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Resumo: A Igreja Católica tem atuado como motivadora e articuladora de movimentos sociais e de 

mobilizações populares no Brasil, especialmente nas décadas de 70 e 80, inspirados pela Teologia da 

Libertação. Nos últimos anos algumas pastorais e organismos da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), instituição permanente que congrega os Bispos da Igreja católica no Brasil, após 

reformulações, voltaram a priorizar o trabalho de base junto a comunidades empobrecidas rurais e 

urbanas contribuindo na formação e constituição de cooperativas e grupos de geração de trabalho e 

renda que podem ser consideradas sementes do que hoje é chamada de economia popular solidária. 

Dos trabalhos apoiados pela Igreja Católica em Santa Catarina merece destaque a experiência dos 

Mini-Projetos Alternativos, coordenados pela CNBB - Regional Sul IV. O presente artigo objetiva 

analisar as relações que envolvem estas experiências de Economia Solidária e procura investigar as 

relações materiais e simbólicas da igreja católica com os mini-projetos alternativos e a economia 

solidária, em Chapecó, no período de 1989-2005. 
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Introdução 

O mundo vive atualmente uma transição de paradigmas históricos. A sociedade 

industrial está esgotando suas reservas e uma nova fase da história tem início e se estrutura 

sobre o conhecimento. O novo paradigma traz consigo mudanças de conceitos e padrão. Ele 

apresenta um novo conjunto de oportunidades e desafios os quais precisam ser 

compreendidos. 

Vivemos numa sociedade complexa estruturada a partir de um sistema capitalista que 

estabelece um modo de vida de consumo e de desenvolvimento. Prevalece à lógica do 

crescimento econômico na ótica dos interesses de quem detém o poder econômico 

internacional, em detrimento à importância dos demais elementos constituintes da vida 

humana.   

O processo de globalização do planeta vem provocando profundas transformações. Para 

Giddens
1
, o capitalismo é um sistema de produção de mercadorias, centrado sobre a relação 
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entre a propriedade privada do capital e o trabalho assalariado sem posse de propriedade, esta 

relação formando o eixo principal de um sistema de classes.  

Temos a consciência de que vivemos num mundo moderno, com uma economia 

capitalista globalizada, com fortes influências deste sistema econômico. Percebem-se 

mudanças favoráveis como os avanços tecnológicos, novos conhecimentos... Isso não impede, 

portanto, de percebermos também as mudanças desfavoráveis como constantes agressões à 

dignidade humana: a fome, as guerras, o preconceito..., a destruição do meio ambiente entre 

outras. O avanço do capitalismo, nos últimos tempos, como modo de produção dominante foi 

desestruturando, com velocidade e profundidade variadas, tantos os fundamentos da vida 

material como as crenças e os princípios morais, religiosos, jurídicos e filosóficos. Menos 

visíveis, mas também profundos foram os efeitos no universo das relações afetivas.  

Segundo Heerdt
2
 está em curso: 

 

um novo surto de universalização do capitalismo, como modo de produção e 

processo civilizatório. O desenvolvimento do modo capitalista de produção, 

em forma extensiva e intensiva, adquire outro impulso, com base em ovas 

tecnologias, criação de novos produtos, recriação da divisão internacional do 

trabalho e mundialização dos mercados. As forças produtivas básicas, 

compreendendo o capital, a tecnologia, a força de trabalho e a divisão 

transnacional do trabalho, ultrapassam fronteiras geográficas, históricas e 

culturais, multiplicando-se assim as suas formas de articulação e 

contradição. Esse é um processo simultaneamente civilizatório, já que 

desafia, rompe, subordina, mutila, destrói ou recria outras formas de sociais 

de vida e trabalho, compreendendo modos de ser, pensar, agir, sentir e 

imaginar. 

 

As grandes mudanças sociais não costumam acontecer de repente, de maneira súbita, 

sendo imperceptíveis para aqueles que nelas estão imersos. Vivemos atualmente épocas de 

grandes mudanças, de transformações que exercem um mútuo efeito multiplicador e gerador 

de desigualdades sociais. Nossa sociedade passou por profundas alterações nas formas de 

agir, pensar e ser das pessoas. Podemos dizer que hoje, no limiar do século XXI, estamos na 

modernidade. 

Modernidade que de acordo com Giddens
3
 refere-se a estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. 

O tema de estudo surgiu da necessidade de contribuir para a reflexão sobre a relação 

entre a Igreja Católica e o nascimento de um novo e vigoroso movimento social em Santa 
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Catarina: a economia popular solidária através de um estudo sobre os grupos de economia 

popular solidária da cidade de Chapecó. 

 

1 A Igreja e a questão social na América Latina  

Na América Latina e Caribe, como se sabe, os documentos conclusivos dos encontros 

da Conferência Episcopal Latino-americana (CELAM) em Medellín – Colômbia (1968), em 

Puebla – México (1979), e em Santo Domingo – República Dominicana (1992) e agora 

recentemente Aparecida (2007), tiveram o mérito de traduzir para este continente as 

orientações gerais da Doutrina Social Igreja, em particular do Concílio Vaticano II.  

O núcleo central das intervenções dos bispos latino-americanos é, sem dúvida, a opção 

pelos pobres, com vistas a fortalecer ações pastorais para a erradicação da pobreza e da 

violência institucionalizada no continente.  

Medellín expressou o compromisso transformador das estruturas como 

desenvolvimento e libertação. Os textos de Medellín defendem vigorosamente a participação 

popular, as organizações comunitárias e toda solidariedade que procure a justiça.  

 

A Igreja latino-americana julga dever orientar-se para a formação de 

comunidades nacionais, que refletem uma organização global, onde toda a 

população, porém, especialmente as classes populares, tenham, através de 

estruturas territoriais, uma participação receptiva e ativa, criadora e decisiva, 

na construção de uma nova sociedade.
4
 

 

 Por isso, no Brasil e em outros países latino-americanos que surgiram e proliferaram-

se as células do "novo jeito de ser igreja": as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 

definidas como grupos católicos que se reúnem regularmente para discutir a bíblia, 

relacionando os escritos desta com os problemas sociais que vivem.  

Segundo Heerdt, Mauri
5
 

 

as Comunidades Eclesiais de Base são verdadeiras expressões de 

organizações autônomas, autogeridas. A ampliação da democratização em 

todas as esferas das relações sociais, incluindo-se a democracia no trabalho, 

é uma de suas bandeiras de luta.  

 

Estes grupos foram muito importantes na difusão das idéias da Teologia da Libertação, 

uma corrente teórica que orientaria e animaria o engajamento político dos católicos. Esse 

movimento se estende depois a outros países do continente e encontra, a partir dos anos 70, 

uma expressão cultural, política e espiritual na Teologia da Libertação. Os dois principias 
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teólogos da libertação brasileiros são Leonardo Boff e Frei Betto que resumem a  idéia central 

da Teologia da Libertação em uma só frase: “opção preferencial pelos pobres”. 

Para Scherer-Warren, a Teologia da Libertação:  

 

nasce e se desenvolve enquanto expressão de problemas da realidade social 

latino-americana, no desejo de transcendê-la através da criação de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Trata-se do encaminhamento de uma nova 

visão para o papel da Igreja, da prática cristã e do pensar teológico, até então 

apoiado numa teologia feita a partir da realidade exógena européia.
6
 

 

Scherer salienta ainda que as ideias básicas em torno das qual Teologia da Libertação se 

desenvolvem podem ser assim sintetizadas: parte-se do princípio de que, como a filosofia em 

geral, a teologia também tem uma dimensão histórica. Valoriza-se o compromisso com a 

realidade histórica presente em que a Igreja exerce sua missão. Todavia, este compromisso 

implica uma avaliação das condições de existência da maioria populacional. Como na 

realidade histórica latino-americana a maioria do povo encontra-se submetido a situações de 

opressão, miséria, a não cidadania, a meta fundamental desta teologia vem a ser a busca de 

mecanismos que possibilitem a libertação destas variadas formas de opressão.  

 

Segundo Sell, a Teologia da Libertação pode ser entendida a partir de dois aspectos ou 

dimensões: 

Como movimento intelectual, ela trouxe para a igreja católica uma nova 

proposta de metodologia teológica. Já como movimento eclesial, ela propõe 

uma nova forma de organização religiosa centrada na ideia de 

“comunidade”. E, como movimento político, a teologia da libertação propõe 

uma atuação explícita e direta da igreja em questões de ordem política e 

social, tendo como horizonte utópico o socialismo. [...] Como movimento 

teórico, a teologia da libertação propõe um novo método para fazer teologia. 

De acordo com seus ideólogos, a teologia devia partir da própria realidade 

social para então indagar os textos bíblicos e eclesiásticos sobre que tipo de 

ação desenvolver na prática. Na linguagem de seus teóricos, portanto, trata-

se de uma “teologia da práxis”.
7
 

 

Recentemente o documento de Aparecida retoma uma tradição latino-americana da 

Igreja ligada a Teologia da Libertação reafirmando alguns o método ver – julgar – agir; 

confirmando a opção preferencial pelos pobres (como opção cristológica); retomando as 

comunidades eclesiais de base são retomadas; voltando a insistir nas ações em favor da 

promoção humana, da justiça social e da libertação integral como parte fundamental da 

evangelização.  
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Segundo Boff: 

viver a fé em Jesus Cristo Libertador supõe um compromisso com a 

libertação histórica dos/as oprimidos/as. A partir de um compromisso real 

(lugar social) se procura dar relevância a todas as dimensões libertadoras 

presentes no ministério de Jesus Cristo. Enfatiza-se a prática libertadora do 

Jesus histórico, pois como Filho encarnado proclamou uma determinada 

mensagem e se comportou de tal forma que tinha como efeito a produção de 

uma alvissareira atmosfera de liberdade para todo o povo.
8
 

 

Neste sentido, entende-se que a fé em Cristo, nesta abordagem, é um compromisso 

com a libertação dos/as oprimidos/as, ou seja, um compromisso libertador que diz respeito às 

estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas, que atue sobre as estruturas buscando 

mudar as relações de força entre os grupos sociais para que nasçam estruturas novas que 

comportem mais participação dos/as excluídos/as. 

Dom Demétrio Valentin ressalta que: 

 

ao desafio da crescente exclusão é preciso responder com a articulação 

organizada da solidariedade. Se o princípio da solidariedade fosse colocado 

como inspirador de toda a organização social, tudo começaria a tomar um 

rumo diferente. A solidariedade é chamada, especialmente, a apontar a 

direção que deve tomar o processo político e econômico, para que ele 

encontre sentido e dimensão humana. A solidariedade precisa se tornar a 

alma inspiradora da nova sociedade que vai emergir das grandes 

transformações por que passa o mundo de hoje.
9
 

 

Entre os grupos da sociedade civil apoiados pela Igreja católica merece especial atenção 

devido à sua grande articulação nacional e até internacional os grupos de geração de trabalho 

e renda denominados de grupos de economia popular solidária. Trabalhos desenvolvidos 

associados à Teologia da Libertação, as CEB´s, como aponta Sell, foram importantes na 

constituição de grupos comunitários: 

 

Do ponto de vista externo, diversos autores (Krischke, 1985 e Macedo, 

1986) mostraram que a ideologia radicalmente democrática das CEBs foi 

fundamental para que seus membros participassem das organizações 

comunitárias (associações de moradores, sindicatos, etc.), tornando-se assim 

uma das principais agências de formação de “militantes” para os 

movimentos sociais e os partidos políticos, principalmente no decorrer dos 

anos 70 e 80. [...] ajudaram a preparar o terreno para a ideia de formar 

grupos de leigos que conciliavam sua vida religiosa com a prática social.
10

  

 

Nesse sentido, pode-se concluir que a Teologia da Libertação tenha criado uma 

oportunidade política que facilitou a emergência dos movimentos sociais, bem como, o 

movimento da economia solidária no Brasil. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
__________________________________________________________________ 

6 

 

Sell aponta que: 

 

entre os intelectuais que acentuam especialmente os fatores positivos da 

influência da teologia da libertação destacam-se novamente os cientistas 

sociais organicamente ligados a este movimento, como Luís Eduardo 

Wanderley (1978 e 1984), Souza Lima (1979), Ivo Lesbaupin (1980), Pedro 

Ribeiro de Oliveira (1977) ou ainda cientistas sociais independentes como 

Krischke (1985),  Camargo (1982) e Scherer-Warren (1993).  Entre os 

principais argumentos daqueles que ressaltaram os aspectos positivos da 

atuação política da igreja católica está o fato de que o catolicismo contribuiu 

fortemente para o fortalecimento da sociedade civil nos anos 70 e 80. Esta 

contribuição aconteceu, basicamente, de quatro formas. Em primeiro lugar, 

porque a igreja católica forneceu para as forças políticas perseguidas pelo 

regime militar um espaço de resistência e articulação (Weffort, 1992) e que 

culminou com o surgimento de vários setores organizados, como o 

movimento sindical, reivindicativo, ONGs  ou mesmo partidos de esquerda 

(Sader, 1980).  Em segundo lugar, porque a própria igreja contribuiu com 

atores que reforçaram as redes da sociedade organizada, especialmente as 

pastorais sociais e as CEBs. Em terceiro lugar, porque a igreja católica 

forneceu para a sociedade civil brasileira um suporte institucional  

(paróquias,dioceses, documentos, rádios, etc) e um discurso ideológico que 

reforçava o potencial dos movimentos organizados (Singer e Brant, 1982; 

Sader, 1998 e Doimo, 1995). Em outros termos, a ação e o discurso da igreja 

católica foram vitais para uma nova forma de lidar e perceber o universo 

político e organizativo das camadas populares que passaram a ser vistas de 

forma positiva (vide Scherer-Warren e Krischke, 1986). Finalmente, uma 

quarta contribuição importante diz respeito a contribuição da teologia da 

libertação para a efetivação de uma cultura democrática (Krischke, 1985).
11

 

 

Embora hoje se perceba que a Igreja tem sua atenção maior voltada para as questões 

internas, numa afirmação da identidade católica,
 
as ideias básicas da Teologia da Libertação 

foram estruturalmente incorporadas pela igreja e que se evidenciam, sobretudo nas ações das 

pastorais sociais, a realização das chamadas Semana Social Brasileira momentos em que a 

CNBB discute os grandes problemas do país podem ser citadas como exemplo, a instituição 

como um todo entrou numa fase considerada mais conservadora, do ponto de vista moral e, 

sobretudo político.  

A questão que se coloca é o que a Teologia da Libertação teria deixado como legado. 

O que interessa saber é o que teria derivado desta corrente ideológica. As iniciativas de 

economia popular solidária que se apresentam como resposta à "exclusão do mercado de 

trabalho" ou ao desemprego, seriam decorrência da Teologia da Libertação.  

 

2 Igreja Católica e o movimento da economia solidária 
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A Igreja Católica contribui com muitos elementos para a construção da matriz discursiva de 

alguns movimentos sociais (Movimento dos Sem-Terra, Movimento de Mulheres 

Camponesas, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Pequenos 

Agricultores), entre eles, o da economia popular solidária
12

, cujos princípios são cooperação, 

autogestão, solidariedade e viabilidade econômica. 

 

Da Igreja Católica, sofrendo a perda de influência junto ao povo, surgem as 

comunidades de base. De grupos de esquerda desarticulados por uma derrota 

política, surge uma busca de “novas formas de integração com os 

trabalhadores”. Da estrutura sindical esvaziada por falta de função, surge um 

“novo sindicalismo”. A matriz discursiva da teologia da libertação, que 

emerge nas comunidades da Igreja, tem raízes mais fundas na cultura 

popular e apóia-se numa organização bem implantada. Benecifia-se do 

“reconhecimento imediato” estabelecido através da religiosidade popular.
13

 

 

Vários empreendimentos solidários atuais foram formados com o apoio direto ou sob a 

influência de pastorais (Pastoral Operária, Pastoral da Juventude, Pastoral da Saúde, Pastorais 

da Juventude) e organismos católicos (Cáritas e Comissão Pastoral da Terra). Especialmente a 

Cáritas, com os Projetos Alternativos Comunitários, que foram surgindo no final da década de 

80 para tentar resolver os problemas que vinham das necessidades básicas e outras. Aos 

poucos foram indicando caminhos e alternativas que envolviam a participação, a autonomia, a 

geração de novas relações sociais, a organização política. Um novo modelo que incluía a 

solidariedade. 

Entre os anos de 1960 e 1980, a Igreja Católica no Brasil contribuiu na organização que 

se fazia dentro das igrejas, e ao lado de fora, nas ruas – em manifestações populares de 

reivindicação contra a carestia e por políticas sociais. Era uma fase da história brasileira em 

que "novos personagens entravam em cena”.
14

 

Sader
15

 considera que as manifestações que aconteceram no de 1º de maio de 1980, em 

São Paulo, apareceram sob a forma de pequenos movimentos que, num dado momento, 

convergem fazendo emergir um sujeito coletivo com visibilidade pública. Sendo que a 

imagem viva da emergência de um sujeito coletivo, como um ato de afirmação de setores 

sociais até então excluídos do cenário oficial, foi logo elaborada por testemunhas, que 

chamaram a atenção para novos personagens que alteravam os roteiros preestabelecidos.  

Ao longo desses acontecimentos nota-se um processo de formação de consciência 

voltada para a militância política, impulsionado pela Igreja.  Processo esse que, apesar do 

inegável refluxo da Teologia da Libertação e das CEBs, ainda resiste.  
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Da Igreja Católica, sofrendo a perda de influência junto ao povo, surgem as 

comunidades de base. De grupos de esquerda desarticulados por uma derrota 

política, surge uma busca de “novas formas de integração com os 

trabalhadores”. Da estrutura sindical esvaziada por falta de função, surge um 

“novo sindicalismo”. A matriz discursiva da teologia da libertação, que 

emerge nas comunidades da Igreja, tem raízes mais fundas na cultura 

popular e apóia-se numa organização bem implantada. Beneficia-se do 

“reconhecimento imediato” estabelecido através da religiosidade popular.
16

 

 

 

  Adaptando-se às novas circunstâncias, a Igreja no Brasil, de alguma forma, ainda 

forma ativistas e procura intervir nos rumos políticos da sociedade brasileira. Vários 

empreendimentos solidários atuais formaram-se com o apoio direto ou sob a influência das 

pastorais sociais e organismos católicos, principalmente a Cáritas Brasileira
17

. Seria a 

economia popular solidária uma decorrência disso? O que a Igreja tem em comum com a 

economia popular solidária?  

Ao contexto atual do capitalismo, a Doutrina Social da Igreja situa às práticas solidárias 

ligadas ao mundo da geração de trabalho e renda não apenas como um setor da economia, mas 

como uma estratégia que convoca o conjunto da economia a praticar a solidariedade, 

assumindo como desafio a economia local, nacional e global. 

João Paulo II, em discurso para a Igreja da América Latina e o Caribe, chamou atenção 

dos cristãos para a prática da atitude da solidariedade e o compromisso de construir uma 

economia de solidariedade. “A Igreja proclama que o lucro não pode ser o critério principal 

da vida econômica, nem o objetivo final de uma civilização que pretende ser definida como 

humana.”
18

 

No Documento de Santo Domingo (1992), os bispos da América Latina expressam que 

é necessário apoiar e estimular as organizações de economia solidária com as quais os nossos 

povos procuram responder às angústias das situações de pobreza. Chamam os Estados a 

responder às difíceis situações agravadas pelo sistema econômico neoliberal, que afeta 

principalmente os mais pobres. 

O crescimento das práticas de economia solidária intensificou-se na década de 90. Isto 

se deu pela colaboração em rede entre as organizações envolvidas. E a Igreja é uma das 

organizações que é considerada como “matriz” dos primeiros grupos/empreendimentos de 

economia solidária. Baseados nos valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia, 

igualdade, eqüidade, solidariedade e transparência foram organizados grupos de geração de 
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trabalho e renda com o objetivo de gerar renda aos desempregados, mas acima de tudo 

estabelecer novas formas de relação entre as pessoas, e destas com o mundo que as cerca. 

O surgimento da economia solidária, no Brasil, deve-se a junção de dois movimentos 

específicos. De um lado, o movimento da enorme massa de desempregados. De outro lado, o 

movimento composto por militantes sociais críticos e engajados na construção de alternativas 

de organização social. Destacam-se como apoiadores órgãos ligados à Igreja, como a Cáritas e 

a fase (Federação de órgãos para a Assistência Social e educacional), os movimentos pela 

reforma agrária, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra (MST) e 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), as agências formadas pelo 

movimento sindical urbano, como a Associação nacional dos Trabalhadores em Empresas de 

Autogestão e participação Acionária (ANTEAG), além de universidades que se integram 

desde 1995 em uma rede própria denominada Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares (ITCP).
19

 

Vários empreendimentos solidários atuais foram formados com o apoio direto ou sob a 

influência de pastorais (Pastoral Operária, Pastoral da Juventude, Pastoral da Saúde, Pastorais 

da Juventude) e organismos católicos (Cáritas e Comissão Pastoral da Terra). Especialmente a 

Cáritas, com os Projetos Alternativos Comunitários, que foram surgindo no final da década de 

80 para tentar resolver os problemas que vinham das necessidades básicas e outras. Aos 

poucos foram indicando caminhos e alternativas que envolviam a participação, a autonomia, a 

geração de novas relações sociais, a organização política. Um novo modelo que incluía a 

solidariedade. 

A economia solidária é um movimento crescente no Brasil e, tal como outros, tem um de 

seus sustentáculos na militância nascida no que se costumava chamar de igreja popular. É 

uma decorrência da Teologia da Libertação. Orientada por esta, visa substituir práticas 

assistencialistas por outras que aliam amparo e conscientização política.  

Mais recentemente todo esse movimento vem ganhando corpo em virtude do cenário 

de desemprego estrutural. São empreendimentos que se formam a partir da organização 

coletiva de trabalhadores/as em empreendimentos que emergem da organização auto-

gestionária de ex-empregados/as em empresas falidas ou em processo.  

Observando-se a trajetória dos grupos que desenvolveram alternativas de geração de 

trabalho e renda em resposta ao aumento do desemprego urbano causado pela estagnação 

econômica e pela reestruturação produtiva descobriremos que se trata de um processo não 
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linear de construções e desconstruções, apoiado pela Igreja Católica, do que hoje se elabora 

teoricamente como sendo economia popular solidária.  

Segundo Singer, a economia solidária compreende: 

todas as formas de organizar a produção, a distribuição e o crédito por 

princípios solidários. A idéia básica é assegurar a cada um mercado para 

seus produtos e uma variedade de economias externas, de financiamento a 

orientação técnica, legal, contábil, etc., através da solidariedade entre 

produtores autônomos de todos os tamanhos e tipos.
20  

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) apóia e acompanha projetos de 

economia popular solidária através das pastorais e organismos, tais como Pastoral Operária, 

Pastoral da Criança, Cáritas Brasileira, Mutirão para a Superação da Miséria e da Fome.  

A Cáritas Brasileira tem uma longa história de mais de 25 anos de apoio a projetos de 

geração de trabalho e renda. Vários projetos espalhados por todo o Brasil concretizam, em 

muito, o objetivo do que se entende por economia popular solidária. Vem se dedicando ao 

apoio a grupos comunitários de produção coletiva. Tais grupos costumam surgir a partir de 

clubes de mães e pastorais sociais. Chamados pela Cáritas de Projetos Alternativos 

Comunitários (PACs), esses empreendimentos solidários começaram a se formar no início da 

década de 80 e se espalharam por mais de duas dezenas de estados do país. A maioria desses 

grupos comunitários é rural. Os grupos são formados por agricultores familiares, pequenos 

proprietários, agregados, arrendatários, meeiros, sem-terra e assentados, todos com prática de 

agricultura de subsistência e de pequena criação de animais, e que muitas vezes não são 

atendidos por programas governamentais. Nas cidades, há uma gama de atividades, em que 

prevalece o trabalho artesanal, sobretudo com tecidos.
21

  

Desta forma, constata-se que a Igreja Católica, especificamente, a partir do final da 

década de 80 e início da década de 90, desempenhou um papel fundamental no impulso da 

economia solidária no Brasil cujos princípios são cooperação, auto-gestão, solidariedade e 

viabilidade econômica. De certa forma, estaria havendo nas três últimas décadas um processo 

de intensificação em economia solidária. É importante esclarecer que não se rejeita o 

mercado, mas procura-se atuar nele de formas diferenciada, através de práticas solidárias, 

No documento aprovado por ocasião de sua 43ª Assembléia Geral, acontecida em 2005, 

a CNBB reflete sobre a importância de novas formas de trabalho e manifesta o incentivo às 

iniciativas de projetos de economia popular solidária. Conclama também a sociedade civil 

para que exija do estado à promoção dessas iniciativas que combatem a exclusão. 
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A criação de novas formas de trabalho é prioritária na luta conta a exclusão. 

Existem múltiplas experiências de trabalho comunitário no âmbito de uma 

economia justa e solidária: cooperativas, oficinas, lojas e empresas 

comunitários etc. A finalidade do trabalho comunitário não é o lucro, mas a 

satisfação das necessidades básicas da maioria da população. A produção se 

baseia na colaboração e solidariedade entre os trabalhadores. “A sociedade 

civil deve exigir que o Estado ajude na promoção dessas novas formas de 

trabalho”. (grifos do original).
22

 

 

Assim percebe-se que a Igreja tem como missão ajudar a valorizar a pessoa, 

estabelecer relacionamentos fraternos e contribuir para a construção de uma sociedade justa 

sendo necessário procurar a raiz da exclusão que está na inversão de valores onde 

predomina a busca do maior enriquecimento e do acúmulo de riquezas.  

 

3 A experiência dos Mini-projetos Alternativos em Santa Catarina  

 

Os Mini-Projetos Alternativos (MPAS) nasceram em santa Catarina, em 1989, sob a 

administração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) – Regional Sul IV, 

como um trabalho de assessoria, acompanhamento e formação/capacitação de grupos 

compreendendo: projetos de produção e comercialização, promoção de cooperativas, 

instalação de armazéns na zona rural e urbana, criação de aves, animais e peixes. 

Desenvolvimento de ações permanentes de formação e de apoio às organizações 

comunitárias. Apoio as iniciativas comunitárias de geração e melhoria de renda. Projetos que 

visam o fortalecimento de organizações da sociedade civil para acesso e democratização de 

políticas públicas e trabalhos na realização de campanhas de solidariedade nos momentos 

emergenciais de calamidade pública.  

Este trabalho vem sendo desenvolvido através do convênio que era mantido entre a 

CNBB e MISEREOR
23

 e atualmente é coordenado pela Cáritas Brasileira Regional Santa 

Catarina. O projeto abrange o Estado de Santa Catarina, estruturado a partir das 10 Dioceses, 

com o compromisso de continuar buscando a inclusão e a emancipação social daqueles, que 

não tiveram apoio necessário até então, para poder demonstrar suas potencialidades, 

capacidade de transformação, organização e superação dos seus limites.  

O trabalho é realizado a partir de três dimensões de intervenção: uma dimensão 

político-organizativa, através de ações de reforço à organização de grupos populares, para o 

aumento da eficiência na gestão das iniciativas coletivas e para alavancar recursos públicos e 

reforçar as organizações da sociedade civil para intervir nas políticas públicas; uma dimensão 
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econômico-produtiva, no apoio a iniciativas produtivas como alternativa de geração de 

emprego e renda; da superação de barreiras burocráticas e cartoriais que dificultam o acesso 

ao crédito para os setores excluídos; e uma dimensão sócio-cultural com os processos de 

desenvolvimento de uma consciência, na forma de conceber o crédito como instrumento de 

emancipação e de partilha solidária.   

 As estratégias de intervenção são: 1. a economia popular solidária, incidindo na 

transversalidade dos ideários com o objetivo de promover a inclusão sócio-econômica 

apoiando, promovendo e fortalecendo o desenvolvimento rural e urbano socialmente justo, 

economicamente viável e ecologicamente sustentável; 2. o fortalecimento da organização 

comunitária, criando capital social e cultural, contribuindo para o empoderamento da 

sociedade civil, promovendo e fortalecendo o desenvolvimento democrático local; 3. a  

formação e capacitação de agentes sociais, fortalecendo a consciência cidadã e o resgate da 

dignidade, promovendo e fortalecendo a sociedade civil na construção de alternativas de 

desenvolvimento e de intervenção nas políticas públicas; 4. assessoria, acompanhamento e 

mobilização, articulando os sujeitos e as organizações em redes, contribuindo para uma 

inclusão cidadã ampliada, e através de redes, promoverem a articulação das experiências mais 

locais com os ideários mundializados dos movimentos sociais na presente conjuntura.  

O trabalho dos MPAS baseia-se no princípio ético da solidariedade. A cultura da 

solidariedade anima e aprofunda valores como: gratuidade, reciprocidade, cooperação, 

diálogo, compaixão, respeito à diversidade, ética, complementaridade, comunidade e outros, 

provando que é possível organizar a produção de forma justa, ensaiando e reproduzindo uma 

sociedade que respeite e promova os direitos fundamentais de todo ser humano e garantindo 

as condições para uma vida digna sem exclusão. A atuação do MPAS prioriza ações que 

possam contribuir no fortalecimento da sociedade civil com estratégias de inclusão social, 

geração de trabalho e renda e articulação e mobilização popular. 

 Um exemplo concreto deste trabalho verifica-se na região oeste catarinense 

compreendida pela organização da Igreja Católica como diocese de Chapecó. Segundo dados 

do Sistema Informações de Economia Solidária (SIES) em SC até o final de 2007 foram 

mapeados 690 empreendimentos de economia solidária em vários municípios.    Deste total, 

182 grupos afirmam que receberam apoio: ONGs, associações comunitárias, Igrejas... etc. Um 

total de 388 empreendimentos responderam que têm alguma relação ou participam dos 

movimentos sociais populares, pastorais... impulsionados pela Igreja Católica.  
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Especificamente na diocese de Chapecó são 215 empreendimentos de ES, segundo 

SIES. Na cidade de Chapecó foram mapeados 45 empreendimentos de economia solidária. 

Através de pesquisa documental contata-se que a CNBB-Regional Sul IV, através do 

programa Mini-Projetos Alternativos, apoiou diretamente 235 empreendimentos no Estado de 

SC, no período de 1989-2005. 

Assim esta pesquisa, ainda em construção, busca investigar as relações materiais e 

simbólicas da igreja católica com os mini-projetos alternativos e a economia solidária, em 

Chapecó, período de 1989-2005. Procura identificar qual o peso organizacional, material e 

institucional da igreja católica através dos mini-projetos alternativos? b) qual o peso 

simbólico e discursivo da teologia da libertação na motivação e sentido conferido aos agentes 

dos mini-projetos alternativos ao seu  trabalho social? c) qual a relação e papel dos aportes 

institucionais e simbólicos da CNBB em relação aos mini-projetos alternativos de Chapecó?  

Atualmente, a economia solidária vem crescendo de maneira muito rápida, não apenas 

no Brasil, mas também em diversos outros países. O mapeamento da economia solidária, 

trabalho realizado pela Secretaria Nacional de economia solidária, realizado em 2005 apontou 

que 70% dos empreendimentos solidários mapeados no Brasil foram criados entre 1990 e 

2005 e que deles participam um milhão e duzentos e cinqüenta mil trabalhadores/as. Isso 

acontece por meio de múltiplas formas de organização, nas quais predominam as associações, 

com 54%, vindo em seguida os grupos informais com 33% e as cooperativas com 11%. Das 

atividades desenvolvidas pela economia solidária resulta extensa variedade de produtos e 

serviços em todo território nacional. Desta forma, é importante examinar o papel da Igreja 

Católica na formação dos grupo/empreendimentos de economia popular solidária em Chapecó 

e a influência da Teologia de Libertação na prática destes sujeitos sociais. 

 

4 Considerações finais 

 As transformações que ocorrem atualmente nas sociedades contemporâneas abrem 

caminhos e desafios para a cidadania e a emancipação social.  Frente à globalização já não há 

mais lugar para “ilhas” isoladas. Sabemos que nossas próprias forças locais não são 

suficientes para mudar os atuais macro-processos de degradação. Portanto, este início de 

milênio recoloca a possibilidade de uma economia local, o que para nós significa reviver e 

revitalizar o modo de viver tradicional. Trata-se de fortalecer as iniciativas comunitárias, 
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valorizando as forças e os recursos locais, revitalizando a unidade comunitária perdida dentro 

do respeito à diversidade.  

 No campo da economia popular solidária percebe-se que os MPAs, em Chapecó, 

podem representar uma proposta concreta na busca pela cidadania e sobrevivência, na 

descoberta de formas alternativas para o desenvolvimento de atividades econômicas, na 

construção de um processo comunitário, semente de uma nova sociedade, na qual a 

solidariedade substitua a exploração e as desigualdades deem lugar à justiça social. Através de 

sua auto-organização sócio-política, vai gerando condições, abrindo novos espaços e 

irradiando uma cultura de direitos e solidariedade, pois os MPAs estão sendo apontados como 

espaços importantes de desenvolvimento de novas alternativas produtivas e educacionais.  

Destaca-se que os MPAs podem apresentar processos de mudança e transformação 

centradas na justiça social, emancipação e autonomia dos sujeitos revelando assim a 

importância das relações materiais e simbólicas da igreja católica com os mini-projetos 

alternativos e a economia popular solidária.  
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