problemas e necessidades locais, 

quanto podem adquirir a consciência de, em nível local, exercer resistência à 

irracionalidade global.  

Observa-se que os anos 1980 e efetivamente nos anos 1990 foram palco, 

mediante o vazio político das instituições, do que Beck (1995, p. 28) considerou como o 

“renascimento não institucional do político. O sujeito individual retorna às instituições 

da sociedade” e formas de associativismo, como as ONGs, passam a exercer um papel 

preponderante na organização da realidade social.  

 A sociedade civil organiza-se para reclamar os direitos sociais modernos, como 

igualdade, liberdade, preservação da vida física e ambiental. Aquela que, de acordo com 

Santos (2001, p. 1), “nos acostumamos a chamar de sociedade civil estranha, a dos 

oprimidos, dos de baixo, daqueles que estão numa situação de não cidadania, mas que 

lutam para adquirir esta cidadania e entrar no contrato social”.  

  Nessa conjuntura sociopolítica, as ONGs se fortaleceram como instituições 

coletivas e autônomas, porque menos ideologizadas e com conteúdo ético; incluem e 

agregam a diversidade social do momento contemporâneo. Peculiaridades que Santos 

denominou de solidariedade nas diferenças, uma vez que assume os riscos do 

reconhecimento do outro, à medida que conduz a sua individualidade orientada pelo 

outro.  

Desse modo, as ONGs traduziram-se enquanto um espaço à democracia 

participativa e à emergência de novos códigos de sociabilidade, o que assentiu às 

transformações sociais.  

 

1.2. Organizações Não Governamentais (ONGs): Aspectos da trajetória 

sócio-histórica brasileira 

 

Neste segundo momento do capítulo, reconstituiu-se o protagonismo das 

Organizações Não Governamentais (ONGs) brasileiras e ao fazê-lo, teve-se duplo 
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sentimento; o de se visualizar, na realidade brasileira, de modo sintomático o contexto 

sociopolítico contemporâneo, do qual decorreu a emergência dessas novas práticas 

políticas e concomitantemente rever a trajetória histórica dessas instituições. Sem, 

contudo, a pretensão de esgotá-la, entendendo a dificuldade de fazê-lo pela 

complexidade e pluralidade desse fenômeno social. 

É incontestável que as ONGs, nos últimos quarenta anos, têm sido um meio de 

intervenção social que tem marcado a vivência social cotidiana e sublinhado o papel das 

subjetividades, devido às sub-revoluções que promovem.  

Mesmo porque, Bava (2000) assinala a importância da ação dessas entidades e 

as lidima como atores que se orientam em defesa do interesse público e da cidadania. 

Como exemplo disso, menciona a repercussão que causaram nos governos e na opinião 

pública, as manifestações que ocorreram entre trinta de novembro e três de dezembro de 

1999, em Seattle, por ocasião da reunião da OMC. (BAVA, 2000, p. 51) 

Landim, dentre outros autores, esforça-se por qualificá-las identitáriamente e 

ressalta que a expressão Organização Não Governamental (ONG)
7
 encerra a marca da 

polissemia e, naturalmente, são várias as suas apropriações ideológicas e discursivas, 

por isso é objeto de polêmica e luta e ainda, como se sabe, suas definições estão sujeitas 

a variações, uma vez que não são imunes às conjunturas sociopolíticas. (LANDIM, 

1998, p. 25) 

Ainda assim, Landim (1998), em uma espécie de genealogia das Organizações 

Não Governamentais brasileiras, apurou que a primeira organização de assessoria, 

avaliação e pesquisa, isto é, a primeira ONG, surgiu como resultado, em 1972, de uma 

reunião (conhecida como o “Encontro de 72” ou “Encontro Ad Hoc”) em um convento 

da Igreja Católica, tendo como convidados pessoas envolvidas em projetos locais de 

intervenção social do país inteiro e a presença de algumas agências de cooperação como 

as de cunho religioso tanto católico, quanto protestante: o francês CCFD (Comité 

Catholique contre la Faim et pour le Développement), o canadense Développement et 

Paix e o suíço CMI (Conselho Mundial de Igrejas).  

A iniciativa foi de uma organização não governamental internacional que aqui 

atuava e um pequeno grupo de brasileiros, ligados a projetos de educação e intervenção 

junto a grupos populares, de base.  (LANDIM, 1998, p. 33) 

                                                           
7 A expressão, “Organização Não Governamental – ONG” surgiu na década de 1940, quando a ONU 

definiu-a pela estrutura jurídica: ser ou não governo. Nessa medida, assemelhou-a a entidades como, 

“Conselho Mundial de Igrejas” e a “Organização Internacional do Trabalho”, porque desvinculadas de 

qualquer ligação formal com instituições governamentais, prestavam serviços humanitários e voluntários 

transnacional.  
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A expressão Organização Não Governamental, chegou ao Brasil via agências 

internacionais e ao longo da década de 1980, foi empregada a um conjunto de 

organizações, como ambientalistas, de negros, mulheres, povos indígenas, portadores de 

HIV, etc. Essas organizações, embora diversificadas, ocupavam posições análogas no 

espaço sociopolítico e apresentavam características comuns como, estarem ligadas aos 

movimentos sociais; terem por ideários a generalização de valores democráticos, de 

direitos civis, da cidadania e atuarem em redes de relações internacionalizadas. 

(LANDIM, 1998, p. 31) 

Em termos conceituais, Organização Não Governamental (ONG) é uma noção 

construída socialmente, isto é, por intermédio de suas experiências concretas ou ainda 

em função do modo como tais organizações se projetaram no espaço social e do 

reconhecimento que alcançaram devido às relações e dinâmicas sociais que 

estabeleceram.  Landim (1998, p. 27) ao fazer alusão a elas, comenta: “as ONGs são 

mencionadas frequentemente na temática das novas relações entre o Estado e sociedade, 

com papéis diversos e para o bem e para o mal: no controle, proposição, cogestão de 

políticas públicas;”  

Nesse sentido, Scherer-Warren (1995, p. 165) destaca essas organizações pelos 

objetivos de mediação e assessoria:  

 

realizar mediações de caráter educacional, político, assessoria técnica, 

prestação de serviços e apoio material e logístico para populações-

alvos específicas ou para segmentos da sociedade civil, tendo em vista 

expandir o poder de participação destas com o objetivo último de 

desencadear transformações sociais ao nível micro (do cotidiano e/ou 

local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou global). (SCHERER-

WARREN, 1995, p. 165) 

 

 

Fernandes (2002, pp. 66-67) observa a originalidade do perfil institucional das 

ONGs e comenta: 

 

 
as ONGs não possuem um caráter representativo. À diferença dos 

sindicatos, das associações de moradores ou mesmo dos movimentos 

sociais, as ONGs não podem falar ou agir em nome de terceiros. 

Fazem-no somente em seu próprio. Em conseqüência, não dependem 

do complexo jogo político implicado nos sistemas representativos 

para legitimar as suas decisões. Mais ainda, sendo particulares, as 

ONGs podem, em princípio, multiplicar-se indefinidamente, em 

função das demandas e das iniciativas, sem que isso tampouco 

coloque problemas de legitimidade. O valor que lhes é atribuído 

deriva das respostas obtidas aos serviços que têm para oferecer. 

(FERNANDES, 2002, pp. 66-67) 
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Já Gohn (2000a) considera que as ONGs evidenciam o momento sociopolítico 

moderno, porque se constituem espaços políticos de participação e de reivindicação dos 

direitos sociais. Para Gohn (2000a, p. 64) as ONGs representam: 

 

formas modernas de participação na sociedade brasileira: modernas 

porque se organizam em torno dos chamados direitos sociais 

modernos: direito à qualidade de vida, à felicidade, à não-

discriminação, à preservação do meio ambiente, etc.; porque buscam 

combinar os valores individuais com valores coletivos, a 

racionalidade individual (dada pelos desejos e aspirações das pessoas) 

com a racionalidade científica (dada pelos estudos e análises técnicas 

dos problemas em questão); e finalmente, modernas por se 

constituírem em espaços coletivos de participação da sociedade civil, 

a partir de interesses de grupos determinados, tendo como referência 

movimentos e organizações sociais. Elas são as entidades, por 

excelência, procuradas para servir de mediadoras nas políticas de 

parceria, ou seja, políticas que articulam o governo e a comunidade 

organizada. (GOHN, 2000a, p. 64) 

 

 

Essas instituições, ainda não denominadas ONGs, tornaram-se perceptíveis na 

América Latina, desde os anos 1950, atuando como agências de promoção de 

desenvolvimento, na promoção do mundo subdesenvolvido.  

No Brasil, na década de 1970, no contexto da ditadura militar, tais organizações 

atuaram na defesa de presos político e contra a tortura; no campo da organização 

popular, lutaram por direitos e melhores condições de vida. Por apresentarem postura 

reivindicatória e de resistência contra o Estado, Gohn, mais tarde, as reconheceu como 

ONGs “cidadãs e militantes”. (GOHN, 2008, pp. 75,76) Segundo a autora:  

 

No Brasil, nos anos 70-80, as ONGs cidadãs e militantes estiveram 

por detrás da maioria dos movimentos sociais populares urbanos que 

delinearam um cenário de participação na sociedade civil, trazendo 

para a cena pública novos personagens, contribuindo decisivamente 

para a queda do regime militar e para a transição democrática no país. 

(GOHN, 2008, p. 76). 

 

Em se fazer uma retrospectiva da trajetória das ONGs brasileiras, grosso modo, 

pode-se, historicamente, situá-la em dois momentos. O primeiro dos anos 1970 a 

meados dos anos 1980, quando as ONGs desempenharam papel de apoio e assessoria 

aos movimentos sociais na luta contra a ditadura militar e em prol da democratização do 

país. Como segundo momento pode-se considerar os anos 1990, quando as 
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transformações políticas contribuíram efetivamente para o fortalecimento das ONGs 

que se multiplicaram e passaram a atuar descoladas dos movimentos sociais, como 

também, da emergência de outras instituições do Terceiro Setor.  

Neste segundo momento, muitas das ONGs cidadãs e militantes adequaram-se 

ao novo contexto político e migraram para uma prática de atuação mais propositiva e 

menos reivindicativa, trabalhando em parceria com o Estado. Outras fecharam suas 

portas e, por sua vez muitos movimentos sociais e populares transformaram-se em 

ONGs ou se incorporaram às ONGs que os apoiavam. (GOHN, 2005) 

A realidade política, do Brasil dos anos 1970/80, era de opressão contra as 

vontades individuais, por parte de instituições como o Estado que buscavam promover a 

homogeneização das consciências, reduzindo ou até mesmo impossibilitando a 

singularidade, transformando a todos em meros “membros das organizações”. 

Entretanto o desempenho de atores sociais como, os movimentos populares e 

ONGs - apoiados pela cooperação internacional -, assinalou a viabilidade social que se 

fez presente por intermédio de lutas por condições de modificar sua existência e 

participaram da construção da utopia da democracia, ainda que as circunstâncias 

político-sociais apontassem o contrário.  

Desse modo, paradoxalmente, resignação e resistência foram a tônica daquele 

período. As ONGs, dentre outros atores sociais, representaram as vozes dissonantes ao 

autoritarismo e imobilismo da época e de acordo com Gohn (2000b, pp. 62-63): 

 

As ONGs militantes fundamentaram suas ações na conquista de 

diversos tipos de direitos, lutaram pela igualdade com justiça social, 

ajudaram a criar o “discurso da participação popular” como uma 

necessidade e um componente à democracia. Suas características eram 

similares aos movimentos populares: enraizamento na sociedade, 

participação mística estimulada por ícones emblemáticos (como a 

cruz), crítica e rebeldia, disciplina organizativa, formas de luta social 

priorizando os espaços na sociedade civil, pouca relação e 

interlocução com os órgãos públicos institucionalizados, e uso 

recorrente de práticas de desobediência civil, ou práticas não 

circunscritas à legalidade instituída. (GOHN, 2000b, pp. 62-63) 

 

Esse comportamento político
8
 propiciou novos espaços de fazer político e 

práticas que se traduziram numa cultura de cidadania, num Brasil de tradição 

autoritária, patrimonialista e clientelista. Segundo Landim, “o período autoritário 

convive com a modernização e a diversificação social do país e com a gestação de uma 

                                                           
8
 De acordo com Gohn (2000b), cultura política que carrega como conceitos de apoio o de cidadania, 

direitos humanos, identidade cultural, participação sociopolítico, etc. 
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nova sociedade organizada, baseada em práticas e ideários de autonomia em relação ao 

Estado.” (LANDIM, 1998, pp. 29-30) 

Semelhante momento histórico remete a metáfora do espelho de Santos, quando 

a sociedade brasileira da época refletindo-se no espelho, abandonou seu reflexo de 

estátua ao se perceber uma coletividade composta de atores plurais que portavam em 

comum uma multiplicidade de demandas e pleitos. Nesta medida passou a se organizar 

de modo mais efetivo, para superar a discriminação (de gênero, etnia, etc.) e as 

desigualdades (econômicas, de participação política, cultural, etc.), em busca de 

melhoria da qualidade de vida (saúde, moradia, etc.). (SANTOS, 2000, p. 48) 

Esse processo de transformação da subjetividade política decorrente de 

circularidade cultural local e global viabilizou a expressão e o reconhecimento da 

diversidade cultural inerente à sociedade contemporânea e com ela, o fortalecimento de 

um sujeito autônomo que ultrapassou o limite da consciência e ganhou materialidade no 

cotidiano político da existência. Autonomia nos termos de Castoriadis (1987, p. 126), 

segundo o qual: 

 

Um sujeito autônomo é aquele que sabe ter boas razões para concluir: 

isso é bem verdadeiro, e: isso é bem meu desejo. [...] A autonomia não 

é, pois elucidação sem resíduo e eliminação total do discurso do Outro 

não reconhecido como tal. Ela é instauração de uma relação entre o 

discurso do Outro e o discurso do sujeito. (CASTORIADIS, 1987, p. 

126) 

 

 

Assim, foi tamanho o significado da organização da sociedade brasileira em 

oposição ao Estado autoritário que alguns autores retratam esse, como o período que 

efetivamente, deu-se a fundação da sociedade civil no país. Ocasião que culminou na 

reunião de diversos seguimentos da sociedade, movimentos sociais variados, sindicato 

de trabalhadores, associações de profissionais – como advogados e jornalistas -, 

universidades, Igrejas, imprensa, partidos políticos de oposição, etc. (DAGNINO, 2004)  

O contexto desfavorável de opressão, da parte dos governos militares, 

subscreveu às ONGs da época um protagonismo de resistência ao regime militar e de 

organização popular em torno de pleitos por melhores condições de vida. Práticas 

sociais reflexivas mediante uma realidade social que desejavam transformar. Este 

processo social produz, de acordo com Hall (1998), atores sociais com determinada 

“posição de sujeito”, ou seja, atores reconhecidos ou identificados como de “oposição 

política contra o Estado”.    
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Em outras palavras, conforme a linha de raciocínio de Castells (2000, p. 25), 

com os espaços tradicionais de expressão política fechados, as instituições sociais 

organizaram ou construíram como forma alternativa de atuação, “trincheiras de 

resistência e sobrevivência”, submissas a premissas diferentes da lógica do opressor. 

(CASTELLS, 2000, p. 25) 

Logo a conjuntura de opressão e autoritarismo constituiu-se, o que Castell 

(2000) designa como a matéria-prima fornecida pela história no processo de construção 

de significados para as ONGs; significados cuja identificação simbólica tornou-se a luta 

por direitos sociais e políticos.  

Por isso, Gohn (2005, p. 57-58) afirma que muito embora, os anos 1980 tendam 

a entrar para a história do país como a década perdida, nos aspectos econômicos e 

tecnológicos, no plano sociopolítico, “a sociedade como um todo aprendeu a se 

organizar e a reivindicar.” (GOHN, 2005, p. 57-58) 

Em face aos sistemas de significados e representação cultural daquele momento 

histórico, as ONGs construíram determinada feição, ainda que transitória, pois como 

lembra Hall (1998, p. 13), a característica do sujeito pós-moderno é uma “festa móvel”, 

isto é, isento de identidade fixa, permanente ou essencial; visto que é “formada e 

transformada continuamente em relação às maneiras pelas quais somos representados e 

tratados nos sistemas culturais que nos circundam.” (HALL, 1998, p. 13).  

No final da década de 1980 assistiu-se a queda do Muro de Berlim (1989) – ato 

simbólico que marcou, ao mesmo tempo, o fim da Guerra Fria e das políticas 

coletivistas, favorecendo a ascensão na complexa sociedade contemporânea, do 

“espírito democrático” (SCHERER-WARREN, 2002, p. 247).  

O “espírito democrático”, segundo a autora, trouxe de novo o reconhecimento 

do direito a diferença cultural, religiosa, étnica, de gênero, etária, etc.  

No Brasil, a transição para a democracia configurou-se com o fim do Regime 

Militar e a instauração da Nova República, a partir do que se “redimensionou a ideia de 

participação política, acolheu mobilizações políticas e sociais, redimensionou o espaço 

público pela revalorização do voto direto.” (MENEGUELLO, 2004, p. 151)  

A Nova República “apresentou-se à cena pública como a principal etapa na qual 

a aglutinação dos vários atores políticos e sociais deveria conduzir à superação da 

desigualdade e injustiça social, e levaria à ampliação da cidadania e à universalização 

dos direitos.” (MENEGUELLO, 2004, p. 151) 

Este cenário fortaleceu os movimentos sociais e ONGs. Telles (2004, p. 93) 

assinala que nos anos 1990, os movimentos sociais desempenharam um papel 
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significativo na redefinição da experiência democrática, devido à trama representativa 

que teceram e generalizaram na sociedade brasileira.  

Ainda, nessa década, as entidades ambientalistas formaram um grupo forte de 

acompanhamento a diversos movimentos sociais e se envolveram ativamente em 

encontros internacionais como a Eco92 (decisiva para a popularização do termo ONG 

no Brasil e em toda América Latina) e o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.  

Inclusive Scherer-Warren (1999, p. 44) considera que as ONGs ambientalistas 

foram o marco responsável pela ampliação do universo das ONGs na América Latina, 

como também, o fato de muitas entidades filantrópicas, a partir de então se intitularem 

Organização Não Governamental - ONG.  

Tais eventos consagraram os anos 1990 como o momento cujas ONGs 

alcançaram notoriedade e desde então, cresceram e se firmaram como parte inerente ao 

espaço social nacional. Atores que representativamente, caracterizaram a diversidade e 

o poder criativo e transformador da sociedade como um todo, pois, nas palavras de 

Scherer-Warren, (2002, p. 247): “através de suas redes, reagem a suas formas de 

inserção ou de exclusão neste cenário e recriam utopias de transformação”. 

A organização e atuação dessas instituições em rede converteram as 

representações simbólicas locais em configurações de compreensão universal, 

consoante a Scherer-Warren (1999, p. 81), elas:  

 

desempenham papel relevante como elos de conexão entre o local e o 

global. Atuam como tradutores dos problemas, dos anseios, dos 

pleitos, das expressões culturais locais e das organizações de base, 

para representações simbólicas globais – expressas em valores 

universais – contribuindo para a construção de redes de movimentos 

translocais e transnacionais. (SCHERER-WARREN, 1999, p. 81)   

 

 

A consolidação das ONGs assinalou uma nova prática sociopolítica e um 

modelo de comunidade local que é também global, referenciada por um contexto 

histórico-social que conjuga fenômenos como, a globalização econômica e cultural; o 

enfraquecimento das instituições modernas, dentre elas o Estado e a era informacional 

em detrimento da era industrial.   

Para essa nova cultura política que vinha se impondo desde as décadas 

anteriores, a expressão liberal “sociedade civil” desgastada e excludente por seu sentido 

restrito a apenas uma parcela privilegiada da sociedade, ascendeu com sentido 

semântico de “todo”. Então outro vocábulo, “cidadão”, compôs-se como sinônimo de 
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sociedade civil e com uma nota inclusiva passou a abarcar, “[...] a todos os indivíduos 

acima de certa idade, independentemente de riqueza, gênero ou cor. [...] os movimentos 

adotaram um horizonte universalista, [...] parte de um todo maior.” (FERNANDES, 

2002, p. 88) Isto garantiu a ampliação da participação e da organização da sociedade 

civil no país e, com isso o protagonismo de atores sociais como as ONGs.   

Ao refletir sobre a emergência da sociedade civil nos anos 1990, Telles (2004, 

pp. 100-101) denotou entusiasmo ao observar que tal sociedade dava mostras de superar 

a fase de se estruturar em regras e de sobrepujar uma organização em torno de 

interesses privados, para ela sinais que asseguraram a construção da sociedade civil, 

sobre o que expressa:  

 

uma sociedade na qual as relações sociais são mediadas pelo 

reconhecimento de direitos e de representação de interesses, de tal 

forma que se torne factível a construção de espaços públicos que 

confiram legitimidade aos conflitos e nos quais a medida de equidade 

e a regra de justiça venham a ser alvo do debate e de uma permanente 

negociação. (TELLES, 2004, pp. 100-101) 

 

 

Novos “ventos políticos” que, ao longo dos anos 1990, trouxeram consigo a 

transformação na dinâmica de atuação das ONGs e dos movimentos sociais como um 

todo, imprimindo-lhes novas feições ideológicas e organizacionais.  

Cardoso (2004), na tentativa de explicar analiticamente as transformações 

sofridas pelo associativismo brasileiro nessa década, o retrata em duas fases. A primeira 

que compreendeu as décadas de 1970, início de 1980 caracterizou-se pelo 

espontaneísmo e autonomia. Fase, como já discutido, cujo associativismo brasileiro 

assumiu uma postura anti-Estado, ocupando os espaços vazios impostos pela ditadura 

militar; a qual Cardoso (2004) chamou de “emergência heroica dos movimentos”.  

Neste período as entidades que mais tarde receberam o nome comum de ONG, 

não tinham se quer uma identidade institucional, de acordo com Landim (1998, pp. 28-

29): 

 

as organizações então identificadas como “centros de educação”,  ou 

de “assessoria” popular que começavam a se multiplicar tinham sua 

razão de ser por existirem “a serviço” de setores dominados da 

população, tanto mais legítimas quanto mais perfeitamente 

instrumentos de e subordinadas a uma necessidade externa a elas. A 

invisibilidade social, o não fazer nome (ao contrário, por exemplo, da 

lógica acadêmica, ou do mercado), era uma qualidade cultivada em 

organizações que – assim como seus agentes – não existiriam para si, 

mas para os outros. (...) a ausência da questão sobre o caráter 
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institucional dos “centros” vinha de par com uma vaga e implícita 

idéia de seu caráter conjuntural, enquanto ferramenta a ser 

possivelmente abandonada e superada pela dinâmica dos movimentos 

sociais a que se ligavam. (LANDIM, 1998, pp. 28-29) 

 

 

Isto porque se achava na época que à medida que o momento político autoritário 

fosse superado, as ONGs desapareceriam. Porém contrariando esse pensamento, com a 

abertura política, nos termos de Landim (1998, p. 29), as ONGs foram “ganhando vida 

própria”.  

Entre diferentes autores a existência das ONGs era circunstancial e, portanto 

transitória. Fernandes (2002, p. 66) avalia: 

 

A primeira geração de ONGs na América Latina surgiu, via de regra, 

como uma solução ad hoc para uma falta de opções, que se imaginava 

ser conjuntural no sistema institucional existente – centros de pesquisa 

que se formavam à margem de universidades submetidas a pressões 

do Estado autoritário, núcleos de educação popular paralelos ao 

sistema escolar oficial, grupos de apoio a movimentos sociais 

emergentes sem conexão com os organismos políticos legais, etc. Não 

se imaginava que estas iniciativas fossem destinadas a uma longa 

duração. Não se supunha que se justificassem enquanto tais. 

Questionava-se mesmo o sentido da sua permanência enquanto 

instituição. (FERNANDES, 2002, p. 66) 

 

De meados dos anos 1980 em diante, conforme Cardoso (2004, p. 82), em 

presença do processo de redemocratização do país, os movimentos sociais, como um 

todo não só permaneceram como entraram na fase da institucionalização.   

Processo que desencadeou, no cenário brasileiro, mudanças conjunturais com 

dimensões que abrangeu, para além do campo político, os campos econômicos e 

culturais; fatores sociais que redesenharam toda a realidade social brasileira e afetou 

diretamente a dinâmica e atuação da sociedade civil. 

Cardoso alega que a substituição do espontaneísmo pela institucionalização dos 

movimentos sociais sucedeu como resposta à nova conjuntura política, quando os 

sistemas políticos começaram permitir novos canais de comunicação e participação. A 

autora é de opinião que a nova forma de atuação, dos movimentos e ONGs, não 

significou o seu refluxo, apenas o desenvolvimento de outro modelo de relacionamento 

entre as organizações da sociedade civil e as agências públicas - o antagonismo ao 

Estado foi substituído por uma postura de negociação e possibilidade de atuação 

conjunta entre as organizações da sociedade civil e o Estado (CARDOSO, 2004, p. 83). 
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A consequência desse processo, no campo da organização social, foi a 

ampliação e a diversificação do associativismo civil, como também, o favorecimento da 

emergência de instituições que se autodenominaram “Terceiro Setor”. Modelo 

institucional que de acordo com Gohn (2008), apresenta um ideário político que se 

identifica com o “modelo norte-americano non-profits, articuladas às políticas 

neoliberais, dentro do espírito da filantropia empresarial, por conseguinte não se coloca 

contra o Estado, mas como parceira ou braço do Estado neoliberal.” (GOHN, 2008, p. 

78) 

Para a autora, a compreensão do Terceiro Setor requer o conhecimento de que: 

 

Um dos pontos mais importantes para o entendimento do terceiro 

setor: a transferência de fundos públicos do Estado para os programas 

de parceria com a sociedade civil organizada. Essa transferência 

apresenta-se como parte de um programa de racionalização dos 

gastos, busca de maior eficiência, e uma resposta à urgência de cortes 

públicos. (...) As políticas de desativação de atividades do Estado e 

transferência para setores da iniciativa privada encontraram em muitas 

das novas ONGs do terceiro setor interlocutores ávidos em 

implementar as novas orientações. (GOHN, 2000b, p. 71)  

 

 

Por conseguinte, na perspectiva de Gohn (2000b), os estreitamentos das relações 

entre as instituições do Terceiro Setor e o Estado fizeram-nas promotoras de uma 

cidadania outorgada de cima para baixo que promove a inclusão de indivíduos a uma 

rede de serviços, postura oposta a das ONGs cidadãs e militantes que tinham como 

proposta a cidadania emancipatória que mobilizava e conscientizava a população de 

seus direitos.  

Referindo-se ao comportamento político, Gohn salienta que as ONGs cidadãs 

dos anos 1970/80, eram politizadas e articuladas a partidos (geralmente de esquerda), 

sindicatos e alas da Igreja progressista. Já as ONGs do Terceiro Setor, não apresentam 

perfil ideológico definido, fundamenta-se em objetivos humanitários e falam em nome 

de um pluralismo. (GOHN, 2008, pp. 85-86) 

Entretanto é importante ponderar que o movimento da história, como se 

observou no primeiro momento desse capítulo, dá-se enquanto um processo eivado de 

conflitos e, em permanente construção/transformação e, dada a complexidade social 

contemporânea, ela apresenta uma multiplicidade de atores implicados.  Hall (1998) 

explica esse desenho político como próprio da alta modernidade que se apresenta como 

“identidade em aberto”, ou seja, múltiplas identidades temporariamente em relação, em 

detrimento de uma identidade-mor, como a de classe, polarizando as demais. 
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Outro fator a se considerar é que a sociedade possui funções (produção, gestação 

e educação, gestão da coletividade, resolução dos litígios, etc.) de conservação da sua 

existência, mas no processo de interatividade homem-sociedade, submissa ao devir, ela 

se recria. Por isso na construção da sociedade, ela não se restringe à sua manutenção, 

“nem suas maneiras de encarar seus problemas são ditadas uma vez por todas por sua 

“natureza”; ela inventa e define para si tanto, novas maneiras de responder às suas 

necessidades, como novas necessidades.” (CASTORIADIS, 1987, p. 141)   

No caso do Brasil há que se salientar outros elementos que compuseram o 

complexo “caldeirão” histórico dos anos 1990, vivia-se uma situação de fragilidade 

democrática concomitante a uma crise econômica desmedida que se apresentava como a 

grande preocupação popular da época.  

Mediante o quadro, a respeito das orientações políticas e identificação partidária, 

o estudo de Meneguello (2004, p. 157) apontava baixo grau de institucionalização dos 

partidos e a pesquisa realizada junto à opinião pública indicava altos índices de falta de 

identificação partidária, um baixo grau de confiança nos partidos e pequena importância 

conferida ao seu papel na dinâmica política.  (MENEGUELLO, 2004, p. 157) 

Comportamento político ou desencantamento político partidário que fortaleceu, 

conforme Meneguello (2004), a figura do candidato. Esta situação criou condições para 

o personalismo político que culminou na eleição de Fernando Collor de Melo, o qual 

deu início a implementação do modelo político-econômica de desenvolvimento 

neoliberal.  

Motivo pelo qual, Gohn considera, na contra mão da perspectiva de Cardoso que 

nesse período, ao invés do fortalecimento do associativismo brasileiro e da emergência 

de um novo modo de fazer político, a mobilização se reduziu e muitos movimentos se 

desorganizaram. No caso das ONGs, muitas se qualificaram tecnicamente e, mais 

preparadas para as relações entre o Estado e a sociedade, inverteram seu papel de 

coadjuvante para protagonista em relação aos movimentos sociais, assumindo a 

liderança de vários processos sociais. (GOHN, 2000a, p. 57) 

Esse processo de reestruturação institucional das ONGs cidadãs, resultou na 

transformação da natureza da sua atuação e segundo Gohn (2005, pp. 89-90):  

 

a) A intervenção direta confere às ONGs um novo protagonismo: 

trata-se de exercer um papel ativo, que tem como perspectiva produzir 

conhecimento e democratizar informações; b) as ONGs se 

especializam em temas e assuntos tais como: atuação com mulheres 

sobre problemas de saúde, crianças e adolescentes (principalmente 

depois do estabelecimento do ECA); políticas públicas (saneamento, 
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problemas urbanos, e especificidades no seu interior como o 

orçamento público), formação sindical, produção alternativa no 

campo, etc. (GOHN, 2005, pp. 89-90) 

 

O novo contexto, de fato, significou a instalação de uma crise institucional para 

as ONGs cidadãs e militantes e os movimentos sociais. Todavia, isso não resultou na 

extinção dos mesmos ou ainda que se tenham tornado irrelevantes na sociedade 

brasileira. (GOHN, 2005) 

Estas instituições, de uma forma geral, tiveram que se ajustar às exigências 

institucionais do momento para que se colocassem em condições de disputarem com 

outros grupos organizados, os pleitos sociais junto ao poder público ou atuar junto às 

comunidades locais. (GOHN, 2005) 

Por outro lado, Telles (2004, p. 99) é de opinião semelhante à de Cardoso (2004) 

que mesmo reconhecendo a crise política dos anos 1990 que se projetava na dinâmica 

da sociedade, pela via de um Estado neoliberal que em nome da modernidade, 

dilapidava instituições e serviços públicos e promovia a flexibilização dos direitos 

trabalhistas e a crescente precariedade do mercado de trabalho; observou “na dinâmica 

mesma da sociedade a presença de práticas, experiências e acontecimentos que 

reatualizaram a “invenção democrática” que caracterizou os anos 1980 em uma 

descoberta da lei e dos direitos.” (TELLES, 2004, p. 99)   

A autora, avaliando a realidade social da época, apreendeu no campo das lutas 

populares e reivindicações urbanas a expressão de uma nova contratualidade que 

segundo Telles (2004, pp. 99-100):  

 

uma nova contratualidade que se enuncia em uma legalidade 

emergente construída nas formas negociadas de arbitragem de 

conflitos, nas quais se processa, ali onde havia antes o jogo bruto da 

força, uma jurisprudência informal que opera com critérios de justiça 

substantiva, reinterpreta princípios da lei e cria novos direitos, com o 

que o próprio sentido da lei se redefine com referência pública de 

legitimação de demandas diversas e generalização da consciência de 

direitos; nas relações que movimentos organizados passaram a 

estabelecer com o Estado, deslocando práticas tradicionais de 

mandonismo, clientelismo e assistencialismo em formas de gestão que 

se abrem à participação popular e a formas de negociação em que 

demandas e reivindicações estabelecem a pauta de prioridade na 

distribuição dos recursos públicos, bem como a ordem das 

responsabilidades dos atores envolvidos; (TELLES, 2004, pp. 99-100) 

 

 

Não se quer com isso, mitigar ou negar a crise das ONGs naquele período, Bava 

(2000) cita que um estudo feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 
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apontou a confusão que, inclusive a criação do conceito de Terceiro Setor provocou 

com o conceito de ONGs. Circunstância que as levaram a questionar as suas identidades 

e seus objetivos e motivaram muitas delas a se abrigar debaixo do conceito de Terceiro 

Setor. No entanto, Bava (2000) pondera que a convivência dessas outras instituições 

com as ONGs foi fundamental para que se irradiasse para o conjunto do Terceiro Setor 

o compromisso com a construção da cidadania e da democracia. De acordo com Bava 

(2000, p. 54): 

 

tem cumprido um papel crucial a existência de redes e fóruns – 

nacionais e internacionais – onde as ONGs passam a conviver com 

outros tipos de instituições. Da troca de experiências, do debate, do 

aprendizado em matéria de negociação, vive-se um processo de 

amadurecimento democrático nesta convivência, constroem-se esferas 

públicas não estatais e uma nova agenda em torno das questões 

sociais. (BAVA, 2000, p. 54) 

 

 

O que ironicamente, leva a concluir que tanto a democracia quanto o 

neoliberalismo, foram fatores que contribuíram cada um a sua maneira, para o 

fortalecimento de uma cultura política herdada da luta contra a ditadura, constituindo o 

ambiente social favorável à presença participativa das pessoas - tanto física quanto 

jurídica que se perceberam corresponsáveis na construção de um desenvolvimento 

social sustentável que para tanto, exigiu deles uma posição pró-ativa no espaço público.  

Mas, ainda no tocante a natureza das transformações sofridas pelas ONGs, Gohn 

aponta que o eixo temático do conflito social também mudou ao deslocar sua ênfase do 

plano econômico e de classe para o plano da cultura. Isso refletiu no modo de 

mobilização e organização da sociedade civil que deixou de girar em torno de uma 

causa geral, mas de uma causa pontual e local. A este respeito, Gohn (2008, pp. 86-87) 

comenta que: 

 

Os movimentos que resistiram estão colocando ações mais defensivas 

do que reivindicativas e adquirindo também outra natureza, atuando 

mais no plano da cultura, na busca de valores identitários, no plano da 

moral, do que no plano econômico. (...) Surgem movimentos culturais 

em torno de questões de gênero, raça, etnia, que buscam mais a 

afirmação do que a negação ou a contestação. (...) Buscam afirmar 

suas diferenças, tratam a igualdade de forma peculiar: igualdade de 

acesso, de uso, como equivalência, não como coisa homogênea, única, 

igual propriamente dita. (GOHN, 2008, pp. 86-87) 
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Para Hall (1998) este comportamento é reflexo ou consequência na política da 

fragmentação ou pluralização de identidades, próprio dos sujeitos pós-modernos ou das 

mudanças da modernidade. Explica que no momento contemporâneo “a identidade se 

modifica de acordo com o modo como o sujeito é tratado ou representado, a identidade 

não é automática, mas pode ser ganha ou perdida. Ela tornou-se politizada. Isto é 

algumas vezes descrito como a passagem de uma política de identidade (de classe) para 

uma política da diferença.” (HALL, 1998, p. 18) 

Outras características dos novos movimentos sociais, “produto do seu tempo”, é 

que afirmam tanto as dimensões “subjetivas” quanto as “objetivas” da política e 

apresentam uma tônica e forma culturais. (Hall, 1998, p. 34)  

Um exemplo típico dessa nova configuração política, tomado por Hall, é o 

feminismo que com o seu slogan “o pessoal é político”, “abriu espaço para a 

contestação política de novas arenas da vida social, (...) Isto quer dizer, politizou a 

subjetividade, a identidade e o processo de identificação (homens/mulheres, mãe/pai, 

filho/filha)”. (Hall, 1998, p. 35)  

Por fim, Dagnino (2004, p. 104) examinando a noção de cidadania intrínseca a 

esta cultura política, destaca que: 

 

Ela organiza uma estratégia de construção democrática, de 

transformação social, que afirma um nexo constitutivo entre as 

dimensões da cultura e da política. Incorporando características da 

sociedade contemporânea, com o papel das subjetividades, a 

emergência de sujeitos sociais de novo tipo e de direitos de novo tipo, 

a ampliação do espaço da política, essa é uma estratégia que 

reconhece e enfatiza o caráter intrínseco e constitutivo da 

transformação para a construção democrática. Nesse sentido, a 

construção da cidadania aponta para a construção e difusão de uma 

cultura democrática. (DAGNINO, 2004, p. 104) 

 

 

Agora, percorrendo a trilha das transformações das estruturas ONGs, os anos 

1990 pronunciaram-se, para as ONGs latino-americanas um momento de grave crise 

econômica – visto que com o processo de redemocratização do leste europeu, suas 

fontes internacionais de financiamento, desviaram a atenção e contribuição para lá. 

Devido a isso, as ONGS viram-se obrigadas a buscarem qualificação técnica, por meio 

do qual adquirissem métodos organizacionais da administração científica e a 

profissionalização de pessoal, ocupando-se, sobretudo, do levantamento de recursos 

para a manutenção dos seus projetos e da própria subsistência e, a partir de então, 
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muitas delas inseriram-se no mercado informal/formal para a venda de produtos que 

lhes aufiram ganhos e lucros. 

No campo relacional - com o Estado, mercado, agências internacionais e outras 

ONGs -, coube às ONGs aprender o caminho da disputa por verbas públicas e privadas 

e para tanto, a figura do “projeto” tornou-se conhecida e indispensável. (FERNANDES, 

2002, p. 67) No caso da relação entre as ONGs e o Estado, exigiu o aprendizado sobre o 

seu funcionamento, da máquina administrativa e dos processos envolvidos.  

A novidade da cooperação institucional, é que as agências financiadoras 

(privadas ou públicas), daquela época em diante não mais investiram nas instituições, 

mas em projetos específicos e por tempo determinado.  

Isto levou as ONGs a dependerem de projetos bem elaborados contendo 

objetivo, justificativa, orçamento e cronograma definidos, para participarem de 

licitações e assegurarem bons resultados em termos de financiamento e a assistência 

técnica dos facilitadores. 

 

As conseqüências da introdução desta figura aparentemente inocente 

que chamamos “projeto” na cultura institucional dos ativistas latino-

americanos não podem ser subestimadas. Graças a elas, quem virou 

“ONG” teve que assimilar, ainda que contra a vontade, uma boa dose 

da lógica pragmática. (FERNANDES, 2002, p. 67)  

 

 

Assim sendo o projeto, como também, os relatórios avaliativos e de resultados 

tornaram-se o instrumento garantidor da legitimidade e dos bons resultados dos serviços 

promovidos pela reconhecida “iniciativa privada”, confirmando a viabilidade de 

atividade pública fora do viés da instituição governamental. 

Não obstante, o desafio de conciliar o diálogo entre a luta institucional versus 

mobilização social, coube às ONGs lidarem com o conflito de manterem gestão técnica 

competente, por meio da instrumentalidade científica, despida de qualquer paixão; sem 

perderem de vista os princípios éticos norteadores do exercício da promoção do 

interesse comum. 

Sabe-se que as ONGs, desde sua origem, experimentam ambiguidade relacional 

de autonomia/dependência com as instituições com as quais se relacionam, - igrejas, 

partidos, sindicatos, órgãos governamentais, movimentos sociais, agências 

internacionais, empresas privadas, etc. e que muitas tem cedido à corrupção ou ainda se 

colocado a serviço dos interesses do Estado neoliberal ou de empresas privadas e outras 

vezes de agências financiadoras internacionais.  
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Por isso, mediante a complexa e pragmática relação que a cooperação 

institucional se tornou, as ONGs têm diante de si a tensão da autonomia de atuação e 

negociação que se mal administradas, comprometem seu ideário de serviço à 

comunidade e seu caráter de instituição privada com finalidades públicas, desvinculadas 

de laços corporativistas.  

Entretanto é importante reconhecer que atualmente, no universo das ONGs 

presentes na realidade social, um número significativo, mantém-se comprometida com 

ideários de defesa do interesse público e da cidadania.  

Portanto há que se separar o joio do trigo, mesmo Gohn (2005) admite que 

existe “dificuldades em compreender a natureza e o papel das ONGs”, visto que “sob 

uma mesma nomenclatura pode-se encontrar uma infinidade de instituições com 

histórias, tamanhos, missões, modelos organizacionais e mecanismo de sustentabilidade 

completamente diferentes uns dos outros.” (GOHN, 2005, p. 94).   

Assimiladas todas estas transformações sociopolíticas, a partir de então, as 

ONGs assumiram um modelo organizacional desburocratizado, com a finalidade de 

reforçar sua posição privada com finalidade pública, sem, contudo identificar-se como 

instituição governamental.  

Como micro organizações, ao longo da sua existência no país, tem demonstrado 

mobilidade, rapidez e eficiência nas ações político-sociais, assim como independência e 

autonomia - livres de qualquer embaraço dos complexos jogos políticos dos sistemas 

representativos - para negociar ou estabelecer parceria com o governo, com outras 

ONGs locais e/ou transnacionais ou com movimentos sociais locais.  

O ator social que se envolve com este modo de associativismo, em torno de 

questões pontuais, o faz por se identificar com determinada causa, o que não o impede 

de se engajar na reivindicação de outra demanda ou de se envolver, ao mesmo tempo, 

com vários pleitos.  

Um modelo contemporâneo de fazer político que remete a perspectiva 

foucaltiana de pulverização de poder e efetivação da democracia participativa que 

promove mobilidade sociopolítica calcada nos princípios de equidade e justiça social. 

(FOUCAULT, 2002) 

Conceito de equidade ora mencionado, referido pela definição de Santos que 

vincula essa premissa ao da diferença ou da singularidade, pois na concepção do autor, 

“Essa dupla tem que estar totalmente junta na sociedade civil. E aí surge o grande 

direito nesta sociedade civil global. O direito a ser iguais, quando a diferença nos 



39 
 

inferioriza; o direito a ser diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza.” 

(SANTOS, 2001, p. 2) 

Por justiça social entenda-se como sinônimo de cidadania que se redefini como 

“direito a ter direitos”. Mais precisamente é quando os atores sociais se conscientizam 

de que participar do espaço político é tomar parte das decisões públicas e partilhar dos 

benefícios do desenvolvimento.  

O potencial de atuação de atores coletivos como as ONGs, os sindicatos, os 

movimentos sociais e outros presentes na vida cotidiana, devido o seu caráter 

desburocratizado e local, possui um alcance que o Estado não tem.  

É evidente que sempre haverá a preocupação que as ONGs e outros movimentos 

cooperem com a “delegação” da área social, da parte do Estado, para a iniciativa 

privada e transfira para ela toda a responsabilidade do desenvolvimento social ou ainda 

que colaborem com a perpetuação de um status quo, - onde a exploração da força de 

trabalho saia de cena cumprindo os propósitos do mercado. Tamanha tarefa a que as 

instituições civis não teriam estrutura para suportar.  

Todavia o mais importante é que as práticas e experiências políticas dos últimos 

quarenta anos têm construído atores sociais mais conscientes e atentos a seus direitos e 

ao jogo político que a democracia institui (entre sociedade civil, governo e oposição); 

de modo que já perceberam a importância da organização civil nesse jogo, a fim de 

pressionar o Estado em favor dos interesses públicos.  

O movimento operário/sindical foi e continua sendo uma discussão relevante e 

não se deve perder de vista a sua pertinência e postura crítica, muito embora, não 

possam, na complexa sociedade contemporânea, apresentar-se como o único discurso 

pertinente, ou então, virem a ser motivo para a desmobilização das práticas 

sociopolíticas desencadeada nessas últimas décadas. Mesmo porque este é o modelo 

político peculiar a este momento da história. 

Na trajetória das ONGs e movimentos sociais, Scherer-Warren (1999) registra 

importantes conquistas sociais na nova Constituição e na luta por questões da justiça 

social e dos direitos humanos; destaca ainda, o empenham dessas organizações contra a 

desigualdade e a discriminação, sejam elas de cunho religioso, de gênero, de opção 

sexual, étnica, de classe, etária, etc. (SCHERER-WARREN, 1999, p. 49) 

Outras conquistas como o estatuto da criança e do adolescente (ECA); o estatuto 

do idoso; a Lei de Assistência Social; conselhos como o Orçamento Participativo, o 

tutelar e outras iniciativas, são respostas de uma sociedade civil que abandonou uma 

postura política imatura de simples espera pelo Estado. Porém mais amadurecida, 
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aprendeu a exercer junto às agências governamentais reivindicação/contestação para 

que sejam incluídos no contrato social. 

Concernente aos campos de atuação, as ONGs definem-se segundo os seguintes 

referenciais: filantropia, desenvolvimento e cidadania. (SCHERER-WARREN, 1999, p. 

45-50) 

A ação filantrópica das ONGs dá-se num caráter emergencial e de intenção 

“solidária”, para equacionar situações extremas como foi o caso da Campanha contra a 

Fome ou no Movimento dos Meninos em situação de rua. Para num segundo momento, 

evoluir para ações de desenvolvimento e de cidadania. 

A ação das ONGs voltadas para o desenvolvimento, após o fracasso da crença 

no crescimento ilimitado recorrente às décadas passadas, assume uma perspectiva de 

sustentabilidade ecológica e justiça social. 

Na América Latina, com a conquista da democracia, a participação no 

estabelecimento de políticas públicas, passou a fazer parte da ação de cidadania das 

ONGs. No Brasil, as ONGs, na relação com o poder político, desempenharam papel 

relevante na descentralização do poder e na participação da sociedade civil. 

No âmbito da justiça social e dos direitos humanos, as ONGs sempre buscaram 

erradicar desigualdades e discriminações (de gênero, etária, étnica, saúde, religião, 

opção sexual, etc.)  

Em relação à temática de atuação, as ONGs especializaram-se e passaram a 

trabalhar por projetos que focalizam redes temáticas de abrangência local, regional, 

nacional e transnacional. Gohn (2005, p. 90) as cataloga em quatro grandes áreas:  

 

Direitos da Terceira Geração: gênero, meio ambiente (físico, vegetal, e 

animal); direitos humanos, etnias, sexo. Direitos de cidadania, em suma. 

Áreas Sociais Básicas – Direitos Sociais ou de Primeira Geração: Saúde, 

Educação, Moradia, Alimentação. 

Grupos Sociais clássicos no atendimento da Assistência Social: crianças, 

jovens/adolescentes, idosos. 

Área de cultura: clássica (música, dança, literatura, pintura, escultura, teatro 

e comunicações); diversidades culturais, defesa e preservação do patrimônio 

histórico e artístico dos povos. 

Grupos vulneráveis e causas sociais: pobreza socioeconômica. (GOHN, 

2005, p. 90) 

 

 

Em linha geral, as ONGs, no momento contemporâneo, como sujeitos sociais de 

novo tipo que aspiram direitos de novo tipo, representam a ampliação do espaço 

político. Assim buscam a resolução dos problemas, considerando as subjetividades, 
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objetivando o desenvolvimento e a realização da cidadania plena para todos. 

(SCHERER-WARREN, 1999, p. 50) 

Por isso as novas maneiras de conceber as relações cotidianas, concluem autores 

como Santos (2000, pp. 111-115) e Guattari (2001, p. 21-23), estão calcadas num viés 

ético-estético. Ético, porque, para Santos o agir dos atores sociais está investido de 

valores como a solidariedade, mas também da dimensão política da participação; 

estético porque o prazer é o sentimento motivador das práticas sociais locais e globais. 

Para Guattari (2001), ético, visto que os movimentos alternativos buscam rearticular os 

três registros a psique, o socius e o meio ambiente em torno da ética das intensidades e 

estético porque como na arte, as novas relações sociais se apresentam abertas ao 

diferente e singular, compreendendo que do erro pode surgir novas criações, a exceção 

pode recriar a regra. Na premissa de Santos, esse novo modo de agir social significa o 

reencantamento das práticas sociopolíticas, já para Guattari (2001) é quando a 

valorização da vida entra em pauta. 

Na busca de um aspecto comum que as qualifique, pode-se afirmar que na sua 

maioria, as ONGs têm na participação e na solidariedade, paradigmas ético-estéticos 

que orientam e motivam suas práticas sociais – não a solidariedade durkheimiana, 

vinculada ao mundo do trabalho e à lógica do mercado -, mas uma nova vivência de 

solidariedade que nasce e se manifesta no local de moradia, num âmbito sociocultural 

de localismo e micro-estrutural. 

Um tipo de solidariedade que reconhece o “outro” com suas necessidades 

subjetivas e materiais, como parte do universo particular do grupo e das experiências 

socioculturais cotidianas, dos quais decorrem pleitos e necessidades individuais e ao 

mesmo tempo de grupo, em torno dos quais elegem seus "fóruns de negociação". A 

solidariedade da qual se está falando, conforme Santos refere-se ao “conhecimento 

obtido no processo, sempre inacabado, de nos tornarmos capazes de reciprocidade 

através da construção e do reconhecimento da intersubjetividade. A ênfase na 

solidariedade converte a comunidade no campo privilegiado do conhecimento 

emancipatório.” (SANTOS, 2000, p. 81) 
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Capítulo 2 

ONG Diaconia: Religião e ideais sociopolíticos  

 

O capítulo anterior pôs-se como introdução a este, ao discorrer sobre a 

perspectiva mais ampla da subjetividade sociopolítica que propiciou a projeção e 

expansão dos movimentos sociais urbanos, em outras palavras, ponderou-se a 

importância do papel das subjetividades, no momento contemporâneo, na construção da 

pedagogia do associativismo civil.  

Na sequência, o presente capítulo, dedicou-se ao estudo de caso da ONG 

brasileira e protestante Diaconia, por meio da qual se verificou, ao nível local, as 

contribuições dos novos “ventos” sociopolíticos, no pensar e agir da instituição em 

questão, na promoção da transformação social da região Oeste do Rio Grande do Norte, 

unidade Umarizal, nordeste brasileiro. 

Max Weber (2004), no ensaio “A ética protestante e o espírito do capitalismo” 

salientou a contribuição das peculiaridades religiosas dos protestantes puritanos no 

desenvolvimento do capitalismo moderno.  

No caso desse estudo, a trajetória da ONG Diaconia, na contramão do estudo de 

Weber, apontou que o modo de vir a ser da ação intramundana da Diaconia, desde sua 

emergência, esforçou-se em identificar seus valores religiosos com a realidade 

sociopolítica, que quis transformar; mas desta feita, ao invés de involuntariamente 

contribuir com o seu desenvolvimento, constituiu-se na tentativa de amenizar os efeitos 

de um capitalismo que trouxe consigo um rastro de desigualdade social e econômica. 

Mas também, apresentou-se como uma alternativa paraeclesiástica (ou 

interdenominacional) ao imobilismo do protestantismo da época, ou de repente como 

resposta do mesmo. 

Assim sendo, muito embora a falta de acesso a documentos que informassem as 

exatas circunstâncias que circunscreveram a emergência da Diaconia, sabe-se que a 

organização foi o resultado do esforço de determinadas alas da igreja protestante 

brasileira, na construção de um protestantismo com um pé nas premissas da reforma 

protestante e outro no contexto socio-histórico, para que respondesse aos pleitos do seu 

tempo.   

No estágio da sua constituição (1967), a Diaconia teve como cenário político 

mais amplo a guerra fria; na América Latina e Brasil, a presença de ditaduras e a 

efervescência da ideologia marxista e dos movimentos sociais militantes que 
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representavam a experiência concreta de resistência aos poderes hegemônicos 

predominantes.  

A partir dos anos 1997, já usufruindo a abertura política, a Diaconia passou a 

alinhar-se à nova dinâmica do associativismo brasileiro, isto é, deixou-se orientar pelo 

novo conceito de cidadania que até o momento atual plasma o campo político e que 

segundo Dagnino (2004), resultou do protagonismo dos movimentos sociais. Conceito 

este que rompeu com a sua natureza liberal e trouxe de novo, para além dos direitos 

políticos, a capacidade de estabelecer um nexo constitutivo entre as dimensões da 

cultura e da política. Dinâmica que assinalou o processo de transformação social 

contemporâneo. (DAGNINO, 2004)  

Por isso, na sequência, na primeira parte, numa perspectiva histórica verificou-se 

o contexto sócio-teológico da emergência da Diaconia e na segunda parte, tratou-se de 

questão pertinente à subjetividade da organização, isto é, investigou-se a inter-relação 

entre a sua perspectiva religiosa e a ideologia política da “nova cidadania”. 

 

2.1. ONG Diaconia: uma inspiração do protestantismo revolucionário 

 

Na concepção weberiana, cada momento da história cria para si uma sociedade 

peculiar. Assim sendo a constituição da ONG Diaconia representou determinado ethos 

protestante que decorreu do processo dialógico entre as questões sociopolíticas e as de 

cunho teológicas dos anos 1950/60; quando se estabeleceu ampla discussão no interior 

do protestantismo, ponderando-se a necessidade da contextualização do mesmo com a 

realidade social latino-americano. 

Autores afirmam que a teologia
9
 daquele período encontrava-se vinculada a 

ideologia liberal e, portanto concentrada na conversão do individuo, ignorando sua 

dimensão social. 

Os debates que se estabeleceram resultaram na releitura do conteúdo teológico 

para cá trazido à luz das premissas da reforma protestante que exigia a observância da 

atualização do protestantismo frente à realidade histórica local que se impunha. Abreu 

(2010, p. 18), assim comenta as discussões da época: 

 

                                                           
9
 Segundo autores da história da teologia latino-americana, a teologia produzida aqui tinha uma ênfase 

conversionista, porque teve maior influência da tradição missionária norte-americana do que da tradição 

reformada. O que a levou a ter contorno individualista /subjetivista preterindo a dimensão social da fé. 

Ver Rubem ALVES. Religião e repressão. São Paulo: Loyola; Teológica, 2005; José MÍGUEZ 

BONINO. Rostos do protestantismo latino-americano. São Leopoldo – RS: Sinodal, 2003. 
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É mais sensato pensar a guinada teológica latino-americana como uma 

ressignificação de aspectos específicos de sua tradição teológica, 

numa volta ao conteúdo teológico da Reforma como forma de crítica à 

prática teológica latino-americana. Voltar ao conteúdo teológico da 

Reforma num processo de ressignificação quer dizer, em termos mais 

precisos, uma releitura da tradição reformada desde um ponto 

histórico determinado. Tal releitura diz respeito à irrupção de uma 

consciência histórica no seio da articulação teológica que faz com que 

a tradição seja lida “em cada situação concreta de uma maneira nova e 

distinta.” (ABREU, 2010, p. 18) 

 

Que conste foi este ideário ético-religioso que motivou a emergência da 

Diaconia. Fato que condicionou esta pesquisa a uma sucinta retrospectiva histórica 

daqueles anos inscrita nas obras de Abreu (2010) e Huff (2012). Em verdade uma visita 

en passant à biografia intelectual do missionário estadunidense calvinista Richard 

Shaull (1919 – 2002); um dos mais influentes intelectuais da Comissão Latino-

Americana de Igreja e Sociedade (ISAL), um departamento a serviço da igreja para 

assuntos sociais, da qual decorreu a Confederação Evangélica do Brasil (CEB) que 

orientou a organização da Diaconia. 

 A organização da Diaconia deu-se em 28 de julho de 1967, no Rio de Janeiro 

(RJ), como resposta das igrejas evangélicas brasileiras à convocação feita pela 

Confederação Evangélica do Brasil
10

 (CEB) que partilhava as ideias teológicas de 

Shaull que esteve no Brasil, entre 1952 e 1962.  

Neste sentido a biografia intelectual de Shaull, a história da teologia latino-

americana e até certo ponto a história da Diaconia, em dado momento, apresentam-se 

em imbricada relação. Primeiro porque Shaull teve como inspiração, na sua formação 

teológica, seu professor de ecumenismo e orientador de mestrado em Princeton, John 

Mackay que fora missionário no Peru, Uruguai e México, entre 1916 e 1932.  Depois 

porque ele próprio marcou o continente como um protótipo na luta por uma teologia 

latino-americana autônoma.    

Sem a intenção de se delongar a respeito do teólogo Richard Shaull ou discutir 

exaustivamente os pressupostos epistemológicos e metodológicos da sua “teologia da 

revolução”, pretende-se aqui, apenas destacar sua relevância para a subjetividade 

religiosa latino-americana e mais especificamente a brasileira, principalmente no 

período que aqui esteve, acerca da responsabilidade dos cristãos e das igrejas na esfera 

social. Oportunidade que se acredita, ainda que por inferência, teve como 

desdobramento, alguns anos depois da sua partida, a organização da Diaconia sob o 

                                                           
10

 Entidade representativa do Protestantismo Brasileiro, fundada em 1934. Subsistiu até o início dos anos 

1970, como agência de projetos sociais. 



45 
 

auspício da Confederação Evangélica do Brasil (CEB), onde Shaull e Waldo Cesar, um 

dos líderes da mocidade presbiteriana e da União Cristã de Estudantes do Brasil 

(UCEB), a partir de 1955, iniciaram as atividades do Setor de Responsabilidade Social.  

O movimento pelo desenvolvimento de um protestantismo latino-americano foi 

conduzido por setores marginais às instituições eclesiásticas que criticavam o vínculo 

político-econômico liberal do protestantismo trazido para a América Latina e se 

empenhavam em produzir um conhecimento teológico autônomo e afeito a realidade 

latino-americana e Shaull, no período que dele participou, desempenhou papel 

fundamental. 

 Por esse tempo, atestam alguns que a atuação do Movimento Ecumênico na 

América Latina, no que tange a sua prática, teve cunho mais político e menos 

eclesiológico, militando mais no sentido de conscientizar e engajar camadas da 

população e setores das igrejas nas lutas políticas e ideológicas do que em aproximar as 

instituições eclesiásticas.  Abreu (2010, p. 11) comenta que “o vetor deste tipo de práxis 

ecumênica vai menos da igreja à sociedade que da sociedade à igreja. São as exigências 

e ponderações da própria sociedade que contribuem para que as diversas igrejas se 

posicionem frente às lutas e questionamentos da sociedade como um todo.” (ABREU 

2010, p. 11) 

Um daqueles movimentos da história, no qual Berger (2004) observou que a 

religião na relação dialética com a sociedade, apareceu como formação dependente, ao 

invés de como em outros processos socioculturais, surgiu como força formativa.  

Segundo Berger (2004, p. 140): 

  

É possível mostrar, em exemplos concretos, como “idéias” religiosas, 

mesmo abstrusas, levaram a mudanças empiricamente observáveis na 

estrutura social. Em outros exemplos, é possível mostrar como 

mudanças sociais empiricamente observáveis tiveram conseqüências a 

nível de consciência religiosa e ideação. (BERGER, 2004, p. 140) 

 

Os historiadores comentam que desde o começo do século XX, a América Latina 

pretendia uma teologia protestante aculturada ao seu contexto. Sobre isso Abreu (2010, 

p. 12) comenta: 

 

desde a realização do Congresso do Panamá (1916) – convocado 

praticamente como uma resposta à querela da exclusão da América 

Latina como território de missão por parte dos organizadores da 

Conferência Missionária de Edimburgo (1910), conferência esta 

icônica para a historiografia do Movimento Ecumênico moderno -, 
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bem como dos Congressos de Montevidéu (1925) e, sobretudo Havana 

(1929), quando, então, a questão da identidade do protestantismo 

latino-americano veio paulatinamente encontrando espaço nas agendas 

de discussão de setores do protestantismo no continente. (ABREU, 

2010, p. 12)  

 

 

As discussões no Congresso de Havana, organizado e realizado sob a direção de 

líderes protestantes latino-americanos, giraram em torno de um protestantismo 

autônomo em termos econômicos, institucional e teológico. Por essa ocasião decidiu-se 

pela criação de uma confederação de conselhos ou federação de igrejas nacionais que 

contribuísse para a aproximação entre o universo eclesiástico protestante e o seu 

contexto social, com seus problemas e questionamentos específicos. (ABREU, 2010, p. 

13) 

 As Conferências Evangélicas Latino-Americanas (CELAS)
11

 – realizadas pelos 

setores mais politizados de diversas igrejas latino-americanas -, foram eventos também 

muito significativos para a construção da pretendida teologia protestante autônoma e 

para a conscientização e responsabilidade social das igrejas. 

Da segunda conferência (1961) nasceram duas importantes organizações 

ecumênicas para o desenvolvimento da autoconsciência protestante latino-americano: da 

consulta sobre Educação Cristã, surgiu a Comissão Evangélica Latino-Americano de 

Educação Cristã (CELADEC) e da consulta sobre Igreja e Sociedade, surgiu a 

Comissão Latino-Americana de Igreja e Sociedade (ISAL).  

A ISAL surgiu como um departamento para assuntos sociais, a serviço das 

igrejas evangélicas, porém caracterizou-se como a organização ecumênica protestante 

mais radical da América Latina, apresentando uma reflexão teológica de denúncia da 

ideologização da mensagem protestante como instrumento de manutenção do status quo 

político e econômico dominante.  Prática política que causou o esvaziamento por parte 

de instituições eclesiástica que a apoiavam. Entretanto dispondo do apoio político-

eclesiástico e financeiro do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), a ISAL pôde firmar-se 

autonomamente, o que lhe permitiu uma produção teológica contextualizada à realidade 

latino-americana e descomprometida em termos confessionais. (ABREU, 2010, p.16) 

  Assim os grupos de ISAL
12

 foram, em todo o continente, instrumentos de 

militância eficiente para a conscientização das igrejas quanto a sua Responsabilidade 

                                                           
11

 CELAI ocorreu em 1949, em Buenos Aires; CELAII, em 1961, em Lima e CELAIII, em 1969, em 

Buenos Aires.  
12

 No Brasil os grupos de ISAL formaram-se por igrejas membros da Confederação Evangélica do Brasil 

(CEB) que no Setor de Responsabilidade Social e no Departamento de Ação Social desenvolviam 
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Social e se tornaram os grandes divulgadores do pensamento teológico de Richard 

Shaull, um dos seus maiores mentores intelectuais. 

Richard Shaull atuou como missionário na América Latina (Colômbia e Brasil) e 

desenvolveu um pensamento teológico profundamente centralizado nas temáticas 

políticas e sociais características do contexto latino-americano, voltando-se para a 

análise das relações entre religião e sociedade, fé e política.  

No Brasil lecionou no Seminário Presbiteriano de Campinas, porém sua 

radicalização político-teológico gerou conflitos no seminário e junto a Igreja 

Presbiteriana. Por isso no ano de 1962 retornou aos Estados Unidos, atendendo o 

convite de seu antigo orientador, John Mackay, para assumir a cadeira de ecumenismo 

em Princeton. Com o golpe militar de 1964, estadas mais longas no Brasil só lhe foram 

permitidas depois de 1985. 

Shaull (2003) estudou sociologia no Elizabethtown College e no campo da 

teologia foi orientando de John Mackay no Seminário Teológico de Princeton que, 

desde logo, instigou-o a uma reflexão teológica que respondesse as demandas da 

realidade cotidiana. Ao se referir a Mackay, expressa: “Mackay também cativou minha 

atenção e orientou meu crescimento teológico porque, para ele, a natureza de nossa fé 

cristã era de tal ordem que nos levava inescapavelmente à ação. Sempre nos lembrava, 

segundo nossa herança reformada, que a ‘verdade é para a bondade’. A postura do 

cristão é a estrada, não o balcão.” (SHAULL, 2003, p. 31) 

Foi ainda, a influência de Mackay e sua preocupação com as questões latino-

americanas, que levou Shaull, depois de curta experiência pastoral no Texas, partir com 

sua esposa para a Colômbia, como missionário, onde permaneceu por dez anos.  

Na Colômbia pôde perceber a distância entre a teologia protestante e a realidade 

social do país, como também teve maior contato com o marxismo e os movimentos 

sociais e estudantis de esquerda. Fatores que o levaram a repensar sua reflexão 

teológica. (HUFF, 2012, p. 2) 

Outro pensador que contribuiu significativamente para o pensamento teológico 

de Shaull foi Paul Lehmann (orientando de Karl Barth e amigo de Dietrich Bonhoeffer), 

que foi um dos preletores de um grupo de estudo sobre o “desafio do comunismo” que 

participou em 1951, por seis meses em Nova York. Lehmann, com uma posição mais 

moderada em relação ao marxismo, o fez perceber a “humanização do homem” como o 

ponto de conversação entre o marxismo e o cristianismo. (HUFF, 2012, p. 4)  

                                                                                                                                                                          
reflexões e ações solidárias com a finalidade de mobilizar as igrejas filiadas a participarem da vida 

política do país.  
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No entanto o amadurecimento do seu pensamento teológico ocorreu no Brasil 

(1952-1962), a partir das relações sociais que estabeleceu.  

Shaull reconheceu que as experiências proporcionadas pelo contacto com as 

lutas populares e as reflexões marxistas no Brasil, levaram-no a aprofundar suas 

percepções conceituais. Mas também, foram marcantes para as suas reflexões as 

relações ecumênicas que estabeleceu com clérigos de setores católicos como os frades 

dominicanos: Bernardo Catão e Carlos Josaphat, com Dom Helder Câmara e 

intelectuais leigos como Cândido Mendes, Paulo Freire e Luiz Eduardo Wanderley. 

Assim Shaull (2003, pp. 202-203) reavaliou sua posição perante o marxismo:  

   

Em Cristianismo e a revolução havia me aproximado do marxismo 

como alguém que acreditava na sanidade e capacidade essenciais da 

justiça do sistema americano, e nas ‘democracias liberais’ do 

‘Terceiro Mundo’ nos caminhos de uma sociedade mais justa. (...) 

Havia avaliado o marxismo a partir da posição segura de uma 

sociedade intacta, com uma longa herança de fé e cultura, tudo isto 

sustentado por valores humanos igualmente caros para mim. Em 

situações de outra experiência histórica, o marxismo parecia oferecer 

não apenas a visão de uma sociedade humana mais justa, com também 

um movimento capaz de concretizá-la. A vitória da revolução cubana 

em 1959 e o programa lá implementado, confirmavam essa crença. 

(...) minhas críticas ao marxismo não tiveram o apelo que esperava. E 

as alternativas que havia proposto pareciam cada vez menos viáveis 

(SHAULL, 2003, pp. 202-203). 

 

Em resumo, Shaull afirmava que sua teologia forjou-se “pelas vias da 

experiência” e foi a partir desses encontros que passou a perceber que as ligações de 

sentido para a vida se faziam mais na relação entre a “paixão profética pela justiça” e o 

marxismo, que entre aquela e o cristianismo.” (HUFF, 2012, p. 9) 

Essa conjugação de olhares levou-o a dar corpo a “teologia da revolução”. 

Todavia Shaull, teólogo e missionário que era, apresentou sempre como fio condutor 

dos seus pensamentos doutrinas de Calvino, por meio das quais procurou ler os “sinais 

dos tempos” que acreditava anunciar a oportunidade histórica de transformação social. 

Para Abreu (2010, p. 21), ao divisar a postura de Shaull, assegura que:  

  

Shaull é um teólogo protestante calvinista, profundamente interessado 

em entender a relevância da teologia reformada para seu tempo e 

contexto de atuação. Assim, não se pode compreender a teologia da 

revolução sem um prévio entendimento da centralidade da tradição 

reformada e da teologia protestante no cerne de seu desenvolvimento. 

(...) Aliás, o ponto de encontro entre os influxos da teologia dialética e 
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o pensamento de Shaull deve-se em muito à herança da teologia de 

Calvino. (ABREU, 2010, p. 21) 

 

 

 Nesse sentido o traço reformado marcante na teologia de Shaull é a soberania de 

Deus, nexo-teológico que concebe a ação de Deus na história e enraíza a teologia ao 

mundo. Nas palavras de Shaull (1993, p. 129): “Calvino especialmente, com sua ênfase 

na soberania de Deus, centralizou a fé num Deus presente e dinamicamente ativo na 

história para a transformação do mundo.”  

 Para ele, a ação de Deus na história manifestava-se por meio das próprias 

possibilidades históricas, nas suas palavras: “em termos teológicos tradicionais, a 

história é a esfera da Providência, o campo de ação de uma soberania que, estando 

presente na história, ao mesmo tempo a transcende.” (SHAULL, 1966, p. 52) 

Nesse ínterim caberia à igreja e mesmo às estruturas alternativas ou a todos os 

tipos de movimentos populares identificarem tais possibilidades e intervirem no mundo 

como instrumentos da ação transformadora de Deus. Na concepção do teólogo: 

 

A lógica da fé reformada compele e liberta a igreja não somente para 

ser o instrumento da ação transformadora de Deus no mundo, mas 

também para discernir e estar presente nas novas fronteiras em que o 

Espírito a chama, em qualquer tempo e lugar. 
[...] a confiança em um Deus soberano, que quer a redenção do mundo, 

leva os crentes a voltarem suas atenções da igreja para o mundo, a 

serem igrejas no mundo, e a concentrarem seus esforços naqueles 

lugares onde, pela providência de Deus, uma oportunidade única foi 

descoberta para a renovação e transformação da vida humana. 

(SHAULL, 1993, p. 106)  

 

 

Nessa perspectiva, para Shaull a ação humana tinha papel histórico fundamental 

na proclamação da obra redentora de Deus e na construção do reino de Deus através da 

transformação da sociedade. Huff (2012, p. 11) comenta que para Shaull, a teologia 

fazia sentido “se partisse da existência concreta das pessoas em meio a suas lutas 

diárias. Tratava-se, para ele, do desafio da elaboração de uma ética teológica que 

partisse da vida vivida, para a ela retornar.”  

Abreu (2010) destaca ainda na teologia de Shaull, a presença da escatologia 

bíblica, o que o levava a considerar que a história encaminhava-se para uma meta. Meta 

esta garantida por um Deus soberano que conduzia a história, ao mesmo tempo em que 

dela cuidava e mantinha. Desse modo, as ideias de providência e preservação, presentes 

em Calvino, mais uma vez alicerçam seu fazer teológico. Conforme Shaull (1993, pp. 

89-90): 
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Este Deus deseja a transformação do mundo e, para conseguir isso está 

sempre agindo de modo eficaz, submetendo a juízo tudo aquilo que 

agora existe, e trazendo à existência novas e inesperadas coisas, 

orientando, assim, a vida humana em direção ao futuro que ainda está 

por realizar-se.  

Este Deus é também soberano, acima e além de todos os nossos 

pensamentos e sistemas e conhecido somente através da divina presença 

na história, percebida coma a ajuda da revelação; assim, a vontade 

divina é a realidade central sujeitando e ordenando o mundo. Quanto a 

isso não temos nenhum controle. Deus está presente diretamente, age 

diretamente e exerce poder diretamente na história – e nos convida a 

encontrar nosso lugar neste processo redentor. (SHAULL, 1993, pp. 89-

90) 

   

  

Seu modo de pensar e agir denotava seu empenho de libertar o fazer teológico e 

a ação da igreja da estagnação, utilizando a metáfora de Weber (2004), libertá-la da 

“gaiola de ferro” a que foram submetidas pelos processos institucionais religiosos e 

sociopolíticos e retomar o sentido ético-valorativo do protestantismo, no caso, aspectos 

da teologia reformada, como estrutura de sentido para suas ações.   

E longe de se pensar que Shaull refutasse suas tradições reformadas ou que a 

elas estivesse amarrado, em termos doutrinários ou litúrgicos, importa lembrar que ele 

não só reivindicava seu “espírito revolucionário” para que orientassem os pensamentos 

e as ações dos que lutavam por libertação no presente, como as tinham por modelo para 

a manutenção do processo de constante reforma tanto da igreja quanto da sociedade, 

rumo ao futuro. Sobre isso, assim Shaull (1993, p. 87) expressava-se: 

 

qualquer igreja que é produto da Reforma merece esse nome somente se 

é capaz de vencer o impulso inerente a todas as instituições humanas, 

para a auto-preservação, e somente se ousar reformar-se de tempos em 

tempos, a fim de responder criativamente aos desafios apresentados por 

novas situações históricas. (SHAULL, 1993, p. 87)  

 

 

A este respeito, Abreu (2010) reforça que Shaull reclamava à teologia uma 

postura frente às necessidades do presente sob a crítica do futuro, próprio da teologia 

reformada, o que lhe garantia potencialidades revolucionárias, ao invés do caminho 

racional e metódico que a teologia trilhou.  

Modo de pensar e agir que escapava ao determinismo teológico que em última 

análise, projetava o Reino de Deus para o futuro, aquiescendo-se de uma postura crítica 

do presente, contribuindo, assim, para a continuidade do status quo.  A esse respeito 
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Shaull (1993, p. 104) dizia: “Nós, os protestantes, somos portadores de uma herança 

teológica que nos compele a buscar sempre nos reformarmos, mas somos vítimas de 

uma história e de estruturas eclesiásticas que têm negado a reforma.”  

A esse exercício teológico de Shaull, Abreu (2010, p. 24) interpreta que: “Trata-

se de uma visão escatológica que possui como critério último o reino de Deus como fim 

e alvo da história, reino este que permanece o fundamento da crítica do presente.”  

Por isso para Shaull (1993, p. 87), o protestantismo traduzia-se em uma ética 

religiosa que se convertia em uma práxis revolucionária capaz de transformação social. 

Assim entendia o “espírito protestante”:  

 

A essência do protestantismo não é uma doutrina mas uma maneira de 

ser no mundo, um novo conceito do que significa ser a igreja, que tem 

implicações revolucionárias para todas as instituições da sociedade. 

Algumas igrejas da tradição calvinista expressaram isso através de 

uma frase latina, ecclesia reformata semper reformanda. Com isso, 

elas querem dizer que qualquer igreja que é produto da Reforma 

merece esse nome somente se é capaz de vencer o impulso inerente a 

todas as instituições humanas, para a auto-preservação, e somente se 

ousar reformar-se de tempos em tempos, a fim de responder 

criativamente aos desafios apresentados por novas situações 

históricas. Fidelidade a um Deus vivo, ativo no mundo a fim de 

transformá-lo, exige novas respostas por parte de uma comunidade de 

fé sempre renovada – nas palavras de John Milton: “a reforma da 

própria reforma”. Em sua aplicação à sociedade, este conceito é 

referido como o “princípio protestante”, e se caracteriza pela 

exigência da dessacralização de todas as estruturas, instituições e 

realizações humanas. “(SHAULL, 1993, p. 87) 

 

 Tais convicções e o fundamento teológico de Calvino, da soberania de Deus e do 

chamado dos cristãos para prestar obediência a Deus acima de qualquer autoridade 

secular, levou Shaull (1966) a reconhecer na revolução marxista o caminho para a 

transformação social na época.   

Para Shaull (1966), a revolução era entendida como “um pequeno apocalipse da 

história; um sinal de que a história está sendo julgada por Deus, e de que esta deve 

passar através da morte, rumo à nova vida”. Nesse sentido a revolução seria a 

manifestação do Reino de Deus na terra, promovendo a justiça e o juízo que lhe é 

pertinente. (SHAULL, 1966, p. 81) 

Sua postura revolucionária radical de Shaull rendeu-lhe problemas com o 

Seminário Presbiteriano do Sul onde lecionava e com a igreja Presbiteriana, motivando 

seu retorno para os Estados Unidos, como também, depois do golpe militar a 

impossibilidade de voltar ao Brasil. 
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Portanto, do que até aqui foi exposto, isto é, todo o legado teológico de Shaull, 

somado à cultura dos movimentos sociais da época, permite a conclusão que foram 

estas as matrizes motivacionais para a concepção de instituições paraeclesiásticas (ou 

interdenominacionais) como a ONG Diaconia.  

A Diaconia iniciou suas atividades em 1967, no Rio de Janeiro e se ocupou em 

desenvolver atividades que minimizasse a desigualdade social do país na época. Num 

primeiro momento, de modo assistencialista, possivelmente devido à ditadura militar, 

porém em conjuminância com os ideais de responsabilidade social e ação efetiva na 

história, herdados da Confederação Evangélica do Brasil e de Shaull.  

Durante 15 anos, atendeu 17 estados brasileiros e no inicio da década de 1980, 

transferiu-se para Recife (PE), atuando exclusivamente no Nordeste onde se concentra 

40% da população pobre do país. 

 

2.2. ONG Diaconia e o “espírito” da nova cidadania 

 

A discussão da segunda parte do capítulo abordou a questão da subjetividade da 

Diaconia, constituída particularmente por uma racionalidade religiosa protestante que se 

apresenta como inspiração das suas práticas sociais, mesmo que, ao longo da sua 

história, partícipe das transformações políticas que redefiniram o seu fazer político. 

Transformações, aliás, que como descrito no capítulo anterior reorientaram toda a 

dinâmica do associativismo contemporâneo. 

 Por essa razão, torna-se relevante compreender o peso dos valores religiosos na 

subjetividade da Diaconia e, concomitantemente, entender a contribuição da realidade 

política contemporânea na estruturação das suas práticas sociais. Em outras palavras, 

frente a(s) fonte(s) de transformação e modificação do pensamento e das ações da 

organização, verificar a interface entre suas convicções religiosas e o contexto político 

no qual está inserida.  

A partir do que se desejou saber: Considerando os modos de pensar e agir da 

Diaconia, na interação com a realidade política contemporânea, como se estabelece a 

interface entre o seu modo de ser religioso e a ideia de cidadania?  

Com esta questão em pauta, voltando-se para o documento “Diaconia: 45 anos 

de serviço e promoção de direitos, Relatório Institucional: Assembleia Geral Ordinária 

2012, Período 2010/2012, p. 4”, publicado no site da Diaconia
13

, lê-se:  

 

                                                           
13

 http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/relatorios.php, acessado em 04/04/2013 

http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/relatorios.php
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A Diaconia é fruto do trabalho de muitas mãos e vidas que se 

unem para executar um serviço, baseado nos princípios cristãos, 

em favor de pessoas e grupos que vivem em situação de 

pobreza e não têm seus direitos mais fundamentais respeitados. 

A Diaconia tem se colocado ao lado destas pessoas e grupos, 

mostrando, através de sua atuação, que Deus deseja a vida 

abundante para as suas criaturas e chama a todas para a 

reconciliação através de seu Filho Jesus Cristo. 

  

 

Conforme o enunciado do relatório acima, a Diaconia declara-se como o 

resultado de pessoas que se unem para exercer um serviço “baseado nos princípios 

cristãos, em favor de pessoas e grupos”. Assim, ao se perguntar pela racionalidade que 

impele a Diaconia, é legítimo afirmar que a organização possui uma disposição 

subjetiva de conformidade com a tradição filantrópica de ajuda aos pobres inerente à 

perspectiva religiosa protestante. 

 Nesse sentido os termos expressos, “princípios cristãos”, ou melhor, o conjunto 

de valores a que eles remetem, interpreta-se como um símbolo
14

 sagrado que, de acordo 

com Geertz (2012, p. 66-67), funciona como a síntese do ethos de um povo, o 

protestante
15

, cuja Diaconia representa. Entendemos, como Geertz (2012, p. 66-67) que 

o ethos: “exprime o tom, o caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições 

morais e estéticos – e sua visão de mundo – o quadro que fazem do que são as coisas na 

sua simples atualidade, suas ideias mais abrangentes sobre ordem.”  

Logo, para a Diaconia, subjetivamente, o significado do símbolo religioso 

“princípios ou valores cristãos” implica a concepção de “responsabilidade social”, isto 

é, o imperativo do serviço em “favor de pessoas e grupos”.  

Assim sendo, os “princípios cristãos” funcionam para a Diaconia como um 

paradigma que atua como fator psicológico/religioso que explica a motivação das 

práticas sociais da organização; uma espécie de guião que encerra em si o resumo da lei 

                                                           
14

 Como em Geertz (2012, pp. 67-68), para símbolo, a abordagem aqui seguida é que “ele é usado para 

qualquer objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como vínculo a uma concepção – a 

concepção é o significado do símbolo.”  
15

 Quando se atribui à Diaconia a denominação protestante, se faz por dois motivos: ser o conceito 

protestante, analiticamente reconhecido como representante de “evangélico(s)” e por serem a maioria das 

igrejas que a organização representa, descendente da Reforma Protestante. Como se segue: Associação 

das Igrejas do Cristianismo Decidido, Confederação das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista do 7º 

Dia, Exército da Salvação, Igreja de Cristo no Brasil, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, Igreja Metodista do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil, União das Igrejas 

Evangélicas Congregacionais do Brasil.  
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cristã, “amor ao próximo”, ou seja, confere a organização o ethos que a mantém ao 

longo dos seus quarenta e seis anos de existência compromissada com o outro.  

Ainda, no seu site, a Diaconia se apresenta nos seguintes termos: “organização 

social brasileira, sem fins lucrativos e de inspiração cristã, que tem por objetivo a 

promoção da justiça e do desenvolvimento social”. 

Ao se identificar como “de inspiração cristã”, a Diaconia, reforça sua 

fundamentação religiosa e reconhece que no plano da realidade social, ajusta suas ações 

aos valores cristãos que professa.  

Parafraseando Geertz (2012, p. 68), o protestantismo (um padrão cultural 

religioso) fornece à Diaconia valores (programas) que instituem a responsabilidade com 

o outro (processo social e psicológico) que modelam suas práticas sociais 

(comportamento público).  

No entanto, em relação às suas práticas cotidianas, é interessante entender como 

a Diaconia se atualiza em relação às ideologias políticas com as quais se envolve e ao 

mesmo tempo, firma-se na convicção religiosa que a orienta. 

A definição de religião de Geertz (2012, p. 67) como um sistema de símbolos 

que formula concepções que estabelecem de maneira poderosas, penetrantes e 

duradouras disposições e motivações nos homens, contribui para explicar a capacita da 

Diaconia em manter-se fiel às suas premissas religiosas e, a partir delas, contextualizar-

se à realidade política na qual está inserida. Para Geertz (2012, p. 67), religião define-se 

como:  

 

(1) um sistema de símbolos que atua para (2) estabelecer poderosas, 

penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através 

da (3) formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e (4) 

vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que (5) as 

disposições e motivações parecem singularmente realistas. (GEERTZ, 

2012, p. 67) 

 

Esta disposição e motivação subjetiva da Diaconia para a prática social, gestadas 

pelos seus símbolos sagrados ou “princípios cristãos”, são inteligíveis, nas palavras de 

Geertz (2012, p. 70), quando esclarece: 

 

A percepção da congruência estrutural entre um conjunto de processos, 

atividades, relações, entidades e assim por diante, e um outro conjunto 

para o qual ele atua como um programa, de forma que o programa possa 

ser tomado como uma representação ou uma concepção – um símbolo – 

do programado, é a essência do pensamento humano. 
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[...] Eles o modelam induzindo o crente a um certo conjunto distinto de 

disposição (tendências, capacidades, propensões, habilidades, hábitos, 

compromissos, inclinações) que emprestam um caráter crônico ao fluxo 

de sua atividade e à qualidade de sua experiência. (GEERTZ, 2012, p. 

70) 

 

Mas e quanto à manutenção deste ethos? Como ele perpassa e prepondera como 

paradigma para a Diaconia? O estudo mostrou que o ethos da Diaconia é assegurado 

pelo corpo diretivo da Diaconia, - conselho diretor, direção executiva e conselho fiscal -

, composto por pessoas ligadas e nomeadas pelas igrejas membro
16

 da Diaconia.  

Mesmo junto ao corpo técnico
17

, eclético em termos de religiosidade, pôde-se 

perceber grande apreço e respeito pela organização e os valores que postula; 

visivelmente incorporados como deles ou como se expressaria no mundo corporativo, 

pode-se asseverar que, “vestem a camisa da organização”. Tanto que numa reunião com 

a autora da pesquisa, os técnicos assinalaram que: “A Diaconia funciona diferente das 

outras, tem uma gestão mais humana (funcionários tomam parte nas decisões) e um 

olhar diferenciado para com a comunidade, preocupação com a transformação de vida 

das famílias, com a qualidade de vida delas”.  

Outra questão interessante foi perceber como se estabeleceu o processo de 

interação entre o ethos religioso da Diaconia que, como se viu, organiza e orienta seu 

pensar e fazer sociopolítico da ONG com as mudanças políticas contemporânea, 

expostas mais amiúde no capítulo anterior.  

O final dos anos 1980 e anos de 1990, como já se viu, foram anos profícuos para 

o campo sociopolítico. Em nível mundial, o enfraquecimento das políticas coletivistas 

(simbolizada pela queda do muro de Berlim) e em vários países da América Latina e no 

Brasil, o fim de ditaduras militares, trouxe de novo a consolidação do “espírito” da 

democracia que se consubstanciou na ampliação do conceito de “cidadania” que passou 

a vindicar para além dos direitos políticos os direitos sociais.   

A década de 1990 trouxe como peculiaridade histórica a ideia de cidadania 

enquanto “estratégia política”, isto porque emergiu vinculada às experiências concretas 

                                                           
16

 Igrejas que se uniram em 1967 para criar a Diaconia e desde então, compõem o quadro associativo da 

instituição, são elas: Associação das Igrejas do Cristianismo Decidido, Confederação das Uniões 

Brasileiras da Igreja Adventista do 7º Dia, Exército da Salvação, Igreja de Cristo no Brasil, Igreja 

Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja Metodista do Brasil, Igreja 

Presbiteriana do Brasil, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. 
17

 Corpo técnico composto por: uma engenheira florestal (seis anos na Diaconia), um professor de letras 

com especialização em educação ambiental e geografia (mais de um ano na Diaconia), um técnico 

agropecuário (dois anos e meio na Diaconia), uma administradora pública (seis anos na Diaconia), uma 

agricultora que exerce a função de serviços gerais (dois anos na Diaconia), dois economistas (um com um 

ano e dois meses e o outro com nove meses na Diaconia). 
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dos movimentos sociais, construiu-se compromissada com um modelo de democracia 

que aprofunda a relação entre política e cultura. (DAGNINO, 2004, p. 107)  

Desde então, a nova noção de cidadania instituiu um processo de aprendizado 

social que vem propiciando uma redefinição da ideia de direitos, estabelecendo novas 

formas de sociabilidade e promovendo uma reforma intelectual e moral sem 

precedentes.  

Sobre a capacidade de um elemento intelectual projetar-se e remodelar dada 

cultura, Dawson (2012, p. 123) diz o seguinte:  

 

A unidade de uma cultura assenta-se não apenas em uma comunidade 

de lugar – o meio comum, uma comunidade de trabalho -, uma função 

comum e uma comunidade de sangue – a raça comum -, ela surge 

também, e acima de tudo, de uma comunidade de pensamento. Pois 

uma cultura, mesmo a mais rudimentar, nunca é simplesmente uma 

unidade material. Ela envolve não apenas certa uniformidade na 

organização social e no modo de vida, mas também uma disciplina 

social contínua e cônscia. (DAWSON, 2012, p. 123) 

 

Em meio a esse contexto transnacional, no Brasil, a sociedade civil como um 

todo, inclusive as ONGs, fortaleceram-se e muito contribuíram para a abertura política e 

a inclusão das minorias no contrato social. Mas também, sofreram transformações de 

perspectivas de atuação e estruturais (bastante discutidas no primeiro capítulo) para 

adaptarem-se a nova realidade social. 

Com a Diaconia, não foi diferente, e em 1997, para o período de 1998/2008, 

reestruturou seu modus operandi, assumindo a premissa política da “cidadania” como o 

elemento intelectual que passou a dar o tom na intervenção social da organização; uma 

conjuntura diferente da que provocou a sua emergência, quando seus idealizadores, 

conforme exposto acima, pleiteavam um protestantismo e um fazer teológico que se 

libertassem da influência política liberal e retornassem às premissas sociais da reforma 

protestante que naquele período, em constante diálogo com o marxismo, almejavam 

responder às necessidades sentidas da época.  

Frente à nova postura sociopolítica, a Diaconia, a partir de 1998, deixou a 

prática assistencialista e aderiu o modelo corrente de atuar para o fortalecimento da 

cidadania, focando o desenvolvimento humano e social do nordeste brasileiro.  

Como visto, essas experiências influenciaram significativamente para a 

construção da subjetividade política da Diaconia e como instituição paraeclesiástica ou 

interdenominacional, livre de amarras dogmáticas, possibilitou-se alargar seus 
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horizontes e ampliar o seu universo de parcerias, interagindo em fóruns de discussão e 

debates, com organizações de sua natureza institucional e órgãos governamentais.  

Desse modo, em 2008, seu processo de transição aprofundou-se e culminou no 

que a Diaconia denominou Marco Estratégico 2010-2019 (ME), elaborado em dialogo 

com o corpo funcional, direção institucional, parceiros locais, agências apoiadoras, 

instâncias governamentais brasileiras, ONGs, redes e articulações parceiras. 

Ao se observar a movimentação socio-histórica da Diaconia, percebe-se que ela 

aconteceu na esteira da construção da realidade social contemporânea, como um 

espelho que reflete, a nível micro, a realidade maior a sua volta. Um processo de 

circularidade social ou de transformação social, em que “estruturas plausíveis” ou 

“bases sociais” submetidas a processos sociais específicos se reconstroem, 

estabelecendo ou instituindo um novo vir a ser da sociedade. Berger (2004, p. 58) aclara 

esse “vir a ser” da sociedade, ao explicitar:  

 

[...] os mundos são construídos socialmente e mantidos socialmente. 

Sua realidade perdurável, quer objetiva (como a factibilidade comum, 

aceita como óbvia) quer subjetiva (como a factibilidade impondo-se à 

consciência individual), depende de processos sociais específicos, a 

saber, aqueles processos que permanentemente reconstroem e mantêm 

os mundos particulares em apreço. [...] Cada mundo requer, deste 

modo, uma “base” social para continuar a sua existência como um 

mundo que é real para os seres humanos reais. Essa “base” pode ser 

denominada a sua estrutura de plausibilidade. (BERGER, 2004, p. 58) 

 

Outro aspecto a que designação da Diaconia, “organização social, de inspiração 

cristã”, remete é a etiologia desse tipo de organização que pode parecer tangencial, mas 

não deixa de ser importante para este estudo, devido as demais organizações sociais 

apresentarem em comum com a Diaconia a racionalidade substantiva - orientada por 

valores, aos quais a Diaconia qualifica como valores cristãos.  

A avaliação dessa subjetividade comum é significativa, porque se por um lado, a 

ganância desvairada por lucro levou o ser humano a explorar a natureza e os seus 

semelhantes, situação que desencadeou desequilíbrio ambiental, desigualdade social e 

miséria, por outro lado, como reação ao colapso sociopolítico que se encaminha a 

sociedade ocidental, assistiu-se a emergência e o fortalecimento das organizações civis 

que na busca de soluções, mesmo que inconscientemente, retornou às fontes de 

significado da sua instituição.  

Destas fontes fazem parte valores como a solidariedade e a participação e dão 

fisionomia às organizações do tipo, por nortearem a intervenção dessas organizações 
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sobre a realidade social local/global e as levarem a se posicionarem contra a pobreza e a 

injustiça social, como já discutido neste estudo. Por isso pesquisadores do 

associativismo civil em geral, ao descrevê-las identificam, por exemplo, a solidariedade 

como referencial das mesmas. Scherer-Warren (1999, p. 51), dentre outros mencionados 

anteriormente, percebeu tal valor nas práticas cotidianas das organizações sociais, no 

seguinte sentido: “responsabilidade social com o bem comum, conciliando interesses 

individuais e comunitários, e promovendo o bem comum mediante a participação 

complementar e ampliada de atores e organizações sociais”. (SCHERER-WARREN, 

1999, p. 51) 

Uma explicação plausível para a presença dos valores éticos nas organizações 

civis é que boa parte delas teve suas origens em países de tradição judaico-cristã. 

Fernandes (1997, pp. 25-26), quando está definindo o “Terceiro Setor”, no qual se 

incluem as demais organizações, comenta que a lei inglesa ao se referir a ele, “fala de 

“caridades” (charities), o que remete à memória religiosa medieval e enfatiza o aspecto 

da doação (de si, para o outro) que caracteriza boa parte das relações idealizadas nesse 

campo.” (FERNANDES, 1997, pp. 25-26).  

Aliás, a atual participação cidadã é uma conquista que teve seu esboço na 

expansão das iniciativas civis, nos idos século XVI, com a reforma protestante e sua 

tese de sacerdócio universal que abriu as hierarquias sagradas para a participação dos 

fiéis. (FERNANDES, 1994, p. 16) 

Na década de 1940, a presença de instituições religiosas já se fazia significativa. 

Fernandes (1997, p. 26), sobre este fato, comenta que: 

 

da Europa continental vem o predomínio da expressão “organizações 

não governamentais” (ONGs), cuja origem está na nomenclatura do 

sistema de representações das Nações Unidas. Chamou-se assim às 

organizações internacionais que, embora não representassem governos, 

pareciam significativas o bastante para justificar uma presença formal 

na ONU. O Conselho Mundial de Igrejas e a Organização Internacional 

do Trabalho eram exemplo em pauta. (FERNANDES, 1997, p. 26).  

 

 

Considerando a religião como um sistema de significados incorporados nos 

símbolos (como valores), capazes de influir nos processos socioestruturais e 

psicológicos, pondera-se que as organizações sociais são a objetivação da subjetivação 

da sociedade. O que leva a se concluir que os valores da religião cristã, no caso 

específico desse estudo, do protestantismo, de modo imanente, permeia o imaginário 

social das organizações em questão. 
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No sentido mais amplo, toda sociedade instituída apresenta na sua raiz uma 

cultura religiosa que se objetiva nas suas instituições e ao se reinventar, mesmo na sua 

versão secularizada, porta uma subjetividade ou um imaginário social, no qual 

consciente ou não, plasma significações que lhe é inerente, isto é, trás de modo 

imanente valores religiosos que remontam a sua memória e remete a reminiscência de 

sua instituição.  

Castoriadis (1987, p. 404), ao discutir a relação entre a instituição da sociedade e 

religião, conclui que: 

 

Não podemos “explicar” a heteronomia da sociedade, nem por que a 

religião foi, até agora, um componente central da instituição da 

sociedade. Conseguimos, no entanto, elucidar alguns aspectos deste fato 

capital: que toda instituição heterônoma da sociedade tenha sido, central 

e essencialmente, religiosa. Ou, em outras palavras: o enigma da 

sociedade heterônoma e o enigma da religião são, em grande parte, um 

único e mesmo enigma.  

[...] o “mundo real” sempre se define e organiza mediante um magma 

de significações imaginárias sociais; significações relativas a questões 

para as quais nenhuma resposta “real” ou “racional” jamais poderia ser 

proposta. A resposta, assim como a maneira de articular implicitamente 

as questões, foi sempre fornecida pelo conjunto de crenças instituídas 

que denominamos religião. (CASTORIADIS, 1987, p. 404) 

 

 

 Ainda Berger (2004, pp. 53-54), nessa mesma direção, contribui ao explicar: 

 

Tanto os atos religiosos como as legitimações religiosas, rituais e 

mitológicas, dromena e legoumena, servem juntos para “relembrar” os 

significados tradicionais encarnados na cultura e suas instituições mais 

importantes. Restauram sempre de novo a continuidade entre o 

momento presente e a tradição da sociedade, situando as experiências 

do indivíduo e dos vários grupos da sociedade no contexto de uma 

história (fictícia ou não) que os transcende a todos. Já se disse 

acertadamente que a sociedade, na sua essência, é uma memória. [...] A 

interação dialética entre a atividade religiosa e a ideação religiosa 

aponta outro fato importante - o enraizamento da religião nos interesses 

práticos de cada dia. (BERGER, 2004, pp. 53-54) 

 

Bem, de todo esse processo sócio-histórico que a Diaconia vivenciou, por fim se 

averiguou a interface entre o ethos religioso da organização e os elementos ou as 

características da ideologia da “nova cidadania”, em outras palavras, em que aspectos o 

ethos protestante se identifica com o “espírito da cidadania” de modo que a Diaconia se 

alinhasse a esse ideário.  

Antes disso, sobre a nova noção de cidadania, é importante esclarecer que 

mencioná-la, enquanto “espírito da cidadania”, ocorre pela razão dele vir estabelecendo, 
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desde sua emergência, final dos anos de 1980 e 1990, não só uma nova mentalidade, 

mas também um modo de conduta que redimensionou toda a realidade social. 

Ainda, a respeito do conceito é importante reiterar o caráter inusitado de surgir 

como estratégia política, precisamente porque decorreu da luta política dos excluídos da 

sociedade, das experiências dos movimentos sociais do tipo urbano, de mulheres, 

negros, homossexuais, ecológicos; enfim uma parte significativa da sociedade que luta 

por direitos.  O que a ele outorga um caráter histórico e por isso aberto a contínua 

transformação. (DAGNINO, 2004) 

Nesse sentido, a nova cidadania contribui para a construção de uma democracia 

mais ampla e profunda, ou seja, organiza uma construção democrática de transformação 

social que contempla as dimensões da política e da cultura, por incorporar 

características da sociedade contemporânea como: o papel das subjetividades, a 

emergência de sujeitos sociais de novo tipo e de direitos de novo tipo e a ampliação do 

espaço da política. (DAGNINO, 2004) 

Para viabilizar o estudo, abaixo se organizou um quadro que mostra as 

peculiaridades da cidadania dos anos 1990 (Quadro -1) que deixa claro sua diferença do 

conceito liberal dos fins do século XVIII com as características da “nova cidadania” 

(sobre o que não se entrou em minúcias por não ser o foco trabalho), aproveitou-se o 

quadro da Diaconia sobre seus princípios, valores e compromissos (Quadro – 2) e se 

criou outro quadro com o conteúdo de ambas para facilitar a visualização e verificação 

da inter-relação entre o ethos religioso da organização e o “espírito da cidadania”. 

  

Características do novo conceito de “cidadania” 
 

NOVA 
CIDADANIA 

Redefinição da 
noção de 

direitos: “Direito 
a ter direitos”. 

Sujeitos sociais que 
participam da 

própria 
transformação 

social. 

Estabelecimento 
de novas formas 
de sociabilidade. 

Novas relações 
sociais 

estabelecidas, a 
partir da reforma 

intelectual e moral. 

Direito de definir 
o sistema do 
qual participa. 

Incorporação da 
noção de 

igualdade e da 
diferença. 

 
Quadro - 1 -  Formulado da proposição de Dagnino (2004, pp. 107-115) 
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Quadro - 2 – Retirado do documento “Marco Estratégico 2010-2019 e Plano Trienal 2011-2013”. 

 

 
A NOÇÃO DE 

CIDADANIA 

RECLAMA: 

 Redefinição da 

noção de 

direitos: “Direito 

a ter direitos”. 

Sujeitos sociais 

que participam 

da própria 

transformação 

social. 

Estabelecimen

to de novas 

formas de 

sociabilidade. 

Novas 

relações 

sociais 

estabelecidas, 

a partir da 

reforma 

intelectual e 

moral. 

Direito de 

definir o 

sistema do 

qual participa. 

Incorporação 

da noção de 

igualdade e da 

diferença. 

PRINCÍPIOS, 

VALORES E 

COMPROMIS-

SOS QUE 

ORIENTAM A 

DIACONIA: 

Valores do 

Reino de 

Deus; 

solidariedade; 

ética; cuidado 

com a criação; 

serviço; 

exercício 

espiritual. 

Garantia de 

direitos; defesa 

e promoção da 

vida. 

Autonomia; 

sustentabilidade; 

construção de 

parcerias; 

intervenção 

contextualizada. 

Valorização e 

troca de 

saberes; 

prática e apoio 

à democracia. 

Inserção 

cultural; 

promoção da 

paz, justiça e 

equidade. 

Combater as 

estruturas 

opressoras; 

diálogo. 

Equidade de 

gênero, 

geração e 

etnia; respeito 

à diversidade; 

compaixão; 

valorização da 

pessoa 

humana – 

dignidade. 

 
Quadro – 3 – Interface entre os princípios, valores e compromissos da Diaconia e as características da “nova cidadania”. 

 

A interação entre os símbolos religiosos e os processos socioestruturais e 

psicológicos promove a modelação de um e outro. Isso fica em evidência no quadro – 3, 

quando se observa a correspondência entre os valores, princípios e compromissos da 

Diaconia e as características da cidadania, onde se pode relacionar, por exemplo: o 

“direito a ter direitos” defendidos pela cidadania com o compromisso da Diaconia de 

“garantia de direitos e defesa e promoção da vida”. Para a ONG, isso na prática 

significa permitir ao nordestino acesso a água como um direito e não como favor 

político, por meio de tecnologia social (cisterna) ou viabilizar a participação dos líderes 

comunitários em fóruns onde tomam conhecimento das políticas públicas que podem e 

devem pleitear.  

Transparência e prestação pública de contas Intervenção contextualizada

Inserção cultural Combater as estruturas opressoras

Equidade de gênero, geração e etnia Exercício da espiritualidade

Construção de parcerias Respeito ao meio ambiente

Sustentabilidade Valorização e troca de saberes

Solidariedade Participação

Autonomia Diálogo

Serviço Compaixão

Garantia de Direitos Ética

Cuidado com a Criação Valorização da pessoa humana - Dignidade

Defesa e promoção da Vida Prática e apoio à Democracia

Promoção da Paz, Justiça e Equidade Respeito à Diversidade

Do Reino de Deus

Cristã Evangélica Diaconal

Ecumênica de serviço Brasileira
Natureza Institucional

Compromissos

Princípios

Valores

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Concepção Metodológica

Natureza Institucional, Valores, Princípios e Compromissos

Protagonismo
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Assim, a percepção que se tem é que o ethos
18

 religioso da Diaconia a induz a 

uma visão de mundo
19

 comprometida com a sociedade e na relação com a ideologia da 

cidadania. Ela a assume, mas só o faz porque ao estabelecer com ela um diálogo a 

identifica como sua, por reconhecê-la coerente com os seus princípios cristãos. Sobre a 

relação entre os padrões culturais (aqui o religioso) e a realidade social, Geertz (2012, p. 

69) afirma que: “[...] os padrões culturais têm um aspecto duplo, intrínseco – eles dão 

significado, isto é, uma forma conceptual objetiva, à realidade social e psicológica, 

modelando-se em conformidade a ela e ao mesmo tempo modelando-a a eles mesmos.”  

Em outras palavras, subjetivamente esse processo acontece na conjugação dos 

elementos valorativos (ethos) da Diaconia e da sua apreensão do mundo e da existência 

(visão de mundo) que se traduz num modo de vida determinado que se lhe apresenta 

plausível. Conforme Geertz (2012, p. 93):  

 

[...] o ethos torna-se intelectualmente razoável porque é levado a 

representar um tipo de vida implícito no estado de coisas real que a 

visão de mundo descreve, e a visão de mundo torna-se emocionalmente 

aceitável por se apresentar como imagem de um verdadeiro estado de 

coisas do qual esse tipo de vida é expressão autêntica. Essa 

demonstração de uma relação significativa entre os valores que o povo 

conserva e a ordem geral da existência dentro da qual ele se encontra é 

um elemento essencial em todas as religiões, como quer que esses 

valores ou essa ordem sejam concebidas. (GEERTZ, 2012, p. 93) 

 

 

Nesse caso, a realidade sociopolítica apresenta-se como “base fatual” para a 

atividade protestante da Diaconia, a oportunidade para agir no mundo. Desse modo no 

exercício cotidiano da sua espiritualidade propõe-se a estabelecer na terra os valores do 

Reino de Deus, servindo e cuidando da criação de modo ético e solidário, revelando, 

como postula no Relatório Institucional: Assembleia Geral Ordinária 2012, “que Deus 

deseja a vida abundante para as suas criaturas e chama a todas para a reconciliação 

através de seu Filho Jesus Cristo”. A esse respeito, Geertz (2012, p. 94) observa que:  

 

[...] os símbolos sagrados relacionam uma ontologia e uma cosmologia 

com uma estética e uma moralidade: seu poder peculiar provém de sua 

suposta capacidade de identificar o fato com o valor no seu nível mais 

fundamental, de dar um sentido normativo abrangente àquilo que, de 

outra forma seria apenas real. (GEERTZ, 2012, p. 94) 

                                                           
18

 A definição do ethos de um povo é tomada da perspectiva de GEERTZ (2012, p. 93) que o define 

como: “O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético, e sua 

disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo, que a vida reflete.” 
19

 Segundo o viés de GEERTZ (2012): “o quadro que elabora das coisas como elas são na simples 

realidade, seu conceito de natureza, de si mesmo, da sociedade.” (GEERTZ, 2012, p. 93) 
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Finalizando, a Diaconia entende que entre seu ethos e a estrutura da realidade 

política da cidadania existe uma congruência, de forma que uma empresta significado à 

outra. Esse fenômeno se explica porque, segundo Geertz (2012, p. 96): 

 

A força de uma religião ao apoiar os valores sociais repousa, pois, na 

capacidade dos seus símbolos de formularem o mundo no qual esses 

valores, bem como as forças que se opõem à sua compreensão, são 

ingredientes fundamentais. Ela representa o poder da imaginação 

humana de construir uma imagem da realidade na qual, para citar 

Weber, “as acontecimentos não estão apenas lá e acontecem, mas têm 

um significado e acontecem por causa desse significado”. A 

necessidade de tal fundamento metafísico para os valores parece variar 

bastante em intensidade de cultura para cultura e de indivíduo para 

indivíduo, mas a tendência de desejar alguma espécie de base fatual 

para o compromisso de cada um parece praticamente universal – o mero 

convencionalismo satisfaz a muito poucas pessoas, em qualquer cultura. 

(GEERTZ, 2012, p. 96) 

 

A Diaconia é uma organização social religiosa que encontra nos seus princípios 

os elementos que a capacitam a fazer uma leitura da realidade, para de modo eficiente 

cumprir seu papel de agente de transformação. Como diz Geertz (2012, p. 102), a 

religião é: “[...] uma atividade simbólica que expressam tentativas de fornecer 

orientação a um organismo que não pode viver num mundo que ele é incapaz de 

compreender.” 
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Capítulo 3 

O protagonismo da ONG Diaconia no agreste Potiguar. 

 

Por fim chegou-se ao último momento desse estudo, entendendo que as 

pesquisas em geral sobre as ONGs, ao se referirem às organizações religiosas, 

politicamente apartidárias, como é o caso da Diaconia, colocam em dúvida suas práticas 

sociais, por desconfiarem que boa parte dessas instituições exerçam práticas 

assistencialistas e/ou proselitismo.  

Por isso neste capítulo analisou-se a intervenção da ONG protestante Diaconia, 

observando seu modus operandi e dando voz a algumas das comunidades por ela 

assistidas, no Médio e Alto Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte, com o intuito de 

responder a questão fundamental desse trabalho, qual seja: A Diaconia, de orientação 

protestante, é um agente de transformação social?  

No entanto quando esse trabalho refere-se à transformação social espera uma 

atuação que transcenda as raias do assistencialismo e se traduza nas propostas da “nova 

noção de cidadania” (Dagnino 2004) que preceitua a construção de uma pedagogia 

social que redunde numa democracia ampliada e participativa, no sentido que os atores 

nela envolvidos se constituam sujeitos da própria transformação e cônscios de seus 

direitos civis, sociais e políticos.  

Ora o nordeste brasileiro é reconhecidamente uma das regiões mais pobres do 

hemisfério Sul, com baixos índices de desenvolvimento e palco do autoritarismo e do 

patriarcalismo social, práticas enraizadas na sociedade brasileira. Assim sendo, a 

referida transformação social precisa viabilizar a mudança dos modos de pensar, de 

atuar e de sentir nas comunidades sertanejas para que ocupem espaços diferentes dos 

socialmente e culturalmente a elas definidos.  

Com isso quando se perguntar se a Diaconia promove transformação social no 

nordeste, deseja-se saber se: A organização trabalha para a construção de sujeitos 

sociais autônomos? Ou seja, empenha-se para que o nordestino conheça que tem direito 

a ter direitos; conscientize-o que pode e deve ascender socialmente e que deve participar 

ativamente da sua transformação social. 

Essa transformação, sinônimo de cidadania, também deve levar em conta a 

criação de espaços de fazer político. Portanto outra questão a ser respondida é: A 

Diaconia cria espaços públicos de discussão ou viabiliza o diálogo? Isto é, a ONG 

propicia fóruns onde os sertanejos participam da definição sociopolítica no qual estão 

inseridos; mas também ela reconhece e respeita o conhecimento cultural local e 
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desenvolve na comunidade a noção de igualdade e da diferença, por exemplo, nas 

relações de gênero.   

Uma última questão que se impõe diz respeito ao meio ambiente, uma vez que o 

agreste, por causa da devastação, corre o rico de desertificação. Desse modo um modelo 

de transformação social efetiva precisa abranger essa preocupação, por isso se pergunta: 

A Diaconia oportuniza a harmonia entre o sertanejo e o semiárido nordestino?  

Sabe-se que os parâmetros que orientam o processo de transformação social de 

um povo são diversificados e complexos e, com certeza, suscitam muitas outras 

perguntas, contudo, as questões propostas derivaram-se da perspectiva da “nova 

cidadania” que norteia a investigação desse trabalho.  

 

3.1. Diaconia: o papel social do protestantismo brasileiro 

 

É certo que o histórico de existência da Diaconia, da sua emergência até os dias 

atuais, enquanto uma entidade de serviço da igreja protestante ou das igrejas 

protestantes
20

 que representa, sempre teve o objetivo claro de assumir a parcela de 

responsabilidade social que lhe cabe na realidade brasileira e influenciar outros na 

mesma direção, não se ocupando com a tarefa de evangelização. Ainda assim, no 

decorrer da pesquisa, esta postura surpreendeu devido à natureza religiosa protestante da 

organização e por se declarar inspirada por valores cristãos. Também, por pairar sobre 

tais instituições a acusação de praticarem ações sociais de maneira assistencialista e com 

intenções proselitistas.  

Outro fato que corroborou para a suposição de proselitismo foi que, como já 

exposto na introdução do trabalho, o conhecimento da Diaconia deveu-se a trabalho 

anterior, o qual envolveu a pesquisa da ONG protestante inglesa Tearfund, que atua no 

Brasil e trabalha em parceria com a ONG brasileira, financiando alguns de seus 

projetos.  Uma vez que a Tearfund declara esposar o viés teológico da Missão 

Integral
21

, inferiu-se a princípio que a Diaconia comungasse da mesma ideologia 

religiosa.  

                                                           
20

 Igrejas que se uniram em 1967 para criar a Diaconia e desde então, compõem o quadro associativo da 

instituição, são elas: Associação das Igrejas do Cristianismo Decidido, Confederação das Uniões 

Brasileiras da Igreja Adventista do 7º Dia, Exército da Salvação, Igreja de Cristo no Brasil, Igreja 

Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja Metodista do Brasil, Igreja 

Presbiteriana do Brasil, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. 
21

 Missão Integral: O aspecto da missão integral que a Tearfund apóia especificamente é o trabalho da 

igreja local relacionado à transformação econômica, física, psicológica, social e espiritual das pessoas 

carentes.  
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Portanto, foi importante averiguar a posição da Diaconia a esse respeito, para 

então avaliar como essa organização religiosa cumpre o papel social a que se 

compromete na realidade nordestina onde atua.  

Então antes de tudo, o estudo procurou conhecer se a Diaconia, enquanto uma 

organização paraeclesiástica ou interdenominacional cumpre contemporaneamente o 

papel social a que se propõe ou se é instrumento de proselitismo.  

Assim sendo, na unidade pesquisada, Médio e Alto Oeste Potiguar (RN) com 

sede em Umarizal, o coordenador da unidade, o Sr. F. L. de A. F., foi questionado sobre 

a postura da Diaconia em relação a essa prática, ao que respondeu:  

 

Precisa ampliar essa perspectiva. Faz-se missão integral, mas não se 

tem consciência disso. Pela prática algumas unidades/territórios, a nível 

institucional, estão mais inteiradas da ideologia da Missão Integral 

(Recife/Natal). Com o distanciamento das igrejas, deixou-se de lado o 

elemento espiritual, devido o programa agroecológico priorizou-se as 

técnicas, o social e o político. Em Recife e em Natal com a presença do 

PAADI (Programa de Apoio a Ação Diaconal) o espiritual está mais 

dentro. 

Agora o programa foi extinto (2010), passou-se a trabalhar com linha 

estratégica e o espiritual estará mais presente em todas elas e todos os 

territórios. 

 

 

Contrariando o que se supunha, constatou-se também que mesmo do corpo 

técnico, daquela unidade (Umarizal - RN), não se exige que pertença a qualquer 

denominação de viés protestante ou apresente formação teológica ou missiológica. 

Antes, os técnicos são selecionados pela competência técnica que portam e pela 

necessidade requerida da função que irão exercer. 

As comunidades onde a Diaconia atua, visitadas, também foram inquiridas sobre 

referida prática e à pergunta: A Diaconia promove o seu pensamento religioso na 

comunidade? De que maneira? Das vinte e oito entrevistas: vinte e seis negaram 

semelhante prática, dessas nove deram detalhes (conforme transcritas abaixo) e as 

                                                                                                                                                                          
A Tearfund entende que a pobreza é o resultado de um legado social e estrutural de  

relacionamentos rompidos com Deus, de uma compreensão equivocada de si mesmo, de  

relacionamentos injustos entre as pessoas e de relações com o meio ambiente que são  

caracterizadas pela exploração. A missão integral é o trabalho dirigido por Deus e pela oração com  

o objetivo de ajudar na restauração desses relacionamentos, quando os mesmos estão rompidos. A  

missão integral também é um trabalho que acontece no âmbito humano e sobrenatural. A  

comunidade dos discípulos de Jesus é o contexto-chave onde relacionamentos restaurados são  

manifestados e, portanto, a igreja local ocupa um lugar central na tarefa da missão integral por ser  

uma comunidade amorosa, receptiva, prestativa e que dá testemunho. 

http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Churches/Porto_Church/0.4.1%20Tearfunds%20definition%20of%2

0integral%20mission%20PORT.pdf, acessado em 08/04/2013 

http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Churches/Porto_Church/0.4.1%20Tearfunds%20definition%20of%20integral%20mission%20PORT.pdf
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Churches/Porto_Church/0.4.1%20Tearfunds%20definition%20of%20integral%20mission%20PORT.pdf
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outras se limitaram a responder “não” e duas responderam positivamente a respeito 

(relatadas em seguida).  

    

Traz sim, começa dizendo que é evangélica nas reuniões. (A. R. R. G. 

N., 57 anos, apicultora, Sítio Calumbi - São Miguel (RN)) 

 

Traz a maioria aqui é crente. Mas não obriga não. Tinha um pastor que 

vinha ensinar a Bíblia. (C. M. de A., 58 anos, agricultor, comunidade 

Caraúbas (RN)) 

 

Não passa nenhuma ideologia religiosa. (F. G. N., 46 anos, agricultor, 

Sítio Caiçara – Umarizal (RN)) 

 

Nada, nenhuma. (J. S. de L., 45 anos, agricultor, Sítio Alegre - Antonio 

Martins (RN)) 

 

Não força religião. (R. N. de Q., 40 anos, agricultor, Sítio Velho - 

Serrinha dos Pintos (RN)) 

 

Não. Todas as coisas que se faz se agradece a Deus. Isso a Diaconia faz 

e a gente aprende a agradecer mais. (A. G. de O., 70 anos, agricultor, 

Sítio Velho - Serrinha dos Pintos (RN)) 

 

Só ajuda no que precisar. (P. C. P. de O., 29 anos, agricultor, Sítio 

Canafístula – Caraúbas (RN)) 

 

Não. Ela incentiva a participação da comunidade nas associações. (M. 

S. D., 23 anos, professora, Sítio Várzea Grande – Lucrécia (RN)) 

 

Não vejo não. (E. R. de S. R., 39 anos, professora, Assentamento 

Ursulina – Caraúbas (RN)) 

 

Nós resgatamos a festa da padroeira. A Diaconia ajudou conseguir os 

brindes da festa, construir uma capela que sirva para os católicos e os 

evangélicos da comunidade. (M. D. de L. S. F., 37 anos, agricultora, 

Assentamento Ursulina – Caraúbas (RN)) 

 

Não ela é neutra. Ela explica a função dela, de onde vêm os recursos, 

mas não faz força ou influência para se mudar de religião. (E. de P., 35 

anos, agricultor, Sítio Teixeira - Rafael Godeiro (RN)) 

 

Mediante essas declarações, concluiu-se que no território pesquisado, Médio 

Oeste Potiguar (RN), a intervenção da Diaconia, compreendendo seus valores cristãos 

como um imperativo para demonstrar a prática do amor ao próximo, restringe-se às 

questões sociopolíticas, para que “o direito a ter direitos” seja uma realidade para os 

excluídos sociais do nordeste brasileiro. 

Inclusive, diferente da generalização de alguns autores de que as ONGs 

religiosas e apartidárias não politizam e organizam a sociedade civil; a Diaconia 

sustenta conservar-se independente de vinculação político partidária, por entender que 



68 
 

pelo menos na região onde atua, o agreste potiguar, este tipo de vinculação compromete 

sua autonomia de atuação. 

Sete técnicos
22

 do território Médio e Alto Oeste Potiguar (RN) em Umarizal – 

RN, por ocasião de uma reunião com a autora desta pesquisa, questionados a este 

respeito, afirmaram de modo unanime que:  

 

Muitas ONGs da região são partidárias e acabam como cabo eleitoral 

dos partidos, comprando votos e fortalecendo a prática de “curral 

eleitoral” comum na região. Por exemplo: A Diaconia deixa claro que a 

cisterna é um direito, a água não é a Diaconia que está dando; promove 

mobilização política não partidária, a Diaconia tem um papel político 

definido, compromisso com o direito e não partidário. (V. de M. M.) 

 
 

A Diaconia opera em redes – forma de organização e ação de atores coletivos e 

movimentos sociais -, fóruns ou articulações de organizações da sociedade civil, 

objetivando a aprendizagem, a troca de conhecimentos e a articulação política. E essa 

perspectiva de intervenção reflete a percepção que tem da realidade complexa na qual 

atua, composta de setores e agrupamentos sociais heterogêneos, campos de múltiplas 

contradições, diversidades e discursos plurais, em que opera não apenas a lógica do 

conflito, mas também da cooperação e da solidariedade. (SCHERER-WARREN, 1999, 

p. 51) 

Porém, a participação da ONG em determinada rede ou em espaços de 

articulação e representatividade política em nível municipal, estadual, regional, nacional 

ou internacional é definida nas reuniões regulares das equipes territoriais e da Comissão 

Executiva e, conforme o Relatório Institucional 2010-2012, mediante os seguintes 

critérios:  

 

 A importância da intervenção qualificada nestes espaços, 

considerando a demanda de tempo, recurso e presença; 

 Que haja atenção para possíveis situações nestes espaços que 

envolvam o exercício da política partidária, com as quais não 

devemos nos comprometer; 

 A consonância com nossa missão e relevância político-

estratégica de cada espaço, estabelecendo as prioridades de 

nossa participação; 

                                                           
22

 O corpo técnico é composto por oito técnicos, mas um estava ausente. São eles: uma engenheira 

florestal (seis anos na Diaconia), um professor de letras com especialização em educação ambiental e 

geografia (mais de um ano na Diaconia), um técnico agropecuário (dois anos e meio na Diaconia), uma 

administradora pública (seis anos na Diaconia), uma agricultora que exerce a função de serviços gerais 

(dois anos na Diaconia), dois economistas (um com um ano e dois meses e o outro com nove meses na 

Diaconia).  
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 A importância de dividir a participação/representação nestes 

espaços com organizações de igrejas, parceiros e agências, de 

maneira tal que a Diaconia possa: reforçar estrategicamente a 

participação de seus parceiros; favorecer o rodízio entre os 

participantes e priorizar outros espaços; 

 Ressaltar o empenho de formar novas capacidades e lideranças 

para que haja rotatividade de participação/representação nestes 

espaços;  

 Garantir o retorno das decisões e encaminhamentos destes 

espaços para o corpo institucional; 

 Garantir a formação política, estratégica e temática das pessoas 

participantes/representantes destes espaços, favorecendo maior 

qualidade na intervenção; 

 Analisar, a cada ano, a viabilidade de permanência nestes e 

noutros espaços; 

 Avaliar a relevância e o impacto da participação da Diaconia 

nestes espaços a cada mandato. (RELATÓRIO 

INSTITUCIONAL 2010-2012, p. 26) 
 

 

As redes sociais que a ONG estabelece, conforme Fischer e Carvalho citado por 

Scherer-Warren (1999, p. 35), caracterizam-se de duas formas: as redes associativistas – 

o conjunto de relações entre diversos atores coletivos e as redes submersas – constituída 

por vínculos de parentesco, vizinhança e amizade (como se verá no segundo tópico do 

capítulo).  

A Diaconia, com a formação de redes associativistas busca a interação política 

entre grupos com os quais mantém inter-relações com a finalidade sociopolítica de 

formar movimentos e reivindicações. “Naturalmente, a formação das redes 

associativistas são perpassadas pelos elos que se formam nas redes submersas que lhe 

dão base.” (SCHERER-WARREN, 2002, pp. 247-248) 

Atualmente, a rede associativista de âmbito nacional da Diaconia abrange 38 

instituições e articulações, dentre elas, destacam-se: Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar (CONSEA), Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) / Articulação 

Nacional de Agroecologia (ANA), Fórum DCA - Fórum Estadual das Organizações 

Não Governamentais de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes, Fórum de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescentes, Conselho Municipal 

de Políticas Públicas de Juventude do Recife, Igrejas Eco-cidadãs.  

Concernente a sua interatividade enquanto rede associativista, no período dessa 

pesquisa, presenciou-se sua participação em dois eventos: a manifestação de rua dos 

“Agricultores/as Familiares da Chapada do Apodi contra a entrada do 

AGRONEGÓCIO!” (Fotos 1, 2, 3, e 4) e a 4ª Conferência Territorial de Segurança 

Alimentar e Nutricional do Alto Oeste Potiguar (Fotos 5 e 6). 
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Nesse movimento dos trabalhadores rurais contra o agronegócio sob os lemas 

“Não precisamos de Perímetro Irrigado, Precisamos de Apoio do Governo para 

Agricultura Familiar Camponesa” e “Se o campo não planta a cidade não janta!”, os 

camponeses protestavam contra a entrega da água e sustentavam que ela é patrimônio 

do povo e não mercadoria nas mãos de Grupos Econômicos, sob o pretexto de “levar 

água para o semiárido”. Segundo eles o governo usa esses meios alegando a promoção 

do desenvolvimento para a região, no entanto afirmavam que esse modelo empregado 

pelo governo (projeto de irrigação com as águas da Barragem Santa Cruz) é falido. Os 

camponeses diziam ainda que na verdade com esse projeto eles perdem suas terras e seu 

negócio, têm suas terras contaminadas por agrotóxicos e se tornam mão de obra barata 

dessas empresas.  

 

 

Foto – 1 – Panfleto da passeata dos Trabalhadores(as) Rurais contra o Agronegócio e 

Foto – 2 – Verso do panfleto. 

 

 
 

Foto – 3 – Movimento dos Trabalhadores(as) Rurais contra o Agronegócio na Chapada do Apodi (RN) em 25/07/2011 e 
Foto – 4 – Representantes da Diaconia (Bruno, Leonardo e Jean) 
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A 4ª Conferência (Fotos 5 e 6) com o tema “Alimentação Adequada e Saudável: 

Direito de Todos” aconteceu na cidade de Pau dos Ferros (RN). A sociedade civil se fez 

representar pelos seguintes segmentos: ONGs, estudantes universitários, associações 

territoriais, igrejas sindicatos e a pastoral da criança. Já as instâncias governamentais 

presentes foram: vereadores, prefeitos secretários chefes de departamentos e entidades 

do governo.  

Além da ampla discussão estabelecida entre os presentes sobre “Alimentação 

Adequada e Saudável: direito de todos”, foram escolhidos delegados para representar a 

posição daquele CONSEA junto ao Estado. Com a intenção de uma maior 

representatividade das reivindicações da região, os delegados foram assim designados: 

nove da sociedade civil, cinco do governo, um da pastoral da criança, duas ONGs, uma 

igreja, uma associação, um sindicato, um território e dois estudantes universitários. 

 A conferência foi promovida pelo CONSEA do Estado do Rio Grande do Norte, 

cujo presidente é o Pastor Airton S. Schroeder, assessor político pedagógico da 

Diaconia.  

 

 

Foto – 5 - 4ª Conferência com o tema “Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos” no município de Pau dos 

Ferros (RN) em 21/07/2011 e Foto – 6 – Participantes da Conferência 

 

Essas ações são dignas de serem destacadas, pois denotam o amadurecimento 

sociopolítico da região nordeste do Brasil como um todo e do agreste Potiguar em 

particular e a presença da Diaconia, enquanto uma organização protestante enfatiza o 

seu envolvimento com a realidade local e salienta a relevância do papel social que 

desempenha na região; onde claramente se nota o sertanejo como sujeito ativo na 

construção da sua cidadania, lutando pela aquisição formal-legal de um conjunto de 

direitos, tais como: o respeito do Estado pelo modelo de vida camponesa agroecológico 

que estão desenvolvendo e um Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) que 



72 
 

significa “estar livre da fome e da desnutrição” e o “acesso a uma alimentação 

adequada” que conforme discutido na 4ª Conferência de Segurança Alimentar deve: 

 

considerar como situação de violações ao direito, por exemplo, o atual 

padrão alimentar de nossa população, que gera números crescentes de 

pessoas com doenças relacionadas à alimentação de má qualidade; a 

contaminação dos alimentos por agrotóxicos; a proliferação no uso de 

sementes transgênicas; as restrições aos direitos dos agricultores, povos 

indígenas e populações tradicionais ao livre uso da biodiversidade e a 

degradação ambiental. 

   

 

Ainda em conformidade com a perspectiva de rede, verificou-se o empenho da 

Diaconia em envolver, mediante parcerias, as igrejas situadas nos territórios de sua 

atuação e fortalecer as já existentes, reconhecendo a sua relevância no processo de 

transformação social. Exemplo disso foi o curso de capacitação que realizou em 

Umarizal (RN) para a “Formação de Educadores em Saúde Preventiva HIV/AIDS” que 

envolveu as seguintes igrejas: Batista, Igreja de Cristo e Assembleia de Deus dos 

municípios do Médio e Alto Oeste Potiguar: Lucrécia, Caraúbas, Umarizal, Serrinha 

dos Pintos, Apodi, Patu, Riacho da Cruz, Tabuleiro Grande e Pau dos Ferros. O curso 

reuniu um grupo de vinte e sente pessoas, sendo dezesseis homens (onze pastores) e 

onze mulheres. (Fotos 7, 8 e 9) 

 

 
 

Foto – 7 - Lista dos participantes do curso: “Formação de Educadores em Saúde Preventiva HIV/AIDS” e  
Foto - 8 – Desenvolvimento do curso. 
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Foto – 9 – Participantes do curso: “Formação de Educadores 
em Saúde Preventiva HIV/AIDS”. Umarizal – RN 23/07/2011 

 

 

No decorrer do curso a frase de efeito “O crente lê a Bíblia e o mundo lê o 

crente.” foi bastante evidenciada e vale destacar uma das dinâmicas aplicadas que foi: 

 

Que bom!  

A Diaconia trabalhando com a igreja. A igreja capacitada para exercer 

misericórdia com os soropositivos.  

Que pena!  

Ausência de muitas igrejas.  

Que tal!  

Multiplicar a ideia com as demais igrejas. A igreja abraçar esta causa. 

Termos misericórdia do mundo.  

 

 

  
 

Foto - 10 - CARTILHA – IGREJA SOLIDÁRIA E TRANSFORMADORA e Foto – 11 - Bonecos representantes dos sexos 
masculino e feminino, elaborados pelos participantes do curso: “Formação de Educadores em Saúde Preventiva HIV/AIDS” 

Nos dias atuais, as Igrejas surgem como personagens importantes na luta contra o HIV/ Aids. Somos chamados à reflexão e à prática 

que sejam caracterizadas pela solidariedade e pela promoção da vida. Por esta razão, a Diaconia e a Koinonia disponibilizam às 
Igrejas e demais instituições e organizações esta cartilha, um roteiro de oficinas que poderá ser importante instrumento 

metodológico para a sensibilização e capacitação de homens e mulheres comprometidos em suas comunidades locais com os 

desafios da realidade em que vivem. (texto retirado do link: http://www.diaconia.org.br/novosite/biblioteca/publicacoes.php 

 

 

http://www.diaconia.org.br/novosite/biblioteca/publicacoes.php
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O curso fornece aos participantes a cartilha “Igreja Solidária e Transformadora” 

(Foto 10), um manual muito didático e lúdico (como a dinâmica da foto - 11). Desse 

modo, temas como sexo e AIDS considerados tabus, principalmente pelas igrejas, são 

transmitidos literalmente com muita graça, isto é, fala-se de coisa séria em meio a 

brincadeiras que objetivam conscientizar e engajar as igrejas sobre a urgência de se 

envolverem no cuidado dessas áreas, desmistificar a sexualidade e a AIDS e 

transformá-las em advogadas de causa junto às demais.  

A cartilha com uma metodologia simples que facilita a sua reprodução informa 

passo a passo cada momento do curso, trazendo as seguintes etapas: 1) Referenciais 

Teóricos como: “Aids hoje: condenação ou encontro com a vida?” e “Relação de gênero 

e direitos sexuais e reprodutivos em contextos religiosos”; 2) disponibiliza Oficinas de 

Sensibilização como: “Aids, a realidade entre nós!”, “Conhecendo as pessoas que 

vivem com HIV e Aids” e “Respondendo ao desafio” e 3) Oficinas de capacitação que 

apresentam “Planejando nossas ações”, “Compromisso com a vida”, “O agente 

multiplicador”, “Gênero e sexualidade”, “DST e prevenção”, “HIV e Aids”, 

“Diversidade sexual”, “Espaço solidário” e “A resposta da igreja”.  

Em nível transnacional, a rede associativista da Diaconia envolve relações e 

intercâmbios internacionais com agências, igrejas, redes, movimentos e outras 

organizações comprometidas com a cooperação para o desenvolvimento que denomina 

parcerias Sul-Sul e Sul-Norte-Sul. Por exemplo: Action Church Together – 

ACTALLIANCE é uma aliança formada por 110 igrejas e organizações ligadas a 

igrejas que trabalham juntas na assistência humanitária e de desenvolvimento; a 

Federação Luterana Mundial, Lund, Suécia. Considera-se uma comunhão de igrejas 

cristãs de tradição luterana. Atualmente conta com 140 igrejas-membro em 78 países ao 

redor do mundo;  NCA – Norwegian Church Aid (Noruega); Tearfund (Inglaterra); 

EED – Evangelischer Entwicklungs Dienst (Alemanha); ICCO KerkinActie (Holanda); 

Comissão Europeia.  

Sobre essas inter-relações foi interessante perceber que a Diaconia demonstra 

clareza do predomínio da cultura de dependência e bilateralismo nas parcerias entre as 

instituições/igrejas do Sul para com o Norte e mesmo da subjetividade política 

hegemônica que define as relações entre Norte e Sul que com certeza, prepondera nas 

demais relações internacionais.  

Contudo, ela reconhece ser fundamental para o desenvolvimento a cooperação 

internacional Sul-Sul e Sul-Norte-Sul e, como se viu acima, resguarda-se nos critérios 

de parceria que para si estabelece. Desse modo no campo da cooperação, além do 

http://www.kirkensnodhjelp.no/en/
http://www.eed.de/
http://www.icco.nl/pt/home
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm
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diálogo, de modo proativo trabalha na direção de se: Constituir e consolidar um Fundo 

Solidário de Cooperação Técnica, realizar intercâmbios de tecnologias sociais 

inovadoras, promover espaços de formação sistemática para o fortalecimento 

institucional de parceiros do Sul, considerados estratégicos, e implementar ações 

conjuntas de incidência em políticas públicas relacionadas com os temas dos DHESCAs 

(Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais). 

Outra forma de rede bastante pertinente que a ONG busca firmar é a relação 

urbano-rural. Sua larga experiência na prática social cotidiana levou-a a compreender 

que certos temas como meio ambiente e segurança alimentar só podem ser enfrentados 

se se considerar a inter-relação urbano-rural. 

Essa dinâmica de operação da Diaconia evidencia o traço da subjetividade 

sociopolítica contemporânea, quando por meio das redes que estabelecem dão aos 

eventos locais capilaridade e dimensão global.  

Em se tratando da sua intervenção local, a organização optou pelo nordeste 

brasileiro (conforme Quadro - 4) e, através da cartilha “Histórias de vida e cidadania no 

semiárido. Segurança alimentar, renda e inclusão social”, demonstra conhecimento 

profundo da realidade sociopolítica, econômica e cultural nordestina. Assim sendo, a 

Diaconia tem como critério de seleção o maior grau de exclusão que estão submetidas 

crianças, adolescentes, jovens, mulheres, famílias, grupos e comunidades, de acordo 

com as especificações do DHESCAs (Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, 

Culturais e Ambientais).  

Atualmente ela atua em oito distintos territórios na região: três no Rio Grande do 

Norte, quatro em Pernambuco e um no Ceará. (veja Quadro – 4) 

 

 

Quadro – 4 – Áreas de atuação da Diaconia 
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Ceará 

Regiões metropolitanas de Fortaleza 
 
Pernambuco 

Regiões metropolitanas de Recife e Olinda 

Territórios Sertão do Pajeú 

Sertão Central 

Submédio São Francisco 
 
Rio Grande do Norte 

Regiões metropolitanas de Natal 

Territórios Sertão do Apodí 

Alto Oeste Potiguar 

 

Fonte: http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/area-de-atuacao.php 

 

Para tanto, ela opera a partir de bases (conforme Quadro - 5) que mantém em 

cada um desses territórios que funcionam como suporte às suas ações e ao corpo 

técnico.  

 

Quadro – 5 – Bases de operação da Diaconia 

 

Sede da Diaconia 

Endereço: Rua 

Marques Amorim, 599 

– Boa Vista – Recife / 
Pernambuco – Brasil - 

50070-330 

Telefone: 55 81 
3221.0508 

E-mail: 

diaconia@diaconia.org
.br 

 

Afogados da 

Ingazeira – PE 

Endereço: Rua Padre 

Luiz de Góes, 177, 
Centro / Afogados da 

Ingazeira / Pernambuco 

/ Brasil - 56.800-000 
Telefone: 55 87 

38381056 | 38383941 
E-mail: 

afogados@diaconia.org

.br 
 

Fortaleza – CE 

Endereço: Rua Pedro 

Pereira, 460, salas 301-303, 

Centro - Fortaleza - Ceará - 
Brasil - 60035-000 

Telefone: 55 85 32315292 | 

32117026 
E-mail: 

diaconiaceara@diaconia.or
g.br 

 

Umarizal – RN 

Endereço: Av. 

Divinópolis, 456, 

Centro - Umarizal - 
Rio Grande do Norte - 

Brasil - 59.865-00 

Telefone: 55 84 
33972665 

E-mail: 
umarizal@diaconia.org

.br 

 

Natal – RN 

Endereço: Rua 

Piquiá, 7830, 

Cidade Satélite (3ª 
etapa) - Natal - Rio 

Grande do Norte - 

Brasil - 59067-580 
Telefone: 55 84 

3218.6341 
E-mail: 

natal@diaconia.org

.br 
 

 
Fonte: http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/onde-estamos.php 

 

 A partir de 2009, como já mencionado, o modus operandi da Diaconia sofreu 

alterações e passou a ser definido por um referencial geral de trabalho denominado 

“Marco Estratégico” para um período de dez anos (2010-2019). Esse documento orienta 

os Planos Trienais que mais detalhados são implementados no decorrer do decênio e 

permitem a avaliação e atualização sistemática do Marco Estratégico.  

 Nesse novo formato, o Marco Estratégico estabelece as “Linhas Estratégicas da 

Missão” através das quais a organização articula temas e territórios, isto é, desenvolve 

http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/area-de-atuacao.php
http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/onde-estamos.php
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os projetos que devem conjugar as necessidades e peculiaridades de cada território que 

serão desenvolvidos nos Planos Trienais. (Quadro – 6) 

 

Quadro – 6 – Linhas Estratégicas e Projetos 

 
LINHAS ESTRATÉGICAS  PROJETOS 

 Fortalecer a ação da Diaconia, de 

seus parceiros e de redes para uma 

atuação efetiva em políticas 

públicas relacionadas com os 

Direitos Humanos, Econômicos, 

Sociais, Culturais e Ambientais 

(DHESCAs) tendo como ênfase a 

soberania, segurança alimentar e 

hídrica; meio ambiente e clima; 

relações de gênero; geração de 

trabalho e renda; direitos da 

infância e adolescência e 

juventudes. 

 Comunicação para mudança: É um programa de intercâmbio cultural 

desenvolvido através de uma parceria entre Ajuda da Igreja Norueguesa 

(AIN) e Diaconia. A iniciativa tem por objetivo a mobilização e formação 

de jovens em questões de desenvolvimento local e global, bem como o 

fortalecimento da relação entre as duas organizações. O Programa conta 

com cinco etapas: 1. Seleção e formação dos jovens brasileiros (no Brasil); 

2. Formação dos jovens no Quênia; 3. Acolhimento e vivência de jovens 

noruegueses no Brasil; 4. Acolhimento e vivência dos jovens brasileiros na 

Noruega; 5. Desenvolvimento e elaboração de um trabalho para o 

encerramento, relacionado ao intercâmbio. A Diaconia participa do CFC 

desde 2009.  

 Trabalhar com igrejas, redes e 

grupos religiosos engajados, para 

intervirem nos campos sociais e 

de políticas públicas. 

 Football and Citizienship: O futebol une jovens dos bairros Grande 

Jangurussu e Grande Bom Jardim, apontados entre os mais violentos de 

Fortaleza (CE). Através do “Football and Citizienship”, executado em 

parceria com a Ajuda da Igreja da Noruega (AIN), a Diaconia envolve 

adolescentes do projeto Bom Jardim com Arte (Bomjart) e da Rde de 

Articulação do Jangurussu e Ancuri (Reajan), ambos ligados à ONG, com 

o esporte mais praticado no mundo, contribuindo para a formação 

sociopolítica e esportiva de meninos e meninas em situação de extrema 

vulnerabilidade social. 

 Apoiar organizações parceiras 

através de capacitação que visam 

seu desenvolvimento autônomo. 

  Juventudes, Movimentos e Atitudes: Jovens de 14 a 29 anos em situação 

de risco ou exclusão de direitos básicos são o público-alvo do projeto, 
desenvolvido com apoio da Ajuda da igreja da Noruega (AIN-OD). Além 

de fortalecer a atuação e organização juvenil, a iniciativa busca ampliar a 

participação dos jovens nas políticas públicas e contribuir para a sua 
inserção no mundo do trabalho. Objetivos que vêm sendo alcançados 

através da promoção de oficinas e capacitação em áreas como arte-

educação, comunicação, direito ambiental e justiça climática, entre outras 
ações. Desde 2011, mais de 10 grupos juvenis já se organizaram e 

desenvolveram atividades culturais e de formação em comunidades da 

região metropolitana do Recife e Fortaleza. 

 Contribuir com a ampliação da 

cooperação internacional, 

investindo nas parcerias entre os 

países da América Latina e Caribe 

(Sul – Sul) e entre os países da 

Europa e América do Norte (Sul – 

Norte – Sul), para atuarem em 

defesa dos direitos Humanos. 

  Mobilização de Igrejas: água, alimento e saúde para populações 

pobres no Nordeste do Brasil. Ampliar a participação das igrejas 

evangélicas na luta por políticas públicas voltadas à agricultura familiar e à 
garantia de direitos de populações excluídas. E este o objetivo principal do 

projeto, executado nos quatro territórios onde a Diaconia atua – Sertão do 

Pajeú (PE) e Oeste Potiguar (RN), na zona rural; e regiões metropolitanas 
de Fortaleza (CE),, Natal (RN) e do Recife (PE). Até o final de 2013, mais 

de cinco mil pessoas serão beneficiadas diretamente pelo projeto, 

executado em parceria com a agência de cooperação inglesa Tearfund. 

   NCA Ambiental – Biodigestores: O biodigestor sertanejo é uma 

tecnologia social de convivência com o Semiárido, adaptado pela Diaconia, 
que utiliza fezes de animais para gerar gás de cozinha. A utilização do 

biogás traz importantes ganhos ambientais, pois reduz a emissão de gases 
do efeito estufa e minimiza a pressão sobre o bioma Caatinga, entre 

outros;além de representar uma importante economia para as famílias 

agriculturas do Sertão do Pajeú de Pernambuco e do Oeste Potiguar. 
Através do projeto NCA Ambiental e Biodigestores, desenvolvido em 

parceria com a Ajuda da Igreja Norueguesa (NCA), a Diaconia já 

implantou mais de 90 tecnologias e ajudou a melhorar a vida de centenas 
de semiaridenses. 

   Pernambuco mais produtivo: Iniciado em 2012, o projeto prevê a 

construção de 15.500 cisternas calçadão, 1.000 terreiros de secagem, 150 

tanques de pedra, além de 40 cisternas telhadão e 40 barreiros lonados em 
87 municípios do semiárido pernambucano. É uma iniciativa do governo 

do Estado, executada pela Diaconia, Dioceses de Caruaru e Pesqueira e 

pelo Centro de Educação Comunitário Rural (Cecor). A Diaconia é 
responsável pela implementação do projeto na região do Sertão do Araripe, 

que abrange 19 municípios e quase cinco mil famílias agricultoras. 

   Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC): Cerca de cinco milhões de 
pessoas, em toda região semiárida brasileira, serão beneficiadas com a água 
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potável pelo Programa Um Milhão de Cisternas, coordenado pela 

Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) e executado pela Diaconia em 

parceria com outras organizações da sociedade civil. Como o próprio nome 
sugere, a iniciativa, criada em 2003, entregará 1 milhão de cisternas a 

famílias rurais que convivem com períodos de estiagem, garantindo mais 

saúde e qualidade de vida à população. 

   Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2): A Diaconia é uma das 
organizações executoras do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), 

coordenado pela Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA). A iniciativa 
tem por objetivo o acesso à água para a produção agroecológica de 

alimentos pelas famílias agricultoras do Semiárido. Desde 2007, quando 

surgiu, a iniciativa já beneficiou mais de 12 mil famílias com tecnologias 
como “barragem subterrâneas” e “cisternas calçadão”, garantindo a elas 

condições de produção durante todo o ano, até mesmo na época de 

estiagem. 
 

   Projeto Dom Helder Câmara (PDHC): A Diaconia é uma das 

organizações parceiras do projeto, um acordo de empréstimo entre o 

Governo Federal/Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento Agrário (FIDA). O foco do PDHC é 

o desenvolvimento de ações de assessoria técnica permanentes e 

estruturantes para fortalecer a Reforma Agrária e a Agricultura Familiar no 
Semiárido nordestino, assim como o investimento efetivo na articulação e 

organização dos espaços de participação social. 

   Projeto Semiá – Geração de trabalho e renda para mulheres e jovens: 

uma abordagem urbano-rural do Nordeste Brasileiro. Desenvolvido em 

parceria com a União Européia e Tearfund, o projeto Semiá tem como 

público-alvo mais de 500 mulheres e jovens do Semiárido brasileiro, região 
que concentra cerca de 70% da população pobre do País. Ao longo de três 

anos (até 2014), a iniciativa contribuirá, através de capacitações e 

orientação técnica, para a geração de trabalho e renda e para o acesso a 
mercados por grupos de mulheres, jovens e agricultores familiares dos 

estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. 

   Projeto trienal FLM – Departamento para Missão e Desenvolvimento: 

Fundação Luterana Mundial (FLM) e Diaconia atuam juntas para 

contribuir com a diminuição das desigualdades sociais, através do acesso, 

implementação e controle de políticas públicas relacionadas aos Direitos 
Humanos, Econômicos, Sociais, Ambientais e Culturais (DHESCAs). 

Dentro desse projeto, as entidades desenvolvem ações educativas com 

crianças e adolescentes, envolvem jovens no debate sobre políticas de 

juventudeProjeto Trienal FLM -, articulam e participam de conselhos 

municipais de meio ambiente, e asseguram a renda familiar de famílias 

rurais, através do comércio justo e solidário e de capacitações diversas.   

   Violação de Direitos – Um olhar a partir das crianças e adolescentes do 

Bom Jardim, Jangurussu e Pici: Oficinas de criatividade literária e 

linguagem artística, como teatro, fotografia artesanal e pintura, fazem parte 

da estratégia do projeto para promover o enfrentamento das violações aos 
direitos humanos em três bairros da periferia de Fortaleza (CE). A 

iniciativa, que envolve 135 crianças e adolescentes, acontece em parceria 

com a Rede de Articulação do Jangurussu e Ancuri (Reajan), Projeto Bom 
Jardim com Arte (Bomjart) e o Espaço Cultural Frei Tito de Alencar 

(Escuta), com o apoio do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes. 

 

Fonte: http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/linhas-estrategicas.php e 

http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/projetos.php 
 

 

 

  

O quadro acima, embora um tanto extenso, dá a exata ideia da dimensão da intervenção 

social da Diaconia; a lógica que estrutura suas ações, a relevância e abrangência dos 

seus projetos, a politização que promove, a proposição e controle de políticas públicas, 

as sólidas parcerias que estabelece e, por fim, o público que alcança.  

  

 

 

http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/linhas-estrategicas.php
http://www.diaconia.org.br/novosite/institucional/projetos.php
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Quadro – 7 – Público atendido pela Diaconia no período 2010-2012: 

PÚBLICO 2010 2011 2012 

Direto 7.446 11.253 17.179 

Indireto 21.213 22.200 23.037 

Total 28.659 33453 40.216 

 
Fonte: Relatório Institucional Período 2010-2012 

 

Num primeiro momento, o número total de pessoas atendidas (Quadro -7) pode 

parecer pequeno, todavia dado o histórico de exclusão social a que foi submetido o 

nordeste brasileiro, as práticas sociais da Diaconia e seus parceiros são sub-revolução 

que provocam, segundo Scherer-Warren (1999, p. 35): “microtransformações, locais ou 

no cotidiano ou macrotransformações, mais globais ou sistêmicas”.  

Nesse sentido, a estruturação do seu modus operandi aponta que a ONG trabalha 

de modo que promova a reforma intelectual e moral, isto é, do modo de agir e de se 

pensar do povo nordestino acostumado a viver à margem do desenvolvimento; em cada 

um dos projetos nota-se a preocupação com a politização dos participantes e a 

conscientização seus direitos (ciência de políticas públicas). Mesmo o público-alvo é 

potencialmente multiplicador da subjetividade sociopolítica que porta a Diaconia, sendo 

eles: lideranças comunitárias, lideranças eclesiásticas, igrejas, crianças, adolescentes e 

jovens, coletivos juvenis, coletivos de mulheres, agricultores e agricultoras familiares - 

que respondem por mais de metade da oferta de alimentos que chega à mesa dos 

brasileiros e também outras organizações da sociedade civil. 

Em termos orçamentários, a manutenção da organização e dos projetos ocorre 

por meio da captação de recursos dentro e fora do país entre instituições e igrejas 

protestantes, participação de licitações de verbas dotadas para a implantação de projetos 

e venda de produtos que venham a produzir. Os parceiros internacionais que 

habitualmente investem em projeto definido e por tempo determinado, nesse último 

triênio vem diminuindo sua participação devido à crise do capitalismo mundial, mas por 

outro lado, os dados apontam o crescimento na captação de recursos dentro do Brasil, 

talvez como consequência da dinamização do desenvolvimento econômico brasileiro. 

(avaliar quadros – 8, 9 e 10) 

Outra questão fundamental para a legitimidade da Diaconia é a transparência via 

prestação de contas (accountability). Instrumento que autentica a idoneidade e a 

indubitabilidade de suas ações sociopolítico. A ONG presta contas aos seus parceiros 

dos projetos e aos seus parceiros mantenedores (por exemplo, quanto aos projetos que a 
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União Europeia e a Tearfund apoiam fazem auditoria financeira e dos resultados dos 

mesmos e, assim procedem os demais parceiros), inclusive fazem visitas periódicas para 

o acompanhamento dos projetos com os quais colaboram. A Diaconia também está 

sujeita a auditoria externa da AFINCO de Recife e anualmente apresenta aos membros 

da organização o Relatório Institucional (um dos documentos consultado nessa 

pesquisa) na Assembleia Ordinária que aprovado é publicado no seu site, sendo possível 

acessá-lo e baixá-lo por qualquer interessado.  

 

Receitas e despesas do triênio 2010-2012: 

Quadro – 8 – Ano 2010 

RECEITAS  DESPESAS  

Patrimoniais e Financeiras 26.997  (0%) Aquisições 73.664   (1%) 

FLM (Fundação Luterana 

Mundial) 

742.235 (16%) Administração 1.220.864 (22%) 

FPP 1.343.050 (29%) Pessoal 1.317.685 (24%) 

Internacionais 1.298.477 (28%) Atividades dos Programas 2.926.124 (53%) 

Nacionais 1.276.619 (27%)   

Total 4.687.378 Total 5.538.337 

 

Fonte: Relatório Institucional Período 2010-2012 

 

 

Quadro – 9 – Ano 2011 

 
 

RECEITAS  DESPESAS  

Patrimoniais e Financeiras 66.743  (1%) Aquisições 2.800   (0%) 

FLM (Fundação Luterana 

Mundial) 

882.586 (17%) Administração 622.765 (11%) 

FPP  1.108.476 (21%) Pessoal 1.830.465 (34%) 

Internacionais 763.199 (25%) Atividades dos Programas 2.961.941 (55%) 

Nacionais 2.377.962 (46%)   

Total 5.198.966 Total 5.417.971 

 

Fonte: Relatório Institucional Período 2010-2012 

 

 

Quadro – 10 - Ano 2012 

RECEITAS  DESPESAS  

Patrimoniais e Financeiras 17.624  (0%) Aquisições 107.284   (2%) 

FLM (Fundação Luterana 

Mundial) 

950.138 (14%) Administração 869.908 (12%) 

FPP 1.015.105 (14%) Pessoal 2.193.020 (31%) 

Internacionais 1.389.456 (20%) Atividades dos Programas 3.846.269 (55%) 
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Nacionais 3.707.131 (52%)   

Total 7.079.454 Total 7.016.478 

 
Fonte: Relatório Institucional Período 2010-2012 

 

 

Para finalizar esse tópico, para além da questão de proselitismo que envolve as 

ONGs religiosas, outra crítica recorrente às ONGs em geral é de substituírem o Estado 

nas suas funções sociais e, com isso, contribuírem para o modelo político-econômico 

neoliberal ou servirem de interlocutoras dos ideais e imposições temáticas de empresas 

e agências financiadoras estrangeiras. 

Petras (1997, p. 128) acusa as ONGs de ser instrumento do neoliberalismo 

“encarregadas de diminuir o perigo de possíveis explosões sociais” e ainda de incentivar 

“um novo tipo de colonialismo e dependência cultural e econômica” dado que os seus 

projetos “são planejado ou, pelo menos, aprovados, de acordo com as normas 

prioritárias dos centros imperialistas ou das suas instituições.”  

Coutinho (2005, pp. 13-14) seguindo a mesma linha de raciocínio menciona que 

nos anos 1970 as ONGs associavam-se aos movimentos sociais, mas a partir dos anos 

1990, submetidas à outra lógica, passaram a priorizar trabalhos em parceria com o 

Estado e/ou empresas, assim como manter relações estreitas com o Banco Mundial e 

com agências financiadoras ligadas ao grande capital, como é o caso das Fundações e 

Agências Financiadoras.  

Muito embora seja fato o envolvimento escuso de ONGs em parceria com o 

poder público e/ou empresas e até mesmo, compondo esse triângulo de corrupção, é 

importante salientar que essas ONGs, na maioria das vezes, já têm algum 

relacionamento com a classe política e outras vezes, servem a partidos políticos para 

lavagem de dinheiro para campanhas políticas. Contudo, ao se considerar o complexo 

jogo de interesses que cerca uma relação mais próxima com o circulo, há de se ponderar 

a facilidade/dificuldade de um pacto local, quiçá mundial que aliasse toda iniciativa da 

sociedade civil, como as ONGs, aos interesses do mercado e/ou dos poderes 

governamentais.  

Como também, sendo verdade, conforme Coutinho (2005, pp. 13-14), que a 

partir da década de 1990 as ONGs, ao se associarem ao Estado e ao mercado, desviaram 

sua atenção dos movimentos sociais, existe aquelas, como se constatou na análise da 

ONG ora investigada que se norteiam por palavras de ordem semelhantes as dos anos 

1970, educação popular, autonomia, sustentabilidade, políticas públicas, direitos 

humanos, etc. e continuam a apoiar projetos de comunidades locais. Evidentemente 
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atualizadas quanto ao contexto do seu tempo, trabalham em prol do desenvolvimento 

social e não mais contra a ditadura militar do Estado. 

Mais uma vez, não se pode ignorar o envolvimento de muitas ONGs em 

problemas de corrupção e cooptação política, entretanto há de se ponderar que as 

pesquisas empíricas tem demonstrado o potencial sociopolítico de muitas delas, não 

imiscuídas no sistema corrupto vigente. Nesse aspecto, as generalizações respaldadas 

nas macroteorias não são suficientes para a análise das ações e práticas desenvolvidas 

no cotidiano de diferentes ONGs. Daí a importância de estudos empíricos que consigam 

captar essas diferenciações. 

Quanto à Diaconia, como se viu, ela não tem qualquer interesse político no 

sentido tradicional do conceito de disputa do Estado, aliás, apresenta séria restrição a 

política partidária; em segundo lugar, devido à proporção das demandas sociais do 

nordeste, dificilmente a Diaconia disporá do aparato econômico, como demonstra sua 

receita e despesa (Quadros 8, 9 e10) e/ou político/operacional para cumprir cabalmente 

esse papel. No que tange as parcerias de cooperação que firma, o faz baseado em 

critérios que pré-determina e se a parceira estiver em concordância com seus ideais 

éticos e sociopolíticos. 

Ainda que autores como Petras (1997) e Coutinho (2005) afirmem que as 

práticas sociais das ONGs sejam assistencialistas, gerem dependência, despolitizem e 

desmobilizem os pobres; o estudo de caso da Diaconia, até então, tem mostrado o 

contrário. Na continuação da análise estudou-se mais especificamente o território do 

Oeste Potiguar (RN), onde inclusive se ouviu as comunidades assistidas. O que 

respondeu de maneira mais precisa se nas intervenções da ONG ocorre assistencialismo 

ou transformação social nos termos da nova cidadania. 

 

3.2. Diaconia: Transformação social ou assistencialismo? 

 

A transformação social proposta pelo modelo da nova cidadania exige do 

processo de intervenção uma pedagogia social comprometida com a reforma dos modos 

de pensar, de sentir e de agir.  

No que tange à realidade do nordeste brasileiro sabe-se que prevalece um 

modelo de ordenamento social hierárquico e desigual do conjunto das relações sociais, 

isto é, persiste a predominância do autoritarismo social. 

Isso significa que para a Diaconia cumprir o propósito de contribuir para a 

erradicação da pobreza e da injustiça social a que se encontra submetido o nordeste, 
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precisa criar um modelo de desenvolvimento social cujos projetos disponibilizem as 

comunidades locais tecnologias que garantam a sustentabilidade, isto é, água, 

alimentação, saúde, boa relação com o meio ambiente e renda. Mas também é preciso 

que esses direitos sejam assegurados com práticas que despertem a consciência política 

do nordestino, inteirando-os de que têm direitos e que podem e devem ser protagonista 

da sua transformação social. Essa forma de atuação favorece a construção de sujeitos 

sociais autônomos e promove efetiva transformação social. Kisil (2000, pp. 136-137) 

quando descreve o modelo de atuação das ONGs, o faz com as seguintes palavras:  

 

Elas geralmente passam a dar incentivo e apoio para as iniciativas 

locais, de maneira ágil, apropriada e pronta, seja através da 

provisão ou acesso ao crédito, aconselhamento técnico, 

propiciando acesso a informação para decisões, treinando recursos 

humanos. Alguns também se engajam na formação de liderança e 

capacidade de gerenciamento no nível de comunidade. O enfoque é 

o de criar um meio ambiente favorável ao processo de 

desenvolvimento. Um meio ambiente favorável é, portanto um 

meio que promove a igualdade de oportunidades para que cada 

membro da comunidade participe de seu próprio processo de 

desenvolvimento através de organizações que representam seus 

interesses, e que permitem controlar seus destinos. Tal meio 

ambiente deveria facilitar ao cidadão o acesso a processos e 

estruturas de decisão que afetem sua qualidade de vida. (KISIL, 

2000, pp. 136-137) 
 

 

Toro (2000, p. 36) classificou esse tipo de intervenção social como democrática 

porque cria cidadania e autonomia, no entanto se a atuação for assistencialista, cria a 

dependência e se ela for autoritária, cria a baixa autoestima.  

Inteirados da especificidade da transformação social que se desejou conferir no 

desempenho das práticas sociais da Diaconia, esse estudo precisou responder algumas 

questões, tais como: A Diaconia trabalha para a construção de sujeitos sociais 

autônomos? Ou seja, empenha-se para que o nordestino conheça que tem direito a ter 

direitos; conscientiza-o que pode e deve ascender socialmente e que pode e deve 

participar ativamente na sua transformação social.  

Outra questão: A Diaconia cria espaços públicos de discussão ou viabiliza o 

diálogo? Isto é, a ONG propicia fóruns onde os sertanejos participam da definição 

sociopolítica no qual estão inseridos; mas também ela reconhece e respeita o 

conhecimento cultural local e desenvolve na comunidade a noção de igualdade e da 

diferença, por exemplo, nas relações de gênero.  E por fim, hoje sabe-se que a 

sustentabilidade requer uma perspectiva de desenvolvimento social que tenha em 
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consideração a relação homem-natureza, por isso se perguntou: A Diaconia oportuniza a 

harmonia entre o sertanejo e o semiárido nordestino? 

A atuação da Diaconia abrange a área geográfica de três Estados do nordeste Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Por esse motivo, mas também por se tratar de 

uma dissertação de mestrado, logo com tempo exíguo para o seu desenvolvimento, esse 

estudo optou por acompanhar o projeto “Segurança alimentar, renda e inclusão social de 

famílias pobres de uma microrregião no nordeste brasileiro” desenvolvido no território 

Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte baseado em Umarizal - RN (ver Quadro 5) 

que beneficiou 500 famílias agricultoras dos municípios de Lucrécia (IDH 0,660), 

Umarizal (IDH 0,643), Caraúbas (IDH,0,614), Rafael Godeiro (IDH 0,637),  Antonio 

Martins (IDH 0,636), Dr. Severiano (IDH 0,598), Serrinha dos Pintos (IDH 0,637), São 

Miguel (IDH 0,615) e José da Penha (IDH 0,626) que apresentam os mais baixos 

índices de desenvolvimento humano da região, com sérios problemas de saúde e de 

acesso à água.  

 

 

Foto – 12 – Sede da Diaconia em Umarizal (RN), Foto - 13 - Painel da parede da entrada da Diaconia em Umarizal (RN) 

e Foto - 14 – Poesia sobre a Diaconia escrita no muro em frente da Diaconia. 

 

A escolha do local e projeto deveu-se a indicação da Tearfund (ONG estudada 

em trabalho anterior, conforme introdução e tópico um) que juntamente com a União 

Europeia o financiou (Foto 15).  

 

 

Foto - 15 – Outdoor no município de Serrinha dos Pintos (RN) do projeto da Diaconia 

em parceria com a Terfund e União Europeia 
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Preliminarmente se analisou os IDHs dos municípios onde se implantou o 

projeto que indicou coerência entre o procedimento da Diaconia na escolha do público 

alvo e o critério que a orienta no fazê-lo, o nível de exclusão social encontrado. O 

critério em si já chama a atenção e revela a motivação das práticas sociopolíticas da 

ONG, mas também revela a sua seriedade e o comprometimento com seus objetivos e 

com a realidade que escolheu envolver-se. 

 De igual modo interessante é a univocidade de objetivo e valores que demonstra 

a relação de parceria entre a ONG Diaconia e as agências financiadoras, Tearfund 

(parceira da ONG brasileira desde 2002 e quem apresentou a mesma à União Europeia) 

e a União Europeia. Relacionamento que contrapõe a acusação de alguns teóricos de 

que as agências financiadoras, de modo geral, condicionam a ajuda financeira à 

imposição das áreas temáticas de atuação, dos seus valores e dos seus conceitos.  

Ademais, na metodologia da ONG notou-se a eficiência na abordagem das 

comunidades locais e a coerência do processo de intervenção, principalmente devido o 

profundo conhecimento que demonstram da conjuntura sociopolítica e dos pleitos delas.  

 

 

Foto – 16 – Cartilha “Histórias de vida e cidadania no semiárido” e 

Foto – 17 – Verso da cartilha mostrando a parceria entre a Diaconia,a União Europeia e a Tearfund. 

 

 

A revista “Histórias de vida e cidadania no semiárido. Segurança alimentar, 

renda e inclusão social” (Fotos 16 e 17) é o relatório final do projeto em estudo. Um 

material muito bem redigido que apresenta o antes e o depois das comunidades que 

receberam o projeto. De acordo com o relatório, o modus operandi da Diaconia na 

implantação de um projeto procede as seguintes etapas: situação inicial, intervenção, 

situação atual e impactos. Nas palavras do coordenador da unidade Umarizal (RN), Sr. 

Francisco Leonardo de Andrade Freitas: 
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Quando a gente trabalha com a comunidade a gente faz um 

marco zero que nos permite um histórico, tem-se um perfil 

inicial e analisa-se o desenvolvimento da comunidade. Olha a 

maior necessidade e a organização social e como avançou. 

Observa-se também se em termos associativos cresceu a 

participação de mulheres e jovens. Também se ela passou a 

buscar novos apoios com outras entidades. 

 

 O relatório, na introdução reúne dados sobre a situação sociopolítica e 

ambiental da região nordeste e, na sequência com a apresentação do diagnóstico de cada 

um dos municípios selecionados detalha as condições de pobreza das famílias 

agricultoras, da escassez de água, das dificuldades no lidar com o clima, das 

(im)possibilidades da prática do plantio e da pecuária, da precariedade ou ausência de 

saneamento, da falta de orientação em relação a conservação dos recursos naturais e 

hídricos e da (des)organização sociopolítica. Além disso, aprecia os resultados e publica 

testemunhos de algumas das famílias beneficiadas pelo projeto. Ainda na avaliação dos 

limites e das possibilidades do semiárido, o relatório registra uma fala da Diaconia que 

reflete a “noção do todo” da sua perspectiva de atuação e a dimensão da experiência que 

adquiriu, ao longo do seu trabalho (desde 1980 na região), em relação ao contexto no 

qual está inserida. De acordo com a revista “Histórias de vida e cidadania no semiárido. 

Segurança alimentar, renda e inclusão social” (2010, p. 16): 

 

O Semiárido brasileiro não é apenas clima, vegetação, solo, sol 

ou água. É povo, música, festa, arte, religião, política, história. 

É processo social. Não se pode compreendê-lo de um só ângulo. 

Não haverá futuro para o Semiárido sem que seja compreendida 

sua lógica mais profunda no seu contexto global e suas 

características que são próprias e únicas. 

 

Para localizar e chegar até as comunidades e as famílias dos agricultores em 

estado de maior grau de exclusão social, a Diaconia mais uma vez funciona em rede, 

agora a submersa - constituída por vínculos de parentesco, vizinhança e amizade que 

desenvolve com instituições, sindicatos, igrejas e associações rurais situadas próximas 

ou nas comunidades alvos.  

As redes submersas contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento das 

relações sociais cotidianas e dos vínculos sociais comunitários.  

O Sr. Francisco Leonardo de Andrade Freitas, coordenador do território Médio e 

Oeste Potiguar (RN), explicou que essas redes funcionam assim:  
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Tearfund e União Europeia (Agências financiadoras) 

 

 

Diaconia (Desenvolve o projeto) 

 

 

Associação rural ou sindicato (Braços da ONG que localizam as famílias) 

 

 

Famílias (Comunidade local) 

 

 

As comunidades locais foram consultadas sobre como a Diaconia chegou até 

eles, os entrevistados relatam que:  

 

Através da reunião da associação comunitária Cacimba do 

Meio, o Iranildo levou pra associação. Diaconia que trouxe 

projeto. (A. L. A. de L., agricultor, Sítio Cacimba do Meio - 

Caraúbas (RN)) 

 

Ia para as reuniões da Associação, Jonildo veio fazer reunião. A 

Diaconia trouxe projetos e reativou projetos parados. Através da 

Diaconia fundou sindicato e reativou a Unidade Beneficiadora 

de frutas. (F. M. de S., agricultor, Sítio Velho – Serrinha dos 

Pintos (RN)) 

 

Uma pessoa da comunidade estava no Fórum Municipal de 

Políticas Públicas, soube da Diaconia trouxe a informação pra 

comunidade, não tinha projeto não tinha nada a Diaconia que 

trouxe. (J. D. A. de O., agricultor, Sítio Alegre – Antonio 

Martins (RN)) 

 

Antigamente era um conselho comunitário, aí a Diaconia veio 

para Umarizal e começou a atuar na região. Em 1995 a 

Associação se organizou e com a vinda da Diaconia 

conseguimos recursos para projetos. (E. de P., agricultor, Sítio 

Teixeira – Rafael Godeiro (RN)) 

 

Muito embora a Diaconia empenhe-se para amenizar a pobreza e a injustiça 

social que são vitimadas as famílias agricultoras, nem sempre sua iniciativa é bem vista 

pelos sertanejos. Uns porque não querem abandonar práticas da agricultura 

convencional com as quais estão acostumadas, como as queimadas, o destino dado ao 

lixo doméstico, o desmatamento das áreas de caatinga de forma desordenada, etc.  

Durante a pesquisa de campo, descobriu-se também que a resistência de muitas 

delas aos projetos da ONG devia-se a certa frustração e, até mesmo, desconfiança com 

as experiências com os políticos da região e pelo abandono do governo. Segundo alguns 

entrevistados, os políticos só se interessam por eles na época de campanha eleitoral 
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desse modo ou não cumprem suas promessas ou sempre querem alguma coisa em troca 

e quanto ao governo em geral falta interesse para investir em projetos que possibilite a 

convivência com o semiárido. Outras vezes, eles não conseguem acessar os benefícios 

do desenvolvimento ou mesmo conhecer as políticas públicas que os favorecem. 

Perguntados sobre a atuação da Diaconia, dos vinte e sete entrevistados catorze tocaram 

nesse assunto, desses destacou-se quatro:  

 

 

Em quarenta anos nunca vi ajuda de nada. A Diaconia nem se 

compara com esses políticos. Trata a gente como gente, com 

respeito. Diaconia diz que faz e faz, político muitas vezes 

querem dizer que a cisterna era deles, mas nós sabemos que a 

Diaconia que fez. (J. D. A. de O., agricultor, Sítio Alegre – 

Antonio Martins (RN)) 

 

A Diaconia pelo menos diz que faz e vai e faz. Os políticos vem 

nas casas e promete, pedindo sempre voto. É muito diferente a 

Diaconia e os políticos, nós não temos que paga de volta. (M. L. 

da S. M., agricultora, Sítio Alegre – Antonio Martins (RN)) 

 

Político só se preocupa com eleição com eles mesmos. Não se 

interessa pelo povo, não distingue pessoas. (F. M. de S., 

agricultor, Sítio Velho – Serrinha dos Pintos (RN)) 

 

 Ave Maria mulher, graças a Deus que não botam política no 

meio do trabalho deles. Acho positivo não ter mistura com 

política. Porque eles valorizam o trabalho que eles fazem, tem 

muito gosto de ensinar a gente. A gente não tinha muito quem 

olhasse a gente. Quando a gente cuida chega. Aqui é tão bom 

que os políticos nem vem. Mas nada impede os meninos de vir 

aqui. (M. N. L. S., agricultora, Sítio outono – Caraúbas (RN)) 

 

 

Em vista desse quadro, a Diaconia muitas vezes tenta convencer determinada 

comunidade ou pelo menos alguma de suas famílias a aceitarem o projeto, sem, contudo 

forçá-las a isso. Uma de suas estratégias é estimular as famílias participantes a se 

tornarem multiplicadoras das ideias e dos conhecimentos que adquirem. Todavia, 

muitas delas, só aderem o projeto depois de conferirem os resultados. Outras, mesmo 

vendo os benefícios do vizinho não os aceitam, antes como também atesta o relatório da 

Diaconia “Histórias de vida e cidadania no semiárido. Segurança alimentar, renda e 

inclusão social. (2010, p. 9)” optam por depender da aposentadoria de alguém da casa 

ou dos benefícios dos programas sociais do governo. Algumas das entrevistas 

trouxeram essa informação: 
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Era difícil acessar projetos do governo ou mesmo dinheiro do 

banco. Antes era desmatamento, queimada, veneno. Muitos 

ampliaram a mentalidade, mas muitos não acreditam nos 

projetos, são resistentes. O caminho é buscar novos 

conhecimentos, ampliar e multiplicar. Os próprios projetos traz 

uma consciência nova. Quem participa dos projetos muda a 

cabeça, a minha mudou. Minha vida mudou, conhecimento, 

estrutura física. A prefeitura ameaçou tirar a Diaconia porque a 

Diaconia faz e os políticos não. A Diaconia é a minha 

universidade e os técnicos os meus professores. Infelizmente 

não é toda a comunidade que aceita, querem dinheiro, tudo 

pronto, não querem trabalhar. A Diaconia faz com a gente e 

quando saírem da comunidade a gente sabe fazer sozinho. Sou 

multiplicador, mas não consegui multiplicar na minha 

comunidade. (F. G. N., agricultor, Sítio Caiçara – Umarizal 

(RN)) 

 
Eles trazem possibilidades de mudança que as coisas pode 

mudar que as coisas não caem do céu. Muita gente no começo 

rejeitaram porque achavam difícil. Achavam que ia ter gasto. 

Agora o que vier o povo quer. Não conheciam o trabalho da 

Diaconia, pensavam que iam ter de dar algo em troca. (M. S. 

D., professora, Sítio Várzea Grande – Lucrécia (RN)) 

 
Ave Maria mudou 100%. Eu pensava entrar numa coisa ruim. 

Agora mudou o pensamento, quero trabalhar e muito com vida 

e saúde. (E. S. de O., agricultor, Sítio Tanquinho – Umarizal 

(RN))        
 

No decorrer da pesquisa, durante a visita a uma família participante pôde-se 

conferir a referida situação, como ilustram as fotos 18 e 19 abaixo.  

 

  

 

Foto – 18 – Família que não aceitou o projeto e pratica o desmatamento e 

Foto – 19 – Família vizinha que aceitou o projeto e passou a utilizar a agricultura agroecológica 

 

 

No modelo de intervenção social da Diaconia, como se observou acima, os 

primeiros passos junto à comunidade são o diagnóstico ou o conhecimento da situação 
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inicial que inclui o estudo da potencialidade da comunidade. Essas análises são 

realizadas em conjunto com a comunidade. Dentre as possibilidades produtivas 

desenvolvidas localmente, estão: a pecuária (de bovinos, caprinos ou ovinos), a 

agricultura (de diferentes culturas) e a apicultura. Como se pode conferir nas fotos 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, e 27. 

 

 

 

Fotos 20 e 21 – Apicultura e Fotos 22 e 23 – Cultura de frutas da região de Serrinha dos Pintos e a reativação da Unidade de 

Beneficiamento de Polpa (financiado pela Tearfund) 

 
 

 
 

Fotos 24 e 25 – Criação de caprinos e Fotos 26 e 27 – Criação de gado  

 

 

 

Fotos 28 e 29 – Plantação de hortaliças e Fotos 30 e 31 – Cultura de Algodão  

 

 

O reconhecimento de uma proposta de trabalho que gera autonomia e 

sustentabilidade e consequente transformação social envolve um modus operandi 

estruturado em iniciativas locais, entendendo local como sinônimo de localização e 

assim traduzido por, “conjunto de iniciativas que visam criar e manter espaços de 

sociabilidade de pequena escala, comunitários, assentes em relação face-a-face, 

orientados para a auto-sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativistas e 

participativas.” (SANTOS, 2002, p. 72) 

A autonomia proposta aqui compreende um sujeito social auto-reflexivo que 

consoante à proposição de Castoriadis (1987, p. 126) diz respeito:  
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Um sujeito autônomo é aquele que sabe ter boas razões para concluir: 

isso é bem verdadeiro, e: isso é bem meu desejo. [...] A autonomia não 

é, pois elucidação sem resíduo e eliminação total do discurso do Outro 

não reconhecido como tal. Ela é instauração de uma relação entre o 

discurso do Outro e o discurso do sujeito. (CASTORIADIS, 1987, p. 

126) 

 

Projetos sugeridos nesses moldes decorrem das necessidades da vida cotidiana 

da comunidade local e, portanto, legitimados por ela, pois emergem do “chão das lutas 

sociais”. Sobre a relação que a Diaconia procura desenvolver com a comunidade local o 

coordenador da Diaconia responde, dizendo:  

 

Ao termos uma família, nós construímos com ela e não por ela. 

Ela fazendo parte do seu processo de transformação social. Ela 

construindo o seu próprio caminho de autonomia. Ela participa 

ativamente do projeto, não é alheio a sua cultura, não é dado ela 

faz junto. A família faz parte do projeto, assim ela é estimulada 

e procura outros direitos, tem condição de liberdade política, 

cria outras perspectivas de vida. Passa a querer fazer parte da 

associação por meio do qual alcança outros direitos, há 

mobilização da família e da comunidade. (F. L. de A. F., 

coordenador da Diaconia, Umarizal (RN)) 

 

 

As fotos abaixo (32 e 33) registram o dia-a-dia dos técnicos da Diaconia que 

juntamente com a comunidade local transformam a realidade em que estão inseridos. 

 

 

 
 

Foto – 32 – Técnico da Diaconia  - instalação de viveiro de mudas na comunidade Caiçara no município de  
Foto – 33 – Estufa sendo finalizada 

 

 

Na mesma direção, famílias entrevistadas das comunidades expressaram: 
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A Diaconia escuta a comunidade, procura saber o sonho da 

comunidade, interessa pela transformação da comunidade. A 

Diaconia começa de baixo pra cima. Escuta o conhecimento de 

cada sertanejo. (F. G. N., agricultor, Sítio Caiçara – Umarizal 

(RN)) 

 

A forma de tratar, considera nós, todos eles sempre trataram a 

gente como pessoa. Sempre escuta e deixa a gente falar. (M. L. 

da S. M., agricultora, Sítio alegre – Antonio Martins (RN)) 

 

É uma entidade de grande respeito que se interessa pelo povo, 

incentiva. Ouve a comunidade e respeita as ideias e o 

conhecimento do semiárido é ouvido. (F. G. de F., agricultor, 

Sítio Cakuã (RN)) 

 

Organiza bem a vida, trabalham no sentido de unir, se não tiver 

união não trabalha. Ela se aproxima da comunidade se a 

comunidade quiser, ela se aproxima, mas se não que ela se 

afasta. (V. P. de M., agricultor, Várzea do Barro – Rafael 

Godeiro (RN)) 

 

As pessoas têm direito de expor seus pensamentos, nada é 

impositivo. Os projetos do governo não dão certo porque são 

impostos não discutem com o agricultor e primeiramente tem 

que discutir com eles. ((F. D. P., agricultor, Sítio Canafístula – 

Caraúbas (RN)) 

 

    

Essa dinâmica de atuação permite voz ao outro até então ignorado como sujeito 

e demonstra solidariedade nas diferenças, do que decorre, segundo Santos, o 

conhecimento-emancipação.  (SANTOS, 2000, pp. 30-31) 

Para que o conhecimento e a técnica caminhem em direção mais humanas é 

fundamental uma responsabilidade e uma gestão mais coletiva. 

A noção que a Diaconia dispõe do conceito de tecnologias sociais na revista 

“Histórias de vida e cidadania no semiárido. Segurança alimentar, renda e inclusão 

social” (2010, p. 20) mais uma vez, deixa claro que ela conhece a realidade social na 

qual está interferindo e que busca resultados duradouros e capazes de mudar tal 

realidade. Para a ONG tecnologias sociais representam:  

 

As “tecnologias sociais” trazem à tona, em última análise, o uso 

da razão crítica diante das tecnologias em geral. Hoje sabemos 

que, para o bem de todos, as tecnologias têm que ser 

sustentáveis. É nesse contexto que surgiu o conceito de 

tecnologias sociais. Elas tendem a ser simples, voltadas para os 

problemas básicos do povo, manejáveis, facilmente replicáveis 

e controláveis pelas populações. Já foram definidas como 

“produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas 

em interação com a comunidade; devem representar efetivas 

soluções de transformação social.” 
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A Diaconia não dá dinheiro, mas boa parte da verba que arrecada (ver Quadros 

8, 9, e 10) reverte em projetos e capacitação que geram renda, conhecimento, 

autoestima e liberdade política, ou seja, uma nova disposição psicossocial para os deles 

participantes. Somente esse tipo de prática é capaz de gestar, conforme Dagnino (2004, 

p. 108): “a constituição de sujeitos ativos, definindo o que eles consideram ser os seus 

direitos e lutando pelo reconhecimento.”  

 

Não recebe nada em dinheiro, dá a sabedoria, ensina a pescar e 

depois como resultado tem o dinheiro. (M. L. da S. M., 

agricultora, Sítio Alegre – Antonio Martins (RN)) 

 

Não é tudo em projeto. Dão conhecimento, semente, 

equipamento, deixa tudo pronto é só trabalhar. Você ganha, mas 

ajuda na construção. (P. C. P. de O., Sítio Canafístula – 

Caraúbas (RN)) 

 

Diaconia compra material, dá capacitação, conhecimento, 

primeiras sementes e animais. Acompanhamento dos técnicos, 

apoiando e observando. Caso não usem levam equipamento 

para outro. (F. G. de F., agricultor, Sítio Cakuã – Itaú (RN)) 

 

Dinheiro não. Como eu disse os materiais, a gente dá de come 

os pedreiros, o resto é com eles. A gente ajuda como servente. 

A família tem que fazer alguma coisa junto. (R. N. da S., 

agricultor, Sítio Marrecas – Caraúbas (RN)) 

 

Dinheiro não. Repassa conhecimento, merenda e almoço 

durante as capacitações. (E. de P., agricultor, Sítio Teixeira – 

Rafael Godeiro (RN)) 

 

   

Capacitação (empoderamento) dos líderes locais e da comunidade em geral 

envolvendo conhecimento tecnológico e sociopolítico marca a atuação da Diaconia. O 

que permite a circularidade do conhecimento, democratiza os direitos e promove a 

descoberta de se ser protagonista da própria história. Modo de vida que, conforme 

Dagnino (20019, p, 109) caracteriza a construção de formas de relação que supõe nos 

termos gramsciano uma reforma intelectual e moral. Isso porque, para autora, esse 

processo de aprendizado social:  

 

[...] inclui de um lado, evidentemente, a constituição de 

cidadãos enquanto sujeitos sociais ativos, mas também, de outro 

lado, para a sociedade como um todo, um aprendizado de 

convivência com esses cidadãos emergentes que recusam 

permanecer nos lugares que foram definidos socialmente e 

culturalmente para eles. (DAGNINO, 2004, p. 109) 
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Questionado sobre a preocupação da Diaconia quanto à autonomia e a 

sustentabilidade dos participantes dos projetos, o Sr Francisco Leonardo respondeu que 

a organização:  

 

Constrói os elementos da sustentabilidade. As bases são 

empoderamento dos processos políticos decisórios, 

conscientização das famílias e das comunidades. Capacidade de 

gestão das suas propriedades, isso envolve enxergar sua 

propriedade como um sistema integrado. Criação, minhocas, o 

húmus que fertiliza a horta, gera um ciclo que alimenta o outro. 

Liderança local: quando a gente entende que fundou o projeto 

queremos a certeza que a ação vai continuar (sustentabilidade). 

Trabalhamos a equidade de gênero, inclusão de mulheres e 

jovens para que eles se valorizem e se orgulhem de serem 

agricultores. 

Cada tecnologia/projeto construído há um processo de formação 

e tem focos diferenciados. Intercâmbios também fortalecem a 

formação política e técnica. É formado um grupo de jovens para 

renovar a liderança e também em entidades, fazem parte em 

instituições trazendo conhecimento para a comunidade. Há 

reunião mensal entre eles. 

 

 

Perspectiva que promove, segundo Santos (2002, p. 75), no campo das práticas 

sociais e culturais “a construção de um multiculturalismo emancipatório, ou seja, a 

construção de regras democráticas que permita o reconhecimento recíproco entre 

identidades e entre culturas distintas.” (SANTOS, 2002, p. 75) 

Os entrevistados ao serem perguntados sobre os benefícios adquiridos com as 

capacitações, assim se manifestaram: 

 

Antes o presidente da associação era ligado ao poder público e 

se ficava devendo ao pode público. Depois se libertamos, o 

poder público é nosso aliado porque se precisamos de alguma 

coisa não vamos pedir favor, mas exigir nossos direitos. A gente 

sabe que iluminação e água, por exemplo, é direito nosso não 

vamos pedir. (E. de P., agricultor, Sítio Teixeira – Rafael 

Godeiro (RN)) 

 

O líder comunitário da associação de agricultores recebe 

treinamento, já fui líder e os associados também. Tiro meu 

chapéu para a Diaconia trabalha sério, procura o melhor para o 

agricultor. Com os projetos vem a capacitação, reuniões de 

multiplicadores. Reunião traz orientações técnicas e outros 

conhecimentos. (F. G. de F., agricultor, Sítio Cakuã – Itaú 

(RN)) 

 



95 
 

Repassar o conhecimento pra outras famílias, buscar outras 

famílias para aderir os projetos. Já consegui trazer outras 

famílias. (A. I. F., agricultor, Comunidade Cacimba do Meio – 

Caraúbas (RN)) 

 

Eles vêm muito aqui, toda a semana eles participam aqui e da 

reunião mensal da associação.  

Antes era cada qual por si ninguém se importava com ninguém. 

Cada cabra por si. Depois que a Diaconia chegou a comunidade 

se uniu e aprendeu a ir a luta. Não dão pronto, a gente tem que 

batalhar. (J. F. da S. O., agricultora, Assentamento Ursulina, 

Caraúbas (RN)) 

 

Ela está presente todo tempo, a gente pode entrar em contato. A 

Diaconia tem o objetivo de trazer o bem estar social e 

educacional da comunidade e ela acaba unindo a comunidade. 

(M. S. D., professora, Sítio Várzea Grande – Lucrécia (RN)) 

 

Ajuda a mudar a visão. Ela organiza mais que a EMATER. Mas 

a Diaconia vai na frente. A gente busca apoio, conhecimento na 

Diaconia se liberta da troca com políticos. Todos tem o direito. 

(V. P. de M., agricultor, Várzea do Barro – Rafael Godeiro 

(RN)) 

 

 

A intervenção sociopolítica da Diaconia atua na formação de liderança local 

autônoma e comprometida com o desenvolvimento comunitário; o fortalecimento da 

comunidade, por meio de projetos econômicos autossustentáveis e a construção de 

sujeitos sociais com reflexividade política. Também forma redes sociais com poder de 

socializar a informação e o conhecimento.  

No caso do projeto que se pesquisou “Segurança alimentar, renda e inclusão 

social de famílias pobres de uma microrregião no nordeste brasileiro” o foco foi 

resolver no território selecionado o problema do acesso à água potável, garantir a 

segurança alimentar e nutricional, orientar a relação entre o sertanejo e o meio ambiente 

e providenciar saneamento. Nas palavras da Diaconia o objetivo do projeto foi garantir 

às 500 famílias de agricultores pobres do semiárido dos nove municípios esses direitos e 

contribuir para a sua convivência com o semiárido. Por isso o projeto desenvolveu as 

seguintes medidas: construção de cisternas para captação de água da chuva, criação de 

pequenos animais, produção agroecológica e construção de banheiro redondo. 

Os problemas do nordeste migração, crianças raquíticas, solo ressequido, açudes 

secos, animais mortos, denuncia a Diaconia no relatório “História de vida e cidadania 

no semiárido. Segurança alimentar, renda e inclusão social”, não são culpa do clima. 

Eles são reais e ao mesmo tempo ideológicos, no entanto de ordem política, social e 

cultural e foram historicamente construídos. 
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O senso comum alardeia que os problemas do nordeste estão ligados à falta de 

chuva. A Diaconia diverge dessa afirmação e defende que o semiárido nordestino é o 

mais chuvoso do planeta, a média da pluviosidade é de 750 mm/ano (variando dentro da 

região de 250 mm/ano a 800 mm/ano) e o mais populoso também. Para a ONG o 

segredo da convivência no semiárido nordestino está na compreensão das suas 

características e do seu funcionamento que permita uma adequação a ele. Ele possui um 

subsolo formado de 70% de rochas cristalinas rasas, condição que dificulta a formação 

de mananciais perene e a potabilidade da água, por isso ela é salobro.  

No nordeste ocorre “déficit hídrico”, a ONG explica que isso não significa falta 

de chuva, mas a evaporação da água maior (no caso três vezes maior) que a precipitação 

da chuva. 

A organização explica também que o semiárido tem apenas duas estações no 

ano, a época das chuvas e a sem chuvas. O problema é a variação da chuva no tempo e 

no espaço. Não há período fixo nem lugar certo para chover. 

Portanto, orienta a Diaconia, a solução para os problemas com o semiárido 

consiste em produzir e estocar os bens no tempo chuvoso para se viver bem no período 

sem chuva e o principal bem a ser estocado é a água. O que ela considera ser uma 

prática previdente ao invés de providente. 

A compreensão dessa dinâmica tem possibilitado o desenvolvimento de 

tecnologias capazes de resolver esses problemas e viabilizado qualidade de vida para 

que os sertanejos permaneçam nas suas propriedades.  

A Diaconia entende que se trata de uma mudança subjetiva e objetiva na vida do 

sertanejo, por isso defende que: “A mudança subjetiva passa por uma nova educação, 

contextualizada, que deveria começar pelo próprio currículo escolar; a mudança 

objetiva passa pelas novas tecnologias.” (RELATÓRIO “HISTÓRIA DE VIDA E 

CIDADANIA NO SEMIÁRIDO. SEGURANÇA ALIMENTAR, RENDA E 

INCLUSÃO SOCIAL”, 2010, p. 21) 

Nesse sentido para a solução dos problemas ambientais do nordeste é pertinente 

à proposição de Guatarri (2001, p. 8), quanto a uma articulação ético-política entre os 

três registros ecológicos o do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade 

humana.  

Na realidade do nordeste, a relação face-a-face que a Diaconia estabelece com os 

sertanejos constitui a articulação proposta por Guatarri (2001, p.8) e a troca de 

experiências entre eles transforma o imaginário social de ambos. Aliás, a Diaconia diz 

que muitos dos conhecimentos dos sertanejos são sistematizados e devolvidos a eles nas 
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capacitações. Na perspectiva de Santos (2000, pp. 30-31) isso produz o conhecimento-

emancipação.  

Mesmo com seus parceiros, a Diaconia troca experiências e conhecimentos; 

aproveita materiais e cartilhas que julga adaptarem-se à sua realidade. Perguntada sobre 

como acontece a troca de conhecimento com a Tearfund (uma das agências financiadora 

do projeto), o Sr. Francisco Leonardo, coordenador, relata: 

 

A Tearfund respeita o conhecimento local não intervêm no que 

há de bom que é construído localmente.  

Apresenta seus materiais com liberdade para conhecer e 

experimentar, mas sem exigência de segui-lo e pede críticas do 

material e pede cartilhas que produzimos e as experiências 

daqui. Há uma sinergia, uma troca mesmo de conhecimento. 

 

 

O projeto de cisternas de placa para a captação de água de chuvas para o 

consumo humano (Fotos 34, 35, 36 e 37) é uma dessas tecnologias e foi desenvolvida 

por um pedreiro sergipano. A Diaconia declara no relatório “História de vida e 

cidadania no semiárido. Segurança alimentar, renda e inclusão social” (2010, p. 21) que: 

“Algumas dessas tecnologias são verdadeiras pérolas, muitas vezes inventadas por 

pessoas do povo, sendo replicadas sem que ninguém detenha direitos de propriedade 

sobre elas.” 

Por outro lado, a Diaconia comenta que os investimentos do governo na região 

semiárida consistem na construção de grandes açudes que hoje serve a maioria da 

população sertaneja, mas também os animais, domésticos e os selvagens. Um segundo, 

porém sobre os açudes é que somente os mais profundos e com menor espelho d’água 

retém as águas das chuvas por mais tempo.  

Para impedir que as águas das chuvas armazenadas se evaporem, é preciso que 

as cisternas sejam construídas dentro de certas especificações, apresentem o formato 

oval, tenha metade da sua estrutura enterrada, fiquem próximos das casas que fixam 

calhas em torno do telhado que captam as águas das chuvas que escorrem dos telhados 

(Foto 37) e conduzem-nas para dentro das cisternas que são fechadas hermeticamente 

para impedirem a entrada de luz, da evaporação e da transpiração. 
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Foto - 34 – Buraco onde farão a cisterna e Foto - 35 – Placas para a construção de cisterna. 
 

 

Foto - 36 – Pedreiros construindo uma cisterna e Foto - 37 – Cisterna terminada e em uso. 

 

As cisternas são construídas pelos próprios sertanejos capacitados pela Diaconia 

que adquirem mais um ofício que lhes rende um ganho a mais. As famílias que recebem 

a cisterna ajudam como servente. Todos contribuem de alguma maneira. 

Em toda intervenção social da Diaconia fica evidente a preocupação com o 

fortalecimento dos laços comunitários, a solidariedade, a cooperação e a participação. 

As cisternas de placa para captação de água de chuva para abastecimento 

humano é um programa (Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC)) da ASA 

(Articulação no Semiárido)23, pelo qual se está lutando para que seja uma política 

pública. Parte dele é financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Social.  

Para a execução do programa a ASA subcontrata ONGs territoriais parceiras 

como a Diaconia que juntamente com seus parceiros (como Tearfund e União Europeia) 

executam e supervisionam o projeto, cuidando da seleção das famílias, capacitação e 

contratação dos pedreiros. 

Toda família selecionada precisa passar pela capacitação caso contrário não 

recebe a cisterna. Existe um grupo de quinze pessoas habilitadas para dar o curso na 

região e são elas, filhos de agricultores que se destacaram em cursos anteriores.  

No período da pesquisa teve-se a oportunidade de acompanhar uma dessas 

capacitações, o curso: “Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos, Cidadania e 

                                                           
23

 Uma rede formada por mil organizações da sociedade civil que atuam na gestão e no desenvolvimento 

de políticas de convivência com a região semiárida. Fonte acessada em 11/06/2013: 

http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=97  

http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=97
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Convivência com o Semiárido” que aconteceu no município de Portalegre (RN), como 

se pode ver nas fotos (38, 39, 40, 41, 42 e 43) abaixo. 

 

 

 

Fotos – 38, 39 e 40 – Capacitação dada às famílias para o recebimento da cisterna numa escola do município de Porta 

Alegre (RN) 

 

 

Fotos – 41 – Refeições dadas aos participantes e Fotos - 42 e 43 – Entrega dos certificados da capacitação 

 

O curso com duração de dois dias foi ministrado numa escola do município. Na 

chegada, aos participantes é oferecido farto café da manhã e depois são conduzidos para 

as salas onde recebem o curso. Todos ganham uma pasta com os seguintes materiais: o 

cartaz “Mandamentos das cisternas” (Foto 45), a cartilha “Uma aula diferente: 

Aprendendo sobre a água da cisterna” (Foto 44) editada pela ASA e a cartilha “Água de 

cisterna: quem bebe tem mais saúde” (Foto 46) editada pela Diaconia. Esse material 

reforça tudo o que é falado nos dois dias de curso.  

 

 

Foto – 44 – Cartilha sobre a água da cisterna e Foto – 45 – Cartaz “Os mandamentos das Cisternas”  
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Foto - 46 – Cartilha sobre o estudo da qualidade da água de cisterna e  

Foto – 47 – Roteiro do curso: “Gestão de Recursos Hídricos, Cidadania e Convivência com o Semiárido” 
 

 

A capacitação transcorre (metodologia, ver Foto – 47) com muitas dinâmicas, 

apresentações com fantoches, cartazes, vídeos e música. Em linguagem coloquial, muita 

brincadeira e animação tratam do aspecto sanitarista da água: os cuidados que devem ter 

com a água da cisterna, ensinam para que usar (beber e cozinhar) e como usar, orientam 

que a água dos açudes (Fotos 51 e 52) é mais contaminada, a água do cacimbão (Fotos 

49 e 50) é menos contaminadas e que as águas da cisterna (Foto 53) se bem cuidadas 

não terão contaminação nenhuma.  

 

 

 

Foto – 48 – Jumento entregador de água e Fotos 49 e 50 – Cacimbas ou Cacimbão 

 

 

Foto – 51 e 52 – Açude e Foto – 53 - Cisterna 
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Ainda esclarecem a eles os aspectos políticos da água, questões como: 

transformar a cisterna em política pública; o que significa a indústria da seca e a compra 

de votos; que não se deve combater a seca, mas aprender a conviver com ela; que a água 

é direito de todos e não de poucos; que o agricultor pode ajudar a construir a própria 

história, isso significa fazer o dever de casa; que a terra e a água são sinônimas de 

poder, por isso se deve democratizar a ambos (há concentração de água e terra); que se 

deve lutar por políticas públicas; se articularem em rede; funcionar em comunidade, a 

importância do mutirão, a força do coletivo e a importância do plantio consorciado (de 

tudo um pouco).  

A cartilha “Uma aula diferente: Aprendendo sobre água de cisterna” (Foto 44) 

editada pela ASA, conta a história de uma professora que levou seus alunos no sítio de 

um deles para conhecerem a cisterna que a família recebeu. Na conversa entre a Dona 

Naná (a professora), o Seu Biu (pai do aluno), Miguel (o aluno) e os demais alunos 

encontram-se falas como: 

 

Claro Seu Biu. Eu, como professora, devo participar das 

reuniões da comunidade. 

Não só eu como também todos os moradores da comunidade. 

Somente unidos poderemos resolver nossos problemas, como a 

falta d’água. 

 

O senhor está certo, certíssimo. Ninguém precisa pagar pela 

água, e muito menos votar em um político desonesto em troca 

de água. A água é de todos!!! 

 

Agora, com a cisterna, a água tá pertinho, professora. A gente 

perdia um tempão carregando água de longe, lá do açude. 

Agora sobra mais tempo pra eu brincar e estudar. 

 

 

 

 Enfim, a cartilha instrui, além disso, sobre como economizar a água; para que 

usar a água para beber, cozinhar e escovar os dentes; onde construir a cisterna, longe de 

fossa, do curral e de árvores; como mantê-la limpa e a não misturar a água da cisterna 

com água de açude, de cacimba ou do caminhão pipa; a quantidade de hipoclorito que 

se coloca para manter a água livre de micróbios; etc. 

 O cartaz (Foto 45) reforça esses mesmo conhecimentos e cada sertanejo deve 

afixá-lo em local bem visível da casa para que todos o leiam.  

De um jeito simples, os sertanejos internalizam novo modo de vida e adquirem 

mais saúde e outra visão de mundo. 
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Durante o processo de instalação das cisternas e depois em visitas mais 

esporádicas, as famílias são acompanhados e orientados pelos técnicos. 

Sobre a mudança de vida que as cisternas proporcionaram para os sertanejos, 

alguns entrevistados disseram; 

 

A partir do ano que entra não vou mais buscar água com um 

balde na cabeça, uma légua de distância. Não é nem de compara 

com a vida de outrora. Acho que to mais importante que antes. 

(M. N. L. S., 55 anos, agricultora, Sítio Outono – Caraúbas 

(RN)) 

 

Era ruim demais, a dificuldade era maior. A água era do 

cacimbão e toma lombriga nas crianças, pedra nos rins. Agora 

da pra vê na casa das pessoas, o povo tá tudo sadio. Não está 

mais pedindo favor aos outros (donos de açude). (J. D. A. de O., 

53 anos, agricultor, Sítio Alegre – Antonio Martins (RN)) 

 

A dificuldade era imensa, a água para beber era ruim e quando 

faltava ia para o sítio Tamandaré que é mais longe. A água era 

muito ruim o gosto, o povo tinha vermes e podia adoecer dos 

rins. Hoje você vê a felicidade na casa de cada um. Só em não 

tá mais pedindo favor os outros, pedindo água pra beber, lavar 

roupas. Era humilhante pedir sempre. (M. L. da S. M., 52 anos, 

agricultora, Sítio Alegre – Antonio Martins (RN)) 

 

Antes mulher, o pessoal aqui de quatro horas da manhã, era o 

pessoal com jumento atrás das cacimbas, fila atrás de água. A 

Diaconia que aposentou os jumentos. Era briga nas cacimbas 

por causa da água.  

Orientam que o voto é individual, devem ver em quem votar. 

Diaconia liberta porque na hora que você tem suas prioridades 

satisfeitas, você se liberta, você dignamente vota em alguém. 

Quando não tem nada, de ver uma pessoa diferente já sai 

pedindo. Na hora que você tem onde tirar o seu sustento você 

não vai se vender, a não se que seja sua conduta. Dá dignidade 

para os menores não faz trabalho político, mas humano. Se o 

açude ou cacimba estivesse no sítio de um cabo eleitoral pra 

pegar água tem que votar no candidato dele. Se não, tinha gente 

que botava cadeado nas cacimbas. (A. R. R. G. N., 57 anos, 

apicultora, Sítio Calumbi – (RN)) 

 

 

A última entrevista citada acima denuncia uma situação quase inacreditável pela 

desumanidade que revela. O uso político da água por políticos e seus simpatizantes 

geralmente grandes latifundiários que têm a posse da água e fazem dela moeda de troca, 

jogando com a vida das pessoas. Na verdade, o país inteiro sabe disse, mas não 

consegue parar para pensar as consequências disso na vida de milhões de pessoas (no 

semiárido nordestino vivem 18 milhões de pessoas). A barbárie que isso representa. A 
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Diaconia, no relatório “Histórias de vida e cidadania no semiárido. Segurança alimentar, 

renda e inclusão social. (2010, pp. 9 e 19)” confirma isso:  

 

A terra, a água e a biodiversidade são propriedades de grandes 

fazendeiros e daqueles que detêm o poder político na região, 

restando para os mais pobres uma acentuada exclusão social. 

[...] No Nordeste, os políticos que controlam o poder local têm 

uma longa experiência no exercício desse poder. São hábeis na 

manipulação das necessidades humanas. Os três esteios básicos 

do controle sobre a população são a fome, a sede e a saúde. 

 

 

Portanto dar a esse povo acesso a água e conhecimentos que os guia na direção 

da mudança do seu modo de pensar, sentir e agir tem dimensão muito maior do que se 

imagina. Equivale à concessão de alforria, a devolução de sua condição humana e o 

rompimento com o autoritarismo social predominante naquela região. Esse 

autoritarismo, de acordo com Dagnino (2004, pp. 104-105): “engendra formas de 

sociabilidade e uma cultura autoritária de exclusão social que subjaz ao conjunto das 

práticas sociais e reproduz a desigualdade nas relações sociais em todos os níveis.” 

A Diaconia no relatório (2010, p. 18) comenta o impacto que verifica na vida 

das famílias que receberam a cisterna, uma tecnologia simples, inteligente e eficiente.  

 

O impacto na qualidade de vida das famílias é imediato. 

Desaparecem as doenças veiculadas por águas contaminadas, 

diminuem a mortalidade infantil e o sofrimento de pessoas com 

saúde mais frágil, principalmente os idosos. Alivia-se o trabalho 

das mulheres, sobrecarregadas com o penoso serviço de 

abastecer os lares. Estabelece-se também maior independência 

em relação aos políticos, que sempre usaram a seu favor a 

necessidade de as pessoas terem água em casa.   

 

A solução para a escassez de água é ainda urgente porque ela está 

intrinsecamente ligada à produção agrícola e pecuária e, consequentemente à 

alimentação e à renda das famílias nordestina. A oferta de água é também determinante 

para a permanência do jovem na terra. A Diaconia cria grupos de jovens e procura 

mobilizá-los com projetos e capacitações técnicas que lhes gere alguma renda. Também 

a ONG os estimula no sentido de acessarem as políticas públicas e a terem orgulho de 

serem agricultores. Muitos filhos de agricultores estão retornando para casa.  

 

Através do grupo de jovens veio o viveiro de mudas, o 

minhocário e equipamentos. Foi construído o viveiro, dado 

material para irrigação micro aspersor, pagamos doando mudas 

para outras comunidades. Todo projeto tem capacitação. Com 
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certeza é despertado que isso tudo é dever do poder público que 

uma ONG tá trazendo. Ta capacitando de ampliar os 

conhecimentos e trazemos para a comunidade. Já vamos como 

compromisso de passar o que aconteceu (multiplicação). 

O grupo de jovens foi trazendo um trazendo dois para participar 

das capacitações. 

O resultado do grupo foi positivo, fortaleceu a nossa juventude, 

quem saiu pra fora pra estudar levou conhecimento. (A. de P., 

21 anos, estudante de pedagogia e agricultor, Sítio Teixeira – 

Rafael Godeiro (RN)) 

 

    

Para as mulheres sertanejas ter água em casa significa uma vida mais tranquila e 

menos sofrida. A ONG analisa que:  

 

Elas, as mães, filhas, tias, primas, são as responsáveis pelo 

transporte da água para cozinhar e beber. Quando não há água 

em casa elas costumam andar quilômetros pela caatinga 

buscando o líquido, em temperaturas muito elevadas. Os jovens 

deixam suas famílias em busca de trabalho e sustento em outros 

locais, o que muitas vezes acaba causando a desintegração 

familiar e o aumento considerável na demanda pelos serviços 

públicos nos centros urbanos. ( RELATÓRIO “HISTÓRIAS 

DE VIDA E CIDADANIA NO SEMIÁRIDO. SEGURANÇA 

ALIMENTAR, RENDA E INCLUSÃO SOCIAL.”, 2010, p. 

21) 

 

 

No tocante a condição sociocultural da mulher no imaginário social nordestino, 

no período da pesquisa de campo, uma conversa entre os técnicos da Diaconia sobre as 

partes do frango preferidas das mulheres dá a exata medida da discriminação e opressão 

que elas são submetidas. 

Durante uma das incursões pelo agreste Potiguar, um dos técnicos comentou que 

na região era comum a opinião que as mulheres só gostavam do pé e do pescoço do 

frango. A explicação que ele deu para o “apurado paladar feminino” foi que desde a 

infância, elas aprendem a comer depois dos homens e os pés e o pescoço do frango era o 

que geralmente sobrava da refeição para elas. Essa conversa pareceu absurda e caiu no 

esquecimento. 

O fato é que dias depois, em visita a um sítio da região à hora do almoço pôde-se 

presenciar literalmente a conversa dos técnicos. No momento que os homens sentaram-

se para a refeição, inclusive a pesquisadora, as mulheres que haviam colocado a mesa 

retiraram-se para um canto da cozinha. Imaginou-se que fosse por falta de espaço à 

mesa, contudo mesmo rearranjado lugar à mesa para que se acomodassem elas 

recusaram. Assim que todos terminaram de almoçar, elas assentaram e comeram o que 
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tinha sobrado. Com assombro veio à lembrança a conversa do carro que se imagina 

coisa do passado.  

Guatarri (2001, pp. 32-33) quando discute sobre “os modos de produção da 

subjetividade, isto é, de conhecimento, de cultura, sensibilidade e sociabilidade”, 

explica que pessoas oprimidas tendem a “introjetar o poder repressivo e reproduzir em 

seu seio os mesmos modelos patogênicos.” Explicação apropriada para se compreender 

a relação de gênero do nordestino construída e reproduzida historicamente. 

Considerando esse cenário cultural, as ações para a transformação social, 

particularmente se for condicionada às premissas da nova cidadania pressupõe a 

“redefinição não só do direito à igualdade, mas também o direito à diferença”. 

(DAGNINO, 2004, p. 108) Isto é, a descolonização ou a politização da cultura, a 

invenção/criação de novos direitos. O reconhecimento que o direito se ampliou e 

alcançou novas arenas da vida social e como afirma o slogan do feminismo o “pessoal é 

político.” Hall (1998, p. 35) explica que: “Isto quer dizer que politizou a subjetividade, 

a identidade e o processo de identificação (homens/mulheres).” (HALL, 1998, p. 35) 

A Diaconia, orientada por esse viés político em vista das condições que vivem as 

mulheres nordestinas, tem trabalhado no sentido de elevá-las à condição de sujeito 

social de direitos e para isso as tem organizado e providenciado meios de terem renda e 

independência financeira. No Assentamento Ursulina, se conheceu um desses grupos de 

mulheres, o “Grupo de Ação de Mulheres de Ursulina” (GAMU), por meio do qual 

adquiriram força política na comunidade para participarem das reuniões da associação 

que era preferencialmente dos homens. A Diaconia também concedeu ao grupo o 

projeto de criação de caprinos.  

No projeto de criação de caprinos cada mulher participante do grupo que quis 

ganhou quatro matrizes e um reprodutor e o seu aprisco. Também acompanhamento 

técnico e veterinário. Depois de quatro anos, cada uma delas tem o compromisso de 

passar para outra mulher o que ganhou no início, quatro matrizes e um reprodutor, 

procedimento que quem recebe tem que dar continuidade. 
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Foto - 54 – Algumas mulheres do “Grupo de Ação de Mulheres de Ursulina” e Foto - 55 – Rebanho de caprinos das 

mulheres de Ursulina 

 

 

Em relação ao comportamento dos maridos e mesmo o delas, algumas das 

mulheres entrevistas relataram o antes e o depois da intervenção da ONG:  

 

Os homens mal discutem os projetos das mulheres, muitas 

vezes dão contra. As mulheres precisam fazer a cabeça dos 

maridos pra votarem com elas. (E. R. de S. R., 39 anos, 

professora, Assentamento Ursulina – Caraúbas (RN)) 

 

Eu sou muito liberal assim meu marido não achava bom quando 

eu ia em alguma reunião, agora não me impata mais não. Ele 

me respeita mais. (J. F. da S. O., 27 anos, agricultora, 

Assentamento Ursulina – Caraúbas (RN)) 

 

O grupo de mulheres eram onze e agora quinze. Se reúnem na 

reunião mensal da comunidade da Associação, discute os 

problemas da comunidade, faz a pauta. A gente não tinha voz 

nas reuniões, aí a Diaconia orientou a criação de um grupo. 

Então saímos de porta em porta perguntando quem queria 

entrar, algumas entraram outras por causa do machismo do 

marido não veio. Recebemos curso para cuidar dos animais. 

Participamos também do Sindicato, sou multiplicadora e 

repasso as orientações para as demais. Direitos das 

trabalhadoras rurais, apoio contra marido que bate na mulher. 

As mulheres são a força da comunidade, por isso decidimos 

vamos reunir junto da Associação, os homens são desanimados. 

A Diaconia me ajudou a na parte de ser mais pidona, mais 

falante, tem que gritar, falar antes eu tinha vergonha até de dar 

bom dia. 

Eu me valorizo mais. Quando participo de uma reunião quando 

represento a minha comunidade me sinto bem, até no ponto de 

falar por eles. As demais mulheres também tá participando 

mais.  

Independência eu dependia de marido, esperava tudo, agora vou 

e faço. É muito ruim depender dos outros. Não dava opinião, 

hoje sei que tudo tem que ser discutido. (M. D. de L. S. F., 37 

anos, agricultora, Assentamento Ursulina – Caraúbas (RN)) 

 

 

Saneamento é outra questão que o projeto contempla e se efetiva como de 

extrema relevância para a transformação objetiva e subjetiva da realidade social 

nordestina.  As famílias agricultoras adquirem autoestima e saúde.  

A Diaconia realiza a construção dos banheiros, em conjunto com a comunidade 

e no relatório “História de vida e cidadania no semiárido. Segurança alimentar, renda e 

inclusão social.” (2010, p. 10) relata que: 
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No caso dos banheiros sanitários, a sua existência tem elevado 

as condições sanitárias das famílias agricultoras, tendo impacto 

direto na saúde de toda a família. Os banheiros estão 

contribuindo para o saneamento básico das residências das 

famílias agricultoras que passaram a utilizar práticas sanitárias 

mais adequadas e favoráveis à saúde. Além disso, aprenderam 

como reutilizar a água do banheiro no processo de irrigação do 

entorno da casa para a produção egroecológica.  

 

  

A cartilha “Convivendo com o semiárido. Construção do banheiro redondo” 

(Foto - 54) é um manual que orienta passo a passo a construção do banheiro redondo e 

como as demais cartilhas sempre consta depoimentos dos benefícios para a saúde das 

famílias que o recebeu, para estimular outras a se abrirem para os projetos.  

O banheiro é uma construção simples (Fotos 55, 56, 57, 58, 59 e 60), 40% mais 

barato que os banheiros convencionais e o melhor de tudo replicável. É feito de anéis de 

cimento usados na construção de placas para revestimento de poços amazonas.  

O banheiro redondo foi premiado pelo Banco do Brasil reconhecendo-o como 

tecnologia social. 

 

 

Foto - 56 - Premiação da Diaconia pela tecnologia social: Banheiro Redondo e Foto - 57 – Cartilha: “Convivendo como 

semiárido. Construção do banheiro redondo.” 

 

 

 

Fotos – 58, 59 e 60 – Interior do banheiro redondo 
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Fotos – 61, 62 e 63 – Exterior do banheiro redondo 

 

 

Conhecer a opinião de alguns dessas famílias agricultoras sobre a conquista de 

desse direito (a saúde) é muito importante e ao mesmo tempo chocante porque não se 

tem ideia do que seja viver sem a possibilidade de satisfação de necessidades tão básicas 

à existência. Segundo eles:  

 

Antes era muito ruim, tomava banho no terrero, um pastorando 

o outro, as necessidades eram no mato chovendo ou à noite. 

Nunca pensei que essa felicidade vinha pra mim. A condição de 

fazer era difícil. 

Quando falaram do banheiro na reunião, eu disse: num to 

acreditando, pois eu quero. Veio e veio do bom. (A. V., 64 

anos, agricultora, Sítio Marrecas – Caraúbas (RN)) 

 

Sem banheiro era muito cansada, antes era no mato. Vivia 

muito doente, melhorou a saúde muito, muito mesmo. (M. F. da 

C. A., 69 anos, agricultora, Sítio Cacimba do Meio – Caraúbas 

(RN)) 

 

Antes era meio ruim, era difícil. Pra tomar um banho, água na 

cacimba. Sempre aparecia a diarreia. Hoje o banho não é mais 

no terrero, nem na cacimba. A diarreia melhorou. (R. N. da S., 

31 anos, agricultor, Sítio Marrecas – Caraúbas (RN)) 

 

    

Em se tratando do meio ambiente, os movimentos ecológicos apontam que as 

ações desenvolvidas pela sociedade atestam massiva produção de irracionalidade. Em se 

tratando do semiárido nordestino, essa discussão assume um tom de extrema urgência, 

porque para se conviver com o semiárido é necessário compreender como o clima 

funciona e adequar-se a ele.  

O estudo da Diaconia no relatório (2010, p. 19 e 20) diz a esse respeito que:  

 

Os agricultores familiares do Nordeste vivem uma situação de 

grande dificuldade para manter-se em sua propriedade de forma 
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digna e com qualidade de vida diante do processo de 

degradação ambiental e sociocultural desencadeado pela 

industrialização da agricultura. Isso porque sua maior riqueza, 

que é o conhecimento ecológico local, foi senso substituído, ao 

longo do tempo, por outro, na maioria das vezes alheio à 

realidade e desvinculado de toda e qualquer relação com o 

ambiente natural e sociocultural regional. A diversidade – 

policultivo – que além de suprir a maioria das necessidades 

alimentares da família gerava renda foi substituída pela 

monocultura.  

  

   

O movimento dos agricultores(as) rurais mencionados no início desse capítulo 

ilustra a problemática que eles enfrentam na defesa da agricultura agroecológica contra 

o agronegócio para a implantação dos seus negócios desconsidera o contexto 

socioambiental e cultural do semiárido. A Dois problemas para superar a condição de 

insustentabilidade do nordeste e a agricultura convencional.  

Considerando que o meio ambiente é resultado da relação homem-natureza, mais 

uma vez, a Diaconia adverte que se as ações humanas forem inteligentes e respeitosas 

com os limites do semiárido, terá com ele uma convivência possível e benéfica. No 

relatório (2010, p. 17), a Diaconia pondera:  

 

O segredo da convivência está em compreender como o clima 

funciona e adequar-se a ele. Não se trata mais de acabar com a 

seca, mas adaptar-se de forma inteligente. É preciso interferir 

no ambiente, é claro, mas respeitando as leis de um ecossistema 

que, embora frágil tem riquezas surpreendentes.  

 

Outro desafio da ONG é mudar a mentalidade dos próprios sertanejos que 

habituados às práticas da agricultura convencional apresentam grande resistência ao 

modelo agroecológico. Segundo a organização, relatório (2010, p. 16): 

 

Persiste uma forte resistência para o desenvolvimento de uma 

agricultura familiar de base agroecológica, manejar os recursos 

naturais e insuficientes referenciais/modelos de produção 

baseados nos princípios agroecológicos, de modo que possa 

influenciar um grande número de famílias. Por essa razão é 

importante desenvolver ações que apresentem saídas para a 

conservação dos recursos naturais. 

 

 

Em cada época cada sociedade cria sua técnica e seu tipo de saber, como 

também seu modelo de transmissão do saber e fabrica para si um sujeito social, a saber, 

no momento contemporâneo o capitalista. Por isso é muito complicado alterar o 
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processo subjetivo de tais sujeitos, pois imputa a ele (o capitalismo) a satisfação das 

suas necessidades. Castoriadis (1981, p. 21) diz que o capitalismo criou uma 

humanidade para essas necessidades.  

No momento atual sabe-se da falência das tecnologias tradicionais de manejo da 

terra e da natureza. Por isso é importante a manifestação de oposição e alternativas 

técnicas que faça a crítica ao modelo posto.  

Sobre os aspectos culturais e ambientais locais, o Sr Francisco Leonardo, 

coordenado da Diaconia unidade Umarizal (RN), posicionou da seguinte maneira: 

 

Um dos nossos princípios é o respeito a diversidade. Estamos  

diretamente com projeto para recupera da caatinga e da mata 

ciliar. É cultural queimada e desmatamento. Promovemos 

seminários, cursos e mostramos que aquela ação provoca 

desertificação e propomos alternativas de que é possível plantar 

fazendo raleamento da caatinga, alternativa para o agrotóxico 

com inseticidas e fertilizantes naturais.  

Por ser cultural não se muda do dia pra noite, ainda existe 

resistência.  

    

 

 

Nesse sentido a intervenção da Diaconia cumpre esse papel social oferecendo 

aos agricultores familiares alternativas agroecológicas. E mesmo que pareça trabalho de 

“formiguinha” é essencial para a mudança da realidade socioambiental do nordeste e 

dos nordestinos. Isso é tão verdadeiro que agricultores do Oeste Potiguar que aceitaram 

o desafio das novas tecnologias confirmam: 

 

Só pra ter uma ideia hoje a gente produz em toda a época não só 

no inverno. Muita gente teria ido embora hoje tem expectativa 

de futuro. O pouco que a gente produzia era vendido para o 

atravessador. Hoje a gente vai para feira e vende direto para o 

consumidor. Hoje estamos juntos brigando com as prefeituras 

para comprarem 30% da nossa produção e já é lei. (F. D. P., 

agricultor, Sítio Canafístula – Caraúbas (RN)) 

Trabalhava pros outros. Hoje tenho sustento com o novo 

conhecimento. Sustento primeiro da mesa da casa e de primeira 

qualidade, depois a sobra é pra comercializa. Antes era plantio 

de subsistência (milho e feijão) só no inverno, desmatava pra 

vender lenha/batia tijolos. Dependia de esmola. 

Agora melhorei o modo de pensar, hoje produzo orgânico, levo 

pros meus fregueses qualidade. Quero saber mais, fazer mais. 

(F. G. de F., 57 anos, agricultor, Sítio Cakuã – Itaú (RN)) 

 

Aprendi várias técnicas. Projeto de pequenas irrigações 

(gotejamento e micro expressão, aproveitamento da água) 

barragens subterrâneas, quebra vento: plantas leguminosas com 

defensivos naturais contra insetos (protegem as hortas), 
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adubação do solo, recuperação do solo, consórcio de culturas. A 

gente planta hortas e pomares no meio das plantas nativas. 

Chama-se agrofloresta.  

Até dei entrevista por telefone para o ministro do meio 

ambiente sobre agrofloresta. Também tenho algodão 

agroecológico em consórcio, silos de anéis para armazenamento  

de forragem e casa d’água para armazenamento para irrigação, 

reflorestamento da mata ciliar do Rio Umari e barragem 

sucessiva do Rio Umari. (F. G. N., 46 anos, agricultor, Sítio 

Caiçara – Umarizal (RN)) 

 

Incentiva as pessoas a trabalhar/entender o semiárido e aprender 

a conviver. (A. I. F., 39 anos, agricultor, Cacimba do Meio – 

Caraúbas (RN)) 

 

 

 Castoriadis (1982, p. 29), participando de um debate com universitários sobre a 

transformação da sociedade, comenta que: É que uma outra sociedade, uma sociedade 

autônoma [...] Ela implica uma outra cultura no sentido mais profundo deste termo. 

Implica um outro modo de vida, outras necessidades, outras orientações da vida 

humana.  

 Por isso, a Diaconia entende que conviver com o semiárido significa se adequar 

a novas tecnologias e divulgar seus resultados para que outros se interessem por elas. 

Assim no relatório (2010, p. 19) manifesta: 

 

Já existem várias tecnologias para captar água de chuva para a 

produção: uma delas é a cisternas nas rochas, totalmente 

encravada no chão, de modo também a recolher a água das 

enxurradas; as chamadas barragens subterrâneas, que retém a 

água do subsolo, criando uma área de brejo que permite os 

cultivos mais permanentes, como fruteiras; o barramento de 

riachos temporários, cuja margem pode ser aproveitada depois 

para o cultivo de hortaliças; a irrigação xiquexique, que usa 

água de chuva por gotejamento diretamente na raiz das plantas 

evitando evaporação ou desperdício. Essas experiências, já 

bastante consistentes, precisam ser massificadas para que se 

tornem mais visíveis e desperte o interesse dos governos, 

principalmente o federal.  
 

 

 

 As fotos na sequência mostram tecnologias sociais simples e eficientes para por 

alimento na nessa dos agricultores familiares(as) e renda com a comercialização dos 

alimentos excedentes. 
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Foto - 64 –Agrofloresta: planta-se em meio à vegetação nativa e Fotos – 65 e 66 – Irrigação xiquexique   

 

 

 

 
 

Foto - 67 – Barragem subterrânea, Foto - 68 – Barreira natural contra insetos, protegem as hortas e Foto - 69 - Cisterna calçadão 

para produção: água da chuva escorre pela calçada e é armazenada na cisterna 

 

 

 
 

Foto - 70 - Minhocário e Fotos – 71 e 72 - Feira dos produtores ecológicos em Umarizal (RN) 

 

 

 Mesmo diante das dificuldades em mudar a cultura dos sertanejos, conseguir 

verba e apoio para os projetos e suas tecnologias a Diaconia analisa que os resultados 

para o povo tem sido positivo. No relatório (2010, p. 16) assegura: 

 

Nesta caminhada com os agricultores e agricultoras do 

semiárido, temos constatado que há melhoria na qualidade de 

vida destas pessoas a partir da aquisição de conhecimentos 

sobre convivência com o semiárido e no aumento da 

consciência ecológica e política que permitem um melhor trato 

com o meio ambiente. Por outro lado, apropriados de 

conhecimento sobre agroecologia, esses agricultores (as) 

produzem alimentos tanto para consumo, como para vender em 

feiras e abastecer o mercado local, aumentando a segurança 

alimentar e obtendo algum tipo de renda. 
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Em todos esses projetos a capacitação representa espaços públicos de discussão 

e dialogo onde são formados sujeitos envolvidos na própria transformação social. Além 

das capacitações externas, a Diaconia estimula-os a participarem das reuniões mensais 

que a associação ou sindicato rural da comunidade promove. Ali se torna o locus 

político, a moderna ágora onde as pessoas organizam a vida social e política da 

comunidade, onde discutem tecnologias e direitos que querem participar. Lugar onde os 

problemas e as soluções são debatidos, onde a comunidade aprende a conhecer, 

reivindicar e formular políticas públicas.  

No curso de uma intervenção a Diaconia busca fortalecer esses espaços políticos 

e caso não haja ela ajuda a construí-los. Isso permite que a comunidade fortaleça os 

laços comunitários, desenvolva a solidariedade e a participação, forme novas lideranças 

e se independa o mais breve possível de um apoio externo de longa duração, ou seja, são 

incentivadas a “caminharem com as próprias pernas.” Alguns dos entrevistados 

puderam expor a sua percepção a respeito dessas reuniões, nas seguintes palavras:  

 

 

 

Foto - 73 – Associação Rural do Assentamento Remédio e Fotos – 74 e 75 - Associação Rural do Assentamento Ursulina 

– Caraúbas (RN) (durante o dia funciona como creche) 
 

 

 
 

Vamos supor antes as pessoas iam nas reuniões como 

obrigação, agora todo mundo vem para saber o que a Diaconia 

vai trazer pra discussão. (A. de P., agricultor e estudante de 

pedagogia, Sítio Teixeira (RN)) 

 

Eles explicam muito bem nas reuniões. Trabalham pra unir a 

sociedade. Estimula a associação. Eu acho porque são pessoas 

boas, querem fazer coisa boa pros mais pobres. Todo projeto 

que trazem é bom. (A.V., agricultora, Sítio Marrecas – 

Caraúbas (RN)) 

 

De primeiro não participava de nada, não tinha interesse. Agora 

vai gostando. (J. F. da S. Oliveira., agricultora, Assentamento 

Ursulina – Caraúbas (RN)) 
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Ela incentiva a participação da comunidade na associação. (M. 

S. D., professora, Sítio Várzea Grande – Lucrécia (RN)) 

 

A Diaconia fortaleceu a ideia da associação. Ela beneficia a 

comunidade, traz benefício pra gente. (M. F. da C. A., 

agricultora, Cacimba do Meio – Caraúbas (RN)) 

 
 

 

Ainda, a ONG viabiliza a participação dos líderes dessas associações locais em 

fóruns de políticas públicas que ocorrem mensalmente em município determinado e em 

outros encontros fora da comunidade ou em outros municípios ou Estados referentes à 

capacitação política e técnica.  Esses líderes de volta a sua comunidade tem o 

compromisso de repassar (multiplicar) para ela os conhecimentos que adquiriu e 

partilhar as políticas públicas que conheceu. Como o caso do Fórum de Políticas 

Públicas que aconteceu em Umarizal (RN), ocasião que o representante da Diaconia 

tratou da possibilidade de se abrir uma CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento) em Umarizal (RN) e defendeu a abertura da barragem local para que 

toda a população, inclusive a rural tivesse acesso à água. 

 

 

 
 

Foto - 76 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Umarizal (RN) e  

Foto - 77 – Representante da Diaconia (Bruno) 
 

 

 
 

 
 

Fotos - 78 e 79 – Participantes do Fórum: sindicato, associações, Diaconia, EMATER (Empresa de Assistência Técnica e  
Extensão Rural), Aprisco, Banco do Nordeste, secretaria da Agricultura, representantes das comunidades:  

Cajazeira, Caiçara, Murici e os representantes dos assentamentos: Remédio, Água Branca e Cachoeira 2 
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Em capacitações como exemplifica o curso “Capacitação em Gestão de 

Recursos Hídricos, Cidadania e Convivência com o Semiárido” (Fotos 38, 39 e 40), os 

sertanejos envolvidos compreendem que aqueles benefícios são direitos deles como 

cidadão, não se trata de favor da Diaconia nem de ninguém. Nesses momentos 

descobrem que têm “direito a ter direitos” e aprendem a reivindicá-los. Perguntados 

sobre os resultados de tais conhecimentos para a vida deles, disseram: 

 

Mudou, assim na maneira de igualidade, todos serem iguais e 

terem direitos iguais. Não distingue ninguém. O jeito 

participativo e inclusivo influência a liderança da gente. 

Viajamos muito, andamos muito. A Diaconia levou a gente pra 

conhecer outras realidades. Nos deu visão de permanecer aqui, 

mostrou que nesse lugarzinho pequeno me deu esperança de 

formar minha filha. (E. de P., agricultor, Sítio Teixeira – Rafael 

Godeiro (RN)) 

 

A minha maneira de ver a política não deve ser assistencialista, 

mas mais discutida mais participação da sociedade. 

Infelizmente o povo pensa se não pega a ajuda do político, ele 

não vai fazer nos quatro anos, então a gente pega. Tinha que ter 

uma penalidade no político, a justiça não faz nada. (F. D. P., 

agricultor, Sítio Canafístula – Caraúbas (RN)) 

 

Acontece sim, olha a realidade principalmente o que vejo. 

Antes achava que a vida só podia mudar se o político mudar. 

Achava que dependia do político. O apoio da Diaconia mostra a 

possibilidade de mudança. Eles esclarecem nos cursos que não 

estão ligados a partidos. (M. S. D., professora, Sítio Várzea 

Grande – Lucrécia (RN)) 

 

A gente passou a ter a ideia de direito, de ter vida melhor. 

Passei a estudar, querer melhorar. (A. L. A. de L., agricultora, 

Sítio Cacimba do Meio – Caraúbas (RN)) 

 

 

Maquiavel (na obra O Príncipe) faz a análise da prática política calcado no 

realismo político, assim sendo ressalta que a política não é regida por juízo de valores. 

Quem governa ou deseja governar objetiva o “poder” e para tanto age em conformidade 

com o que o momento exigir, por isso para esse autor na política os fins justificam os 

meios. Parâmetro bastante razoável para se observar a dinâmica das instituições 

governamentais contemporâneas e seus consecutivos governantes. Como se pôde 

constatar nesse estudo, comportamento por demais verossímil em certos políticos do 

nordeste que de maneira impudorosa, atuam em função de alcançar seus objetivos à 

custa da miséria e ignorância do sertanejo. 
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 Motivo pelo qual, mais uma vez, se salienta o modus operandi da Diaconia, 

visto que desenvolve nas comunidades consciência comunitária e um consciente 

coletivo claro da força política da sua representatividade reivindicatória e contestatória 

junto aos órgãos governamentais. Um modelo de educação social integral (paideia) que  

abrange os aspectos socioeconômico, cultural, político e ambiental que oportuniza a 

comunidade vencer a pobreza e alcançar a justiça social.  

O agir político da Diaconia subjaz nos espaços públicos que configura junto às 

comunidades locais onde atua – nos treinamentos locais que produze essa paideia, na 

voz que concedem à comunidade com os espaços de debate que cria, seja no 

levantamento das suas necessidades seja na busca conjunta de alternativas para resolvê-

las em curto prazo (no âmbito de desenvolvimento socioeconômico) ou a médio e longo 

prazo (defesa e proposição de políticas públicas). Uma pedagogia social que propicia a 

prática da democracia participativa que elástica e inclusiva em detrimento da 

democracia formal, insere no debate político parcela maior da sociedade. Para 

Castoriadis (1989, p. 136): 

 

A criação da política ocorre quando a instituição dada da 

sociedade é questionada como tal e nos seus diferentes aspectos 

e dimensões. Por conseguinte, a criação da política ocorre 

quando outra relação, inédita até então, é criada entre o 

instituinte e o instituído. (CASTORIADIS 1989, p. 136) 
 
 
 

Democracia participativa aqui supõe a libertação da colonização imposta pela 

democracia representativa, quando de modo implícito, o ser social e o ser político 

aparecem descolados, manifestando-se o político apenas no curto período de eleição. 

Supõe-se ser o homem, conforme Aristóteles, um animal político, por isso 

cotidianamente deve se envolver na vida da pólis.  

Nesse sentido pode-se dizer que a Diaconia está construindo junto ao povo 

nordestino um paradigma político de “pertencimento” do sistema político, em outras 

palavras, um jeito de fazer política cujos sujeitos sociais participam da definição do 

sistema político. Segundo Dagnino (2004, p. 109): “é o direito de participar 

efetivamente da própria definição desse sistema, o direito de definir aquilo no qual 

queremos ser incluídos, a invenção de uma nova cidadania.” 

Essas práticas Beck (1995, p. 35) denominou “subpolíticas” porque moldam a 

sociedade de baixo para cima e oportunizam voz e participação a grupos que, até então, 

não estavam envolvidos nos processos decisórios. 
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A manifestação de práticas microssociais e micropolíticas dá visibilidade à 

multiplicidade e a singularidade interrompendo os processos homogeneizantes que as 

políticas neoliberais promovem. Para Guatarri (2001, p. 35) “Convém deixar que se 

desenvolvam as culturas particulares inventando-se, ao mesmo tempo, outros contratos 

de cidadania.”   

As comunidades do nordeste em que a Diaconia interfere representam uma 

parcela significativa da sociedade brasileira que nesse processo de organização impõe 

ao cenário político novos conflitos mediante a imposição dos seus interesses, 

anteriormente ignorados, viabilizando uma participação política efetiva e uma agenda 

pública menos clientelista e mais plural. Graças à emergência de sujeitos sociais desse 

tipo, políticas públicas como as cisternas são criadas e reivindicadas. Uma prática que 

vai de encontro com a tradição teórica de Rousseau em que o Estado atua por delegação 

do povo mediante um contrato social definido. 

Como esse trabalho mostrou da interatividade das redes sociais emerge a 

capacidade de se recriar a sociedade, isto é, de se implantar um novo projeto político e 

para isso são aliados fundamentais a construção de novas relações sociais e o tempo (a 

Diaconia é atuante na região desde os anos 1980).  

Por conseguinte, a intervenção social da Diaconia desconstrói a generalização 

que Paoli (2002, p. 378) tece contra as ONGs, quando afirma que:  

 

Se o caminho aberto pelos movimentos sociais era fortemente 

politizado e implicava a demanda direta da população carente 

organizada por bens públicos, o caminho das ONGs opta por 

representar as demandas populares em negociações 

pragmáticas, tecnicamente formuladas, com os governos, 

dispensando a base ampliada da participação popular. (PAOLI, 

2002, p. 378) 

 

Essa pesquisa gerou um misto de surpresa e admiração porque se encontrou um 

nordeste e um nordestino muito diferentes da ideia do povo “morto de fome” e 

ignorante, da terra de chão esturricado e sem solução. Imagens convenientes à indústria 

da seca para sensibilizar o sul e o sudeste, em muitos casos com a intenção de arrecadar 

somas que, muitas vezes, não chegam ao povo e se chegam são por meio de projetos 

que funcionam como ações paliativas ou de interesse eleitoreiro. Não se quer dizer com 

isso que no nordeste não existe problemas, eles estão em toda parte, mas o que se 

constatou é que o modelo de atuação como o da Diaconia prova que o nordeste tem jeito 

e soluções são possíveis.  
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No entanto, o nordeste e o nordestino exigem uma intervenção despida de 

interesses pessoais e mesquinhos, uma postura de alteridade que não veja o outro com 

coisa a ser explorada. O tempo é outra característica expressiva nesse modelo de 

intervenção. Tempo para ensinar, estimular e despertar um povo que a muito vive 

ignorado, desprezado, discriminado e abandonado pelo resto do país.  

Quando se trabalha na perspectiva de tirar o povo da ignorância política 

(oportuna a muitos políticos) e o conduzir para o conhecimento de si, da terra que mora, 

dos seus direitos e de tecnologias adequadas, o resultado só pode ser transformação 

social. Porque não pode haver transformação social sem autonomia e sustentabilidade, 

isto quer dizer, sem consciência sociopolítica e conhecimento de potencialidades e 

tecnologias adequadas às suas necessidades sentidas. 

A transformação social genuína tem reflexos em todas as áreas e altera todo o 

modo de vida de um povo. Por isso a amostra da região visitada apontou avanços na 

área da educação, pessoas com especialização, outras com graduação ou fazendo 

graduação, muitas com segundo grau completo e algumas com segundo grau 

incompleto. Mesmo a linguagem dos entrevistados, apesar de simples e com erros 

ortográficos, surpreendeu pelo vocabulário politizado. Claro que isso não se deve 

somente ao trabalho da Diaconia, reconhece-se que o governo federal tem realizado 

ações em direção da educação, todavia se sabe da importância de se construir no povo o 

sentido de ser e de viver para que ele perceba e valorize o conhecimento e, nisso, a 

Diaconia e outras organizações que estão por lá têm muito a ver.  Sobre a influência da 

Diaconia no modo deles(as) pensarem  e de viverem, alguns entrevistados responderam 

que: 

 

Muito porque adquire dignidade pra viver. Interessante depois 

que a Diaconia entrou aqui as pessoas têm até mais zelo com as 

casas. A gente se sente mais digno, mais seguro, mais sábio. Ela 

trouxe luz pra gente. 

Em todas as casas teve transformação e em todas as pessoas. 

Porque teve muito curso, muita reunião. Influiu na alimentação 

e na forma de vida. (A. R. R. G. N., apicultora, Sítio Calumbi – 

São Miguel (RN)) 

 

Vejo eles muito esforçado por nós e volto sabendo muita coisa 

que não sabia, sou analfabeta, mas vivo recordando as coisas 

que aprendo. Primeiro que aprendi lá é que a gente pra consegui 

as coisas tem que te um sacrifício. Alguns diziam homem que 

essas coisas vêm pra nóis nada e eu dizia vamos ter fé que vem 

sim. Com o poder de Deus eu quero mais, eu digo obrigado meu 

Deus por trazer essa Diaconia pra nóis. (M. N. L. S., 

agricultora, Sítio Outono – Caraúbas (RN)) 
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A gente tinha uma mente apagada, a gente tinha vontade, mas 

não sabia o que fazer. Hoje a gente tem uma mente pra frente, 

busca melhoria pra gente e pra comunidade. (A. I. F., agricultor, 

Comunidade cacimba do Meio – Caraúbas (RN))  

    

No geral eu não tinha noção de como lidar com as pessoas, as 

capacitações/oficinas nos dão essa capacidade. Hoje eu curso 

pedagogia, antes eu não tinha meta, depois dela comecei 

pesquisar cursos de agronomia que vou fazer, me aguçou a 

buscar objetivos.  

Com certeza mudou bastante. Hoje os conhecimentos que 

aprendi repasso para as crianças em sala de aula, dou aula na 

comunidade, Até na faculdade os conhecimentos de, por 

exemplo meio ambiente passo lá. (A. de P., agricultor e 

estudante de pedagogia, Sítio Teixeira – Rafael Godeiro (RN)) 

 

Antes eu trabalhava lenha pra cerâmica e domingo ia toma 

umas pingas. Agora eu to gostando de te chão, trabalha na terra. 

Vou entrar na associação, a mulher já vai nas reuniões. Minha 

vida tá boa. (E. S. de O., agricultor, Sítio Tanquinho – Umarizal 

(RN)) 

 

    

A natalidade foi outro ponto que causou admiração, pois se imaginou o 

nordestino apinhado de filhos e o que se descobriu no território estudado foi um menor 

número de filhos por família e as que apresentaram maior número de filhos, foram as 

com mais idade. Nesse caso, os dados falam por si, entre os vinte e sete entrevistados 

(27), encontraram-se:  

 

FAMÍLIAS NÚMERO DE FILHOS  

Uma família (1) Nove filhos (9) 

Uma família (1) Oito filhos (8) 

Uma família (1) Sete filhos (7) 

Duas famílias (2) Cinco filhos (5) 

Cinco famílias (5) Quatro filhos (4) 

Quatro famílias (4) Três filhos (3) 

Cinco famílias (5) Dois filhos (2) 

Sete famílias (7) Um filho (1) 

Obs: Um entrevistado solteiro (1)  

 
Quadro - 11 – Relação entre famílias e número de filhos. 

 

Para encerrar as surpresas, descobriu-se que o nordeste apresenta microclimas. 

Isso significa que é possível encontrar um município como Portalegre – RN (onde foi 

feita a capacitação ilustrada nas Fotos 38, 39, 40, 41, 42, e 43) que não deve ser 

confundido com Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Portalegre (RN) localizado numa 
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altitude maior distingue-se pelo clima serrano (mais fresco) e, até porta um hotel com 

arquitetura colonial à semelhança das construções do sul do país. Confira a foto:  

 

 

Foto – 80 – Hotel em Portalegre (RN) 

 
 

Processo de transformação social, como o que se acabou de constatar, Guattari 

(2001, pp. 28, 35) denomina de desterritorialização suave (revoluções moleculares) ou 

processo de heterogênese, em que a singularidade determina outros contratos de 

cidadania em detrimento da ordem sociopolítica estabelecida.  

Apesar da limitação de ser lento o seu impacto na realidade social, importa 

ressaltar que é efetivo, porque possui força política de multiplicação em função do 

impacto positivo que produz na realidade social. Para Gohn (2005, p. 38), a força 

política de um movimento se assenta: 

 

no projeto político que ele constrói, pelos valores que o sustentam, pelo 

impacto que suas ações provocam na sociedade civil e política, pelos 

desafios que enfrenta e a forma como faz isso; pelos resultados 

qualitativos que obtém com suas ações e pelos resultados quantitativos 

(dado pelo número de conquistas e derrotas que se obtém na trajetória 

de ações, considerando um período mínimo do ciclo de existência do 

coletivo organizado). (GOHN, 2005, p. 38) 

 

 

Portanto inquestionavelmente a forma de atuar da Diaconia é do tipo 

democrática, por isso constrói sustentabilidade e autonomia, isto é, promove 

transformação social. As suas práticas sociopolíticas consistem de métodos de 
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planificações participativas da comunidade, sistemas de decisão deliberantes e gestão 

com altos níveis de comunicação internos e externos.  

Dessa forma, nas comunidades locais formam sujeitos sociais autônomos que 

auto-alterados são capazes de um agir reflexivo que constrói em cooperação com os 

outros a ordem social em que querem viver, cumprir e proteger para a dignidade de 

todos. Uma transformação social que se expressa ao questionarem a realidade social na 

qual estão inseridos e orientados por um novo modo de agir político, fundam para si as 

normas e leis que querem cumprir ou sobre as quais podem dizer, essa é também a 

minha lei, por terem participado da sua formação e funcionamento. (TORO, 2000, p. 

36) 
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Considerações Finais: 

 

 Não obstante, a dimensão dos problemas sociopolíticos e ambientais que 

envolvem o nordeste brasileiro, a pedagogia social que a Diaconia vem desenvolvendo 

nas regiões do nordeste onde se faz presente tem contribuído para amenizar a pobreza e 

injustiça social a que está submetido o nordeste. Ao mesmo tempo aponta que aquela 

região tem solução, basta interesse político para que aquela grande área geográfica e 

demográfica do Brasil deixe o estado de exclusão social e se torne produtiva e relevante 

para o país.   

O estudo tinha como preocupação principal saber se a ONG Diaconia como 

organização protestante cumpria o papel de agente de transformação social. O 

conhecimento prévio do trabalho da ONG, a análise do site da Diaconia e a 

identificação dos seus pressupostos protestantes com o novo conceito de cidadania 

apontavam para um modelo de intervenção social que primava pela transmissão de 

conhecimentos-emancipação capaz de promover nas comunidades locais autonomia e 

sustentabilidade, assim como desenvolver a participação, a formação de liderança local 

e o fortalecimento da solidariedade e dos vínculos comunitários. Isto se confirmou por 

intermédio da pesquisa de documentos da Diaconia, mas principalmente através do 

acompanhamento do trabalho de campo da ONG e dos depoimentos das famílias 

agricultoras entrevistadas no desenrolar da pesquisa.  

Nessa direção, percebeu-se que a Diaconia, uma ONG protestante preocupada 

com a sua responsabilidade social, cumpre o papel de agente de transformação e os 

projetos que implementa apresentam tecnologias capazes de produzir desenvolvimento 

sustentável local e as capacitações (empoderamento) que ministram  viabilizam aos 

sertanejos conhecimento técnico e político que promove a construção de sujeitos sociais 

autônomos, fortalece o “espírito comunitário” e promove a harmonia entre o sertanejo e 

o semiárido, a formação de lideranças locais e o cooperativismo de toda a comunidade. 

O respeito à diferença e à singularidade cultural que demonstra frente o outro (a 

cultura local, a mulher e os jovens e crianças) e aos seus parceiros é também, outra 

particularidade da intervenção social da organização que gesta um conhecimento-

emancipação que solidário produz contratos de cidadania plurais. Estabelecendo o que 

Santos (2000, p. 31) denomina de hermenêutica diatópica (ou teoria de tradução), 

quando “uma prática numa dada cultura pode ser tornada compreensível e inteligível 

para outra cultura”. 
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Em vista disso, a Diaconia recria espaços sociais locais com percepções globais, 

onde a solidariedade se dá, enquanto processo inacabado de reciprocidade e 

reconhecimento do outro (SANTOS, 2000, p. 81) e a participação sociopolítica como 

modo de vida. 

A ONG atuando no nordeste do Brasil desde o ano 1980 vem efetuando 

revoluções do tipo “formiguinha”. Contudo, considerando a área geográfica e os 

projetos que desenvolve, a maneira como suas ações se estruturam, o conteúdo e a 

qualidade dos materiais que utiliza e o tipo de liderança comunitária que desenvolve e 

mesmo a consciência sociopolítica que desperta na comunidade, produz efetiva 

transformação social, porque emerge “de baixo” da interação entre sujeitos sociais 

(ONG, parceiros e comunidades local) que expostos uns aos outros, produzem juntos 

saberes e práticas de um espaço-tempo em construção que o tempo cuida de consolidar.  

No âmbito do cenário político, esta organização possibilita voz aos silenciados 

pelo autoritarismo social nordestino – os excluídos dos processos sociopolíticos - que 

organizados e lúcidos em relação a sua força política, rompem com a dicotomia entre o 

social e o político, própria à democracia representativa e passam a viver na 

cotidianidade a democracia participativa. Desse modo aprendem a localizar os seus 

pleitos e junto aos poderes públicos, enquanto sujeitos políticos, apresentam 

reivindicações do que decorrem políticas públicas, nas quais se veem incluídos e, 

portanto, participantes do contrato social, rompendo com o silêncio político.   

Nessa medida, uma maior parcela da sociedade civil é inserida na esfera pública, 

tornando-se protagonista da construção dos processos de transformação social. Sob essa 

perspectiva, a transformação social que está acontecendo nos territórios em que a 

Diaconia está atuando não decorre da força política do Estado, mas sucede da 

construção de subjetividades inconformistas e capazes de indignação, da força política 

de uma sociedade civil organizada que aprendeu que intervir na esfera pública é intervir 

na própria história. 

Com certeza o tempo foi pequeno para que se conseguisse abarcar toda a 

dimensão e relevância que envolve o associativismo civil no nordeste, tema que suscita 

uma série de outras questões que merecem ser mais profundamente estudadas, como 

aferir se o possível paradigma político que se desenvolve nas comunidades locais possa 

ser reproduzido em associações de bairro, igrejas, etc., a condição sociocultural da 

mulher nordestina é outro tema bastante significativo, além da questão da inoperância 

ou descaso do Estado não só para com o povo nordestino mas principalmente em 
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reconhecer e abraçar as soluções que os próprios sertanejos organizados têm encontrado 

para lidar com as limitações sociopolíticas e ambientais.   
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