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Resumo 

 

Este trabalho visa o entendimento da relação de convergência cada vez maior 
entre as proposições de combate à pobreza do BIRD e do universo das ONGs, valendo-
se do estudo sobre o MOC como forma de demonstração destes elos materiais e 
ideológicos, que se dão à medida em que a entidade atua junto aos trabalhadores rurais 
do semi-árido baiano no período de 1990 a 2008.  

Palavras-chaves – Ongismo,Políticas sociais,MOC. 
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Abstracts 

This work aims at the agreement of the convergence relation each bigger time enters the 
proposals of combat the poverty of the BIRD and the universe of the ONGs, using itself 
of the study on the MOC as form of demonstration of these material and ideological, 
links that if give the measure where the entity acts next to the agricultural 
workers of the half-barren Bahian in the period of 1990 the 2008.  

 

Word-keys – Ongismo,Politics sociales,MOC.. 
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Introdução 

 

Nas últimas décadas as pessoas se acostumaram a ouvir falar de certos termos, 

que se fossemos tentar buscá-los no passado, dificilmente os encontraríamos. Como 

certa vez um brilhante professor nos ensinou as palavras também tem história e seu uso 

ou decadência reflete uma dada conjuntura social. Estamos falando de palavras como 

ONGs, sociedade civil, cidadania, desenvolvimento sustentável e etc. 

Este trabalho procura perceber a partir de uma eminente ONG feirense, o MOC 

(Movimento da Organização Comunitária), como se tecem relações muito mais 

complexas que nos remetem a forma como a dominação burguesa se reproduz na 

sociedade contemporânea, visando equacionar os problemas econômicos e políticos, nos 

termos que lhes sejam adequados, gerados por um mundo cada vez mais polarizado 

entre uma pequena porção de privilegiados e uma grande multidão de famintos, afinal, 

este é um sistema que, como dizia Pablo Neruda, “reparte a fome”. 

Com este intuito, discutiremos no primeiro capítulo de que maneira o BIRD 

(Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento) surgiu como instituição no 

pos-guerra e como a partir da gestão Mcnamara passou a produzir uma série de idéias 

concernentes ao tema “pobreza”; que eram materializadas nos ditos países em 

desenvolvimento através do financiamento a projetos que teoricamente produziriam um 

verdadeiro “assalto à pobreza”. 

Discutiremos ainda como esta doutrina evoluiu ao longo do tempo e por fim a 

cooptação semântica e prática do palavreado das ONGs que esta entidade promoveu 

acentuadamente nos últimos 20 anos. 

No segundo capítulo, discutiremos o papel e a evolução das ONGs  no Brasil, de 

como ascenderam a posição relevante no que tange ao planejamento e implementação 

das políticas sociais dadas através de parcerias com organizações estrangeiras e a partir 
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dos anos 90 em estrita cooperação com os níveis governamentais.Procura-se entender 

como estas passaram de “auxiliares” dos “movimentos sociais” a um setor que coopera 

objetivamente para a terceirização dos serviços sociais promovida pelos governos de 

corte neo-liberal. 

No terceiro capítulo discutiremos a atuação e ideologia do MOC nos anos de 90-

2008; perceberemos a evolução da entidade de uma estreita dependência da cooperação 

estrangeira, para sua crescente dependência dos recursos governamentais, o que acaba 

refletindo na ideologia da entidade que passa do anti-estatismo clássico para o que 

chamamos de onguismo propositivo; opera-se um verdadeiro deslocamento discursivo 

dentro da entidade. 

Por fim, a práxis “mocista” poderá nos revelar de que maneira a sua atuação é 

convergente para o que chamamos de política da administração da pobreza ao pretender 

dar uma resposta paliativa aos problemas que afligem o setor dos trabalhadores rurais de 

Feira e região. 

Assim esperamos contribuir para o avanço do entendimento sobre a forma de 

atuação das ONGs em Feira de Santana e no Brasil e a forma como este fenômeno 

histórico se relaciona com a conjuntura pela qual a sociedade capitalista passa 

atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Capítulo 1 

BIRD: A POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO DA POBREZA 

 

Quando os privilegiados são poucos e os desesperadamente pobres são 
muitos, e quando a brecha entre ambos os grupos se aprofunda ao 
invés de diminuir, é apenas uma questão de tempo até que seja preciso 
escolher entre os custos políticos de uma reforma e os riscos de uma 
rebelião. Por este motivo, a aplicação de políticas especificamente 
encaminhadas para reduzir a miséria dos 40 por cento mais pobres da 
população dos países em desenvolvimento é aconselhável não somente 
como questão de principio, mas também de prudência. A justiça social 
não é simplesmente uma obrigação moral, é também um imperativo 
político(...)Mostrar indiferença ante a frustração social equivale a 
fomentar seu crescimento” 
                                         Mcnamara 1 

 

1.1 O capitalismo depois dos anos gloriosos 

  O entendimento do que vem a ser a “política da administração da pobreza” do 

BIRD e o papel central que as ONGs ocupam nela, só pode se dar à luz da percepção da 

forma como se estrutura o modo de produção capitalista na atualidade, são o 

desenvolvimento das contradições econômicas, políticas e sociais do capitalismo 

mundial que nos permitirão entender a necessidade de que agências da ordem 

internacional do capital proponham a administração dos conflitos da sociedade a nível 

mundial e local, buscando estabelecer como diz Pereira ( 2006  ) a direção moral sobre 

temas candentes como o do “alivio da pobreza”. 

Muita polêmica tem sido levantada em torno do desenvolvimento do modo de 

produção capitalista na sua atual etapa, assunto de relevância primordial já que subjaz a 

compreensão de todo e qualquer processo histórico, além de ser relevante para fins 

imediatamente políticos, aqui nos limitaremos a traçar, com apoio em bibliografia 

coerente com nossas idéias, o que entendemos ser a explicação mais coerente para a 

atual fase do imperialismo, parecerá assim a muitos um pouco de arrogância fazer um 

desvio das discussões e afirmar uma concepção tal, mas deve-se não ao 

desconhecimento dos perigos da simplificação, mas ao limitado número de páginas que 

                                                
1 Macnamara,Robert. Discurso as Juntas Gobernamentales,1973. 
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tal análise irá ocupar em nosso trabalho, inclusive deste capitulo, já que o labor 

historiográfico aqui se destina a outros fins. 

Muitos autores saudosistas indicaram o período do pós-guerra até 1973 como a 

Idade de Ouro do capitalismo, neste período teria predominado a intervenção estatal 

supostamente fruto do triunfo da ideologia keynesiana e do welfare state, tudo teria 

corrido às mil maravilhas, não só para os capitalistas, mas também para a classe 

trabalhadora, tendo inclusive surgido alguns profetas da dissolução da classe operária na 

pequena burguesia.2 Na verdade, os ciclos capitalistas continuaram a existir 

regularmente ao longo deste período, mas conforme (Coggiola e Martins,2006), tudo se 

baseava em inflação e gasto armamentista.O gasto improdutivo do Estado tornou-se a 

alavanca do crescimento, sobretudo os armamentistas que eliminavam ainda 

desproporções que antes restringiam a capacidade produtiva.3 

  Isto se deve ao fato de que os encargos militares davam solução ideal ao 

problema da realização da mais-valia, preservando taxa de lucro e abrindo campo para 

as indústrias não armamentistas, porém se o boom militar deu a partida foi sob a 

influência do mercado que a expansão prosseguiu. Tratou-se, a partir de então, de uma 

expansão capitalista de tipo normal: a multiplicação das indústrias de bens de produção 

e o desenvolvimento do mercado civil eram as condições que permitiam realizar a mais-

valia.O gasto público garantiu o pleno emprego, que era contrariado pelo aumento da 

produtividade do trabalho, através do trabalho improdutivo (que não gera 

valor)impedindo o monstro do desemprego estrutural de dar às caras. 

O financiamento público da produção, por outro lado, gerou a inflação que se 

transformou, para o capital, num meio de prosseguir e intensificar a acumulação, 

independentemente dos obstáculos criados pelas flutuações conjunturais. Ela era uma 

forma de imposto que as grandes corporações recebiam dos consumidores já que em 

geral de quatro a seis empresas dominavam entre 60-80% da produção.  

Este poder permitiu aos oligopólios obrigar à população, inclusive à de baixos 

recursos, a praticar uma espécie de poupança forçada, a fixar (pela “formação -

monopólica- dos preços”) seu montante em função de seu programa de investimentos, e 

apropriá-la sem reembolso nem juros. (Coggiola e Martins,2006). 

                                                
2 É o caso de Robert Kurz (1992) e de Andre Gorz (1992). 
3 Explique-se, segundo os autores referidos tais gastos esterilizam mais-valia que poderia estar 
incrementando a produtividade do trabalho e assim levando a queda tendencial da taxa de lucro. 
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Colocada nestas bases e regulada pelas instituições monetárias do período, 

alicerçadas nos acordos de Bretton Woods, a sociedade capitalista central parecia 

caminhar às mil maravilhas, mas logo viria à crise para enfiar a dialética na cabeça até 

dos mais obtusos, com exceção, é claro, dos economistas oficiais cuja mente foi 

embotada pela teoria neoclássica. 

As instituições como o BIRD, o FMI e o GATT foram criadas tendo em vista o 

sistema que, em Bretton Woods, reconhecia como auto-evidente a hegemonia do 

colosso do Norte, a regulação das transações financeiras era reconhecida como norma 

devido ao fato puro e simples de que julgavam-se os fluxos do capital financeiro como 

nocivos a estabilidade das economias; estabilidade e segurança eram as palavras chaves 

num mundo que vivia sob o fantasma do comunismo.É neste contexto que se explicam 

as concessões históricas a classe operária. 

Mas, como ensina a boa dialética hegeliana, o novo se desenvolve como um 

câncer no seio do velho, foram às próprias contradições oriundas deste arranjo que 

acabaram gerando as contradições que levaram a crise de 1973. Esta crise não se 

relaciona a nenhuma teoria fantasiosa e apriorística sobre ondas longas em fase A ou B, 

mas sim aos movimentos de acumulação de capital, que acarretaram a queda na taxa de 

lucro do capital. 

  Por volta de 1965-66 alguns índices, relevantes e oficiais da economia 

americana, como as relações lucros - salários e vendas - insumos, ou a utilização dos 

investimentos, atingiram seu ápice. Os lucros das empresas americanas declinaram a 

partir de 1965, e fracassaram nos seguintes 15 anos em recuperar os níveis da década de 

60.  O investimento neto anual  foi no mesmo sentido, caindo de uma média anual de 

4% do PIB no período 1966-70, para 3,1% em 1971-75, e 2,9% em 1976-80. A 

produtividade também despencou: o aumento médio anual caiu de 2,45% no período 

1948-73 para... 0,08%, no período 1973-79.
 Estes dados macroeconômicos foram 

apenas a evidência empírica desse processo, o “sinal” que evidenciava a crise que 

corroía as condições gerais de valorização do capital, no seu próprio centro mundial: os 

EUA. 

Diante deste quadro o próprio Estado americano começou a desmantelar o 

sistema mundial do qual havia sido o grande propositor e aval, rompeu unilateralmente 
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com o padrão ouro e tornou o câmbio das moedas flutuante, isto liberou a economia 

americana do ônus de avalista dos mercados financeiros. (Pala apud Coggiola e Martins, 

2006) 

Naturalmente, uma crise desta magnitude não ocorre devido a apenas um fator, 

contam também a guerra acirrada de classes que levava a subida do salário relativo e 

absoluto, as necessidades militares  não eram só artificiais negócios de magnatas, pois 

dever-se-ia conter as lutas anti-imperialistas, a crise do petróleo era expressão da luta 

pela renda diferencial e etc.  

 Diante da crise do capitalismo, Reagan e Tchatcher subiram ao poder em 

Inglaterra e EUA, parecia ter chegado à hora de acabar com a “farra intervencionista”. 

Impunha-se o neoliberalismo. Deve-se perceber que os vaivéns das políticas 

governamentais são determinados muito mais pela conjuntura da luta de classes e 

relações de força do que meramente pelas cartilhas made in FMI e BIRD, no limite o 

neoliberalismo não passa de uma ideologia fantasmagórica, já que o Estado não saiu da 

economia, mas se colocou nela de outra forma, não conciliando os conflitos sociais, mas  

contribuindo para a destruição das conquistas dos trabalhadores e na proteção dos 

mercados de capitais, desregulamentando a exploração do trabalho. 

Assim o que se chama “avanço neoliberal” nada mais é do que uma ofensiva 

contrabalançadora de uma crise estrutural do capitalismo 

O economista François Chesnais, vê um capitalismo com tendência ao 

atrofiamento; segundo ele o sistema capitalista está sob o tacão de uma camada rentista 

e parasitária devido ao fato de o mesmo ter chegado a um ponto onde a tendência a 

contração da taxa de lucro levaria o capital a ser atraído apenas para operações 

financeiras. A financeirização seria fruto de sua tendência inevitável à crise estrutrural. 

(Chesnais,1996).Afirmar a partir de dados impressionistas que a economia capitalista é 

agora regida por reações psicológicas de investidores e comandada, não pela produção 

de mais-valia, e sim pela reprodução meramente artificial de papéis numa bolsa de 

valores parece-nos um certo exagero. Sobre isto conclui Coggiola: 

 “Tem de se ver o fenômeno na sua lógica produtiva. (...)A crença 
de que a instabilidade da economia moderna deriva da volatilidade da 
moeda, da “preferência pela liquidez” e das práticas financeiras 
arriscadas, é própria dos pós-keynesianismo.Nessa questão esquece-se 
que a superfície monetária não é  geradora, mas receptora de 
desequilíbrios reais do capitalismo.O peso inédito do capital financeiro 
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foi decisivo, sim, na concentração empresarial mundial. (...) nunca se 
deve esquecer, porém, que, em última instância , o ciclo do crédito se 
contrai e se expande seguindo o ciclo industrial, os bancos concentram e 
redistribuem a mais valia gerada no processo de produção.e inclusive os 
capitais fictícios emitidos sem contrapartida real dependem das 
atividades industriais.(...) O que explica a circulação de qualquer forma 
de dinheiro é a existência de valores surgidos de atividades reais e 
direitos derivados da geração da mais-valia já criada ou a ser gestada” 
(Coggiola,2002) 

 Assim, a conjuntura do capitalismo atual em suas idas e vindas em crise de 

superprodução, levou a necessidade de que a ordem internacional se reajustasse, a crise 

da dívida foi produzida por este recuo, e veio a ter sua saída ortodoxa e burguesa 

naquilo que foi descrito como o “ajustamento estrutural”, do qual o BIRD, do qual 

trataremos agora, foi um dos mais fervorosos paladinos. 

 

1.2 O BIRD e a política da administração da pobreza, das origens a fase neoliberal 

 

O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento é uma das 

instituições originárias do fim da segunda guerra, criada sobre clara influência do poder 

americano, ele pertence a um grupo maior chamado de Grupo Banco Mundial, que é 

integrado pelo próprio BIRD, a AID (Associação Internacional para o 

Desenvolvimento),IBM (Instituto Banco Mundial),CFI (Cooperação Financeira 

Internacional),CICDI (Centro Internacional para Conciliação de Divergências em 

Investimentos),AMGI (Agência Multilateral de Garantia de Investimentos) e o mais 

recentemente criado Painel de Inspeção. 

O Banco Mundial possui sede em W.D.C e possui uma estrutura de alcance 

mundial, tendo 185 países membros; muito embora o poder nele seja, obviamente, 

distribuído desigualmente dando-se prioridade aos países que mais contribuem para sua 

carteira de empréstimos.Além das contribuições dos membros, os recursos do BIRD 

provém de empréstimos tomados nos mercados de capitais (responsável por 80 por 

cento dos recursos) e o pagamento dos seus devedores. 

O BIRD atualmente concede empréstimo para desenvolvimento, alívio da 

pobreza e ajuste estrutural,possuindo equipes que coordenam estratégias do Banco para 

cada país, definidas nas EAPs (Estratégia de Assistência ao País). (Relatório do 

Progresso da EAP Brasil (2004-2007).Banco Mundial FGV). 
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1.2.1 O surgimento do tema pobreza: a gestão Mcnamara 

 

Até meados da década de 60 o tema da pobreza era quase que ausente da 

literatura do BIRD, seguidores ortodoxos da chamada teoria da modernização, os 

economistas do Banco acreditavam no “efeito derrame”, ou seja, de que à medida que o 

desenvolvimento econômico aparecesse as camadas mais pobres sofreriam efeitos 

positivos de espraiamento da riqueza, a pobreza  era vista como um resquício resultante 

do atraso dos países ditos “em desenvolvimento”. 

 Como veremos mais a frente, a nova ênfase do Banco no combate à 

pobreza, a partir de meados dos anos 90, não significa a rejeição da centralidade do 

ajuste estrutural; a revisão de 1968 também não significava negar a centralidade da 

teoria acima explicitada. Aliás, constitui uma característica recorrente do staff do Banco 

Mundial nunca ir de encontro a idéias professadas no passado, mas apenas produzir um 

deslocamento necessário às novas circunstâncias assim como são entendidas pelo 

referido staff. 

Mcnamara, ex-secretário de Defesa dos EUA, lançou mão do binômio segurança 

e desenvolvimento, ele acreditava que apenas a ênfase no desenvolvimento não levaria a 

resolução dos problemas que envolviam a segurança do mundo ocidental. No seu 

primeiro qüinqüênio de gestão ele visou construir toda uma ideologia que denominou 

“assalto à pobreza”. Para Mcnamara, esta seria uma tática eficaz de combate às ameaças 

revolucionárias que a Guerra do Vietnã tinha revelado em todo o seu fulgor ao centro 

nervoso do capitalismo mundial. Valendo-se de uma sociologia simplória o staff 

encabeçado por Mcnamara acreditava que “fome+comunistas=subversão”; para 

aniquilar as ameaças a segurança, era fundamental manter o desenvolvimento como 

prioritário, mas era também necessário, combater a pobreza extrema, especialmente no 

setor rural; estavam lançadas as bases daquilo que chamamos política da administração 

da pobreza. 

As tentativas iniciais do Banco Mundial partiam de uma concepção estática da 

pobreza, reificada, que continua a vigorar até hoje apesar de idéias novas, e modulações 

que foram aparecendo no discurso do Banco; a pobreza é entendida como uma grandeza 

numérica cujas causas aparecem apenas confusamente. 
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Em 1973 o BIRD publicou o documento Development Rural que enfocava a 

necessidade de criação de projetos financiáveis, que viesse a potencializar a renda rural, 

o projeto era concebido nos modelos de incremento de produtividade. A chamada 

estratégia de desenvolvimento rural integrado pretendia promover o incremento da 

produtividade em grupos médios. Apesar da ênfase de Mcnamara na pobreza absoluta, a 

questão dos sem terra ou dos minifundiários sequer foi tocada, já que a inviabilidade 

econômica destes grupos era para a entidade uma verdade inatacável (Wilkinson,1986); 

os programas do Banco Mundial deveriam levar ao desenvolvimento do setor rural 

incrementando a renda e estimulando inclusivamente a geração de emprego rural, que 

seria, para os Mcnamara da vida, a verdadeira solução para o problema dos sem terra, a 

sua efetivação enquanto proletários.Já que: 

 “Embora em termos de equidade, os programas de 
desenvolvimento rural devessem estar voltados à população sem terra e 
aos menores proprietários, uma vez que estes grupos constituem o cerne 
do problema da pobreza rural no Nordeste, o maior potencial para o 
aumento da produção reside no grupo de pequenos e médios proprietários 
e parceiros com maior segurança de posse, e os quais já têm algum grau 
de acesso a terra e a seu uso” (apud Wilkinson,1986).      

                                                                                                                                                                            

 Como podemos perceber, apesar da aparente inovação em introduzir um tema 

antes totalmente ausente da literatura econômica do Banco, que falava apenas em 

necessidades sociais e nunca em pobreza, a perspectiva do Banco Mundial nunca 

superou os paradigmas da teoria do derrame e nunca buscou uma saída que 

efetivamente questionasse a estrutura agrária dos países de capitalismo atrasado, 

verdadeira origem da pobreza rural e até mesmo da urbana. 

“A idéia de que a superação da pobreza dar-se-ia, fundamentalmente, pelo 

aumento da produtividade dos pobres, no campo e na cidade, tinha como premissa a 

idéia de que vivia em condições de pobreza apenas aquele que não estivesse inserido em 

atividades econômicas consideradas produtivas”(Pereira,2008;´pg.156)   

 Outro defeito congênito das ações do Banco sempre foi à baixa capacidade de 

avaliação e autocrítica dos projetos, sempre laureados de elogios, quando na prática 

redundavam em forte fracasso econômico, sendo mantidos apenas por aquilo que 

Pereira chama “necessidade de mover o dinheiro”. 

Assim, em suma, podemos perceber que a abordagem do Banco Mundial em 

torno de projetos de combate a pobreza, girava em torno do financiamento em 

microprojetos, neste primeiro período em geral criados pelos governos locais, que 
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redcebiam empréstimos do BIRD em troca de seguir certos parâmetros. A intervenção 

do Banco constituiu, portanto, sempre uma busca pela amenização dos conflitos sociais 

tendo em vista a conjuntura do mundo; antes voltado apenas para a intervenção sobre o 

chamado desenvolvimento, financiando grandes obras de infra-estrutura, o tema da 

pobreza foi incorporado as prioridades do Banco, lugar que jamais lhe seria tirado. 

  

1.2.2 Os anos do ajuste estrutural. 

. 

Na década de 80, nas principais economias capitalistas começou a 

preponderar o discurso de que era necessário diminuir a participação do Estado na 

economia, de que o mercado seria uma espécie de elixir para todos os males sociais; o 

problema era que o Estado do bem estar social estaria falido, inchado, por uma série de 

direitos sociais; os sindicatos e partidos de esquerda teriam assumido muito poder na 

sociedade. Utilizando-se de todo um linguajar neoclássico e monetarista argumentavam 

que os gastos em previdência, saúde, educação e os direitos trabalhistas estariam 

levando a crise do Estado; a verdade, é que a intervenção dos governos de Tchatcher e 

Reagan deu início a uma série de reformas visando reestruturar o Estado burguês, como 

sabemos isto refletia a crise estrutural que o capitalismo estava enfrentando desde início 

da década de 70. 

Era necessário criar um consenso nas classes dominantes, para conseguir 

retirar as concessões que o capitalismo, ameaçado pela revolução social, havia 

concedido aos trabalhadores das chamadas economias desenvolvidas. No que tange aos 

chamados “países em desenvolvimento”, os grandes propositores das reformas de cunho 

neoliberal, foram o BIRD e o famigerado FMI, duas instituições que procuraram 

difundir sua ideologia junto com as verbas que concediam sob a alegação da 

necessidade de enxugar as economias falidas pela crise da dívida externa. Mas em que 

consistia a série de medidas, que ficaram conhecidas pela literatura acadêmica como 

ajuste estrutural? Um conjunto de idéias, que ficaram conhecidas como Consenso de 

Washington, propunha as seguintes medidas: disciplina fiscal evitando-se déficit na 

balança comercial, necessária reorientação dos gastos públicos,fixação de uma taxa de 

juros baixa, taxa de câmbio favorável à exportação, liberação comercial permitindo a 

entrada de fluxos de capital estrangeiro, privatização das empresas estatais, 

desregulamentação da economia, vital para a entrada de capitais já que a 
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regulamentação “excessiva” acarretaria o desestimulo à iniciativa privada, deformaria as 

ações do mercado. 

A doutrina neoliberal seria difundida pelo Banco e FMI, imposta como 

conditio sine qua non para a percepção de qualquer empréstimo; as ações do capital 

visavam à quebra de qualquer forma de protecionismo, nacionalismo econômico, dos 

países atrasados e a nível mais fundamental a destruição da proteção social precária aos 

trabalhadores; a desregulamentação permitiria o aumento da extração de mais-valia, o 

câmbio favorável aos exportadores beneficiava os setores do agronegócio e o superávit 

deveria ser canalizado para pagar os credores avalizados pelo FMI, a questão da pobreza 

sequer era citada como algo a ser tratado, toda a prioridade estava voltava para os 

chamados indicadores macroeconômicos, até porque sem isso, argumentavam os 

doutores em economia, nada poderia ser feito sobre a pobreza, a estrutura financeira 

deveria ser adequada antes de qualquer redução da pobreza. 

È interessante observarmos como já em 1991 o Banco Mundial, em seu 

relatório sobre o desenvolvimento, já antecipava as críticas aos efeitos sociais da 

redução dos gastos públicos e a apequenamentos do papel social do Estado, a estratégia 

relegava a setores privados os serviços públicos, estes poderiam ser lucrativos ou sem 

fins lucrativos , mas o importante era a retirada do  Estado destes setores, evitando 

tensões sociais posteriores, vejamos:  

“È também importante indagar se os governos tem a capacidade 
de implementar seus programas sociais.Em alguns casos,programas 
complexos podem exceder os recursos de planejamento e administração do 
governo.Confiar certos serviços a organizações não governamentais, com ou 
sem fim lucrativos, contribui para aumentar o acesso a educação e saúde 
(...).os fornecedores privados, sem finalidades de lucros, tendem a ser 
menores e mais flexíveis no tocante ao planejamento e orçamento, o 
governo limitado pelas normas que regem o serviço público e pelos 
sindicatos de servidores, é menos capaz de alterar os programas sociais 
ineficazes” (Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial,1991 pg.   ). 

 
 Cabe notar que este parágrafo, escrito num documento que versava sobre o papel 

do Estado, é sintomático do que seria a política social do BIRD, aqui se observa que o 

Banco defende a retirada do papel do Estado, em especial em saúde e educação; defende 

os fornecedores privados ( a própria palavra “fornecedores” denuncia o tom privatista 

sobre o qual os serviços públicos são encarados) como solução, alegando  restrições 

orçamentárias que o próprio BIRD e FMI criaram para os países submetidos a sua 

batuta.Destaca-se que o tamanho pequeno das ONGs é enfatizado como uma boa razão 
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para sua utilização para prestar serviços públicos, já que elas poderiam fazer cortes em 

serviços ineficientes, este traço foi reforçado por Petras (2008), assim o serviço público 

passa do estatuto de direito para o de dádiva que uma ONG qualquer está oferecendo, 

quando a verba acaba  não há questionamento, já que não se trata de uma política de 

estado, mas de uma caridade. O desmantelo dos sindicatos de funcionários aparece 

como algo interessante, já que eles se destacariam na defesa dos serviços públicos e 

travariam os cortes do governo. 

O Banco, portanto iniciava uma longa trajetória de apoio as ações de Ongs que, 

quer queiram ou não, acabam sendo funcionais, política e ideologicamente, a estratégia 

do Banco e FMI para os países ditos em desenvolvimento.Este apoio, como veremos, só 

irá aumentar no período mais recente no qual o ajuste estrutural incorporou a sua face 

humana, que não passa da velha necessidade de amenizar os efeitos regressivos nas 

classes populares da exploração do capitalismo internacional.Estando ligado a 

emergência de toda uma série de crises sociais e políticas, que levaram o Banco a um 

“aggiornamento” de suas posições, sem como sempre, revê-las no fundamental.  

 

 1.2.3 A segunda fase do ajuste, a “face humana” do neoliberalismo: ONGs e combate a 

pobreza 

 

Em 2005, o MOC foi premiado pelo Banco Mundial com o Prêmio Banco 

Mundial de Cidadania, tendo recebido o prêmio no Encontro Nordeste de Experiências 

Sociais Inovadoras, então 27 experiências foram contempladas com a homenagem,todas 

promovidas por ONGs lideradas por mulheres que atuam em desenvolvimento 

sustentável e igualdade de gêneros.Segundo o assessor do BIRD, Zezé Weiss, o MOC 

foi contemplado por sua atuação na promoção de políticas de fortalecimento da mulher 

em meio à produção familiar e no que toca ao crédito rural.(Fonte: Boletin do MOC 

nº16 de 22 de junho de 2005). 

 Segundo o site oficial do BIRD, O Prêmio é uma iniciativa do Banco Mundial, 

com apoio do GDLN, Genfund (Fundo Norueguês/ Holandês de apoio à inclusão de 

atividades de gênero nas operações do Banco Mundial), do Fundo de Apoio a Pequenos 

Projetos, Banco do Nordeste, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

(www.bancomundial.org.br). 
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  A primeira vista, parece um fato controvertido que o Banco Mundial conceda 

um prêmio a uma entidade cuja retórica anti-neoliberal foi marcante, o que nos compete 

agora, é perguntar por que o BIRD premiaria o MOC. Só poderemos entender isto se, a 

partir das proposições do mesmo, pudermos perceber como a instituição passou a 

encarar a necessidade de reformas estruturais de segunda geração, e de como passou a 

dar prioridade novamente ao tema da pobreza, elevando as entidades governamentais a 

parceiras fundamentais na sua guerra contra os pobres, assim procurando contemplá-las 

e promover suas experiências ao redor do mundo. 

    Antes de enunciarmos os postulados gerais da política do Banco Mundial na 

luta contra a pobreza, precisamos perceber os elos materiais que ligam o universo das 

ONGs ao Banco Mundial, onde se destacam agências de desenvolvimento européias e 

americanas e ONGs ambientalistas, as primeiras são uma fonte antiga de recursos para 

ONGs dos países latino-americanos desde a década de 70.4 

Seguindo os ditames de sua política de ajuste estrutural, um dos problemas 

enfrentados pelo Banco Mundial era o da gestão pública; segundo o Banco Mundial, o 

Estado nos países do terceiro mundo, não estaria em condições de prestar um serviço 

público de qualidade devido a sua falta de recursos e a excessiva burocracia que 

possuía. O universo das ONGs assim, passou cada vez mais a ser incorporado como 

agente necessário, para a criação de um novo tipo de “serviço público”. Entre 1975 e 

1995 cresceu exponencialmente a participação das ONGs nos recursos do BIRD. 

Segundo dados compilados por (Pereira, 2008, p.204) entre 1975 e 1989 o Banco, 

financiou através de ONGs 255 projetos de desenvolvimento, entre 1990 e 1995 o 

numero aumentou para 389, percebe-se como a América Latina e Caribe, depois da 

África, é a região mais “dotada” com estes benefícios; se entre 75 e 89 foram apenas 38 

projetos, entre 1990 e 95 o número mais do que dobrou passando para 83 projetos em 

colaboração com ONGs, por fim o setor mais beneficiado  foi o de desenvolvimento 

rural que teve 110 projetos no primeiro período e nos cinco anos posteriores aumentou-

os para 201, quase o dobro. Até 1999, a participação de ONGs nos projetos do Banco 

continuou a crescer refletindo o crescente afinamento entre as ONGs, em especial 

agências de desenvolvimento do “mundo desenvolvido” e ONGs ambientalistas. 

(Pereira, 2008, p.238). 

                                                
4 Conforme Landin (1992) as ongs estrangeiras financiaram grande parte das organizações de assessoria 
popular surgidas durante a ditadura militar. 
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Segundo dados citados no Relatório Sobre o Desenvolvimento Mundial 

2000/2001 só no ano de 1998 as ONGs levaram ao mundo “subdesenvolvido” dez 

bilhões de dólares, dos quais 5 bilhões de fundos arrecadados e 4 bilhões canalizados 

por instituições oficiais, entre os quais o próprio BIRD. 

Segundo o mesmo relatório, as relações entre doadores e ONGs são complexas, 

havendo muita margem para melhoria. Já que dados sobre a extensão e eficácia das 

relações entre doadores e ONGs são escassos. As ONGs parecem ser um canal eficaz de 

cooperação, mas nada se sabe sobre o impacto, a longo prazo, de seus projetos.Ora por 

que motivo então tantos recursos são canalizados via ONGs, sem saber exatamente 

quais resultados daí podem sair? A direção do dinheiro é muito mais politicamente 

motivada do que fazem crer os corolários oficiais do BIRD, importante é mover o 

dinheiro em projetos que aparentem combater a pobreza. 

Segundo Pereira, a relação entre Ongs e BIRD veio em crescente ao longo dos 

anos 80 e 90, para este autor isto se dá devido a que : 

“À medida que institucionalização e profissionalização se impunham, 
como formas de sobrevivência, ante a concorrência cada vez mais 
acirrada por financiamento e espaço de atuação, as ONGs passaram cada 
vez mais a se assemelhar as organizações internacionais empresariais e 
multilaterais em sua lógica de funcionamento, sua estrutura 
organizacional e modo de operação – ainda que não partilhassem  dos 
mesmo objetivos” (p.205). 
 

O BIRD passa a defender as ONGs, como solução para as crises sociais, 

inclusive tornando ONGs como sinônimo de sociedade civil; para se ter uma idéia no 

relatório de 2000/2001 que trata da luta contra a pobreza a palavra ONGs aparece em 

quase todas as páginas, as ONGs são muitas vezes apresentadas como “a voz dos 

pobres, dos excluídos”.  

Seria importante envolver usuários e instituições locais na elaboração de opções 

do setor privado que levem em consideração as preferências dos usuários, aproveitando 

ao máximo a presença de provedores de serviços alternativos. È citado o Programa de 

Água e Saneamento como exemplo, programa brasileiro de parceria entre doadores, 

governos e ONGs que se concentra em áreas rurais e suburbanas pobres.  

O Banco Mundial passa a defender a idéia de que a superação da pobreza só 

pode acontecer com o engajamento dos próprios pobres, é a incorporação da idéia de 

cidadania e de desenvolvimento local, tão propalada pelas ONGs ao longo da década de 

90 e que cai como uma luva instrumentalizada aos fins regressivos do Banco Mundial. 
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 “Os pobres são os principais agentes da luta contra a pobreza. Assim devem 

ocupar um lugar central na elaboração, implementação e monitoramento das estratégias 

de redução da pobreza.” (p.16). A superação da pobreza envolveria a cooperação entre 

setor público e privado (e a sociedade civil) onde todos devem trabalhar juntos. 

Diante dos problemas sociais ocasionados pelo ajuste estrutural, o BIRD passou 

a reconhecer que algumas medidas precisavam ser tomadas, contra os efeitos negativos, 

que a “curto prazo os pobres poderiam enfrentar”. O documento reafirmou a 

centralidade do mercado já que “este seria essencial para a vida dos pobres” (p.70),mas 

salientou que trata-se de incorporar a promoção da participação social tendo em vista 

produzir um crescimento inclusivo e humano (p.24) 

 O Banco rejeita qualquer crítica a sua ação anterior, como lhe é velho hábito 

ideológico, não se trata de debater, como querem alguns críticos, o significado das 

reformas, estas são inevitáveis, já que “a ausência de reformas para desenvolver 

mercados vibrantes e competitivos e criar instituições sólidas condena os países a uma 

continua estagnação”. (Relatório Sobre o Desenvolvimento Mundial 2006, p.34). 

 Trata-se de promover uma visão multidimensional da pobreza, incluindo no 

conceito desta não só renda, mas também vulnerabilidade e falta de voz, poder e 

representação. No enfrentamento da complexidade da pobreza deve-se priorizar a 

promoção da autonomia, incentivar o surgimento de mecanismos participativos que 

permitam aos pobres responsabilizar os governantes, promovendo a voz das mulheres e 

dos demais excluídos da sociedade (RDM 2000/2001 p.12).  A luta contra a pobreza 

não refuta a vigência do paradigma neoliberal do Banco, mas incorpora uma semântica 

onguista, como “desenvolvimento inclusivo”, participação local, desenvolvimento 

comunitário e etc,que deve complementar, e assim legitimar, as ações da entidade.A 

origem da pobreza se dá devido a imperfeição dos mercados: 

 “Quando os mercados são imperfeitos ou incompletos, a distribuição da 
riqueza e do poder afeta a alocação de oportunidades de investimentos.A 
correção das falhas do mercado é a resposta ideal, quando isto for 
inviável ou demasiadamente dispendioso, algumas formas de 
redistribuição são aceitáveis” (Relatório Sobre o Desenvolvimento 
Mundial 2006 Equidade e Desenvolvimento). 
 

 O BIRD abriu o seu coração de vez para as ONGs de todo o mundo já que em 

alguns países elas seriam “agentes centrais na luta contra a pobreza”(p.146).Para isto   

incorporou conceitos do universo das ONGs e também algumas práticas, é o caso do 

incentivo a descentralização da verbas públicas, o desenvolvimento comunitário e o 
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incentivo a formação de pequenas cooperativas, o chamado “capital social”, que poderia 

ser citado como uma forma de redução da pobreza pela via auto-organizativa, é 

exatamente neste sentido que podemos entender o prêmio que a APAEB recebeu do 

Banco Mundial no ano de 2001.( Relatório Anual APAEB 2001)  

O grande argumento em favor da descentralização, é de que assim os pobres, ou 

os cidadãos a depender do contexto, poderiam controlar os gastos governamentais, seria 

um incentivo à democratização da estrutura de governos de países caracterizados pelo 

mandonismo burocrático, tratar-se-ia de um desenvolvimento inclusivo com “justiça 

social”. È citado como bom exemplo disto o caso do projeto do governo petista de Porto 

Alegre, o “Orçamento participativo”, hoje em moda em todo o Brasil. 

 A questão de gênero, central para as ONGs, se tornou também uma das 

bandeiras ideológicas do discurso do BIRD, a iniqüidade de gênero como diz o próprio 

relatório deve ser combatida a todo o custo, já que seria vital realizar o 

“empoderamento” das mulheres, como forma de construir um desenvolvimento 

inclusivo, a desigualdade de gênero merece uma atenção especial já que as mulheres em 

geral estão em desvantagem em termo de poder e controle dos recursos materiais.O 

Banco destaca iniciativas como a promoção da representação feminina em parlamentos 

locais e nacionais como exemplo positivo do “que fazer” para empoderar as mulheres. 

(idem, p.10) 

Por fim, o tema do capital social parece ser a mais nova incorporação. Conceito 

incorporado do universo semântico de uma certa esquerda na qual as ONGs se incluem, 

junto com a chamada economia solidária. As normas e redes sociais seriam uma forma 

importante de capital que as pessoas podem usar para sair da pobreza. Assim, é 

importante colaborar com os grupos que representam os pobres e aumentar seu 

potencial, vinculando-os com organizações intermediárias, mercados mais amplos e 

instituições públicas. Já que os pobres geralmente se organizam no âmbito local, 

também seria necessário empreender ações para fortalecer sua capacidade de influenciar 

as políticas estaduais e nacionais, vinculando as organizações locais a organizações 

mais amplas.O capital social teria diversas dimensões: o unificador provindo das 

relações com família e parceiros de negócios;os laços étnicos são tratados como capital 

social conectivo, este capital implicaria relações horizontais com pessoas de situação 

econômica e poder político equivalentes.Por fim haveria o capital social vinculador 

caracterizado pela verticalidade de suas relações já que trata-se aí das relações dos 

pobres com pessoas influentes nas organizações formais (bancos, governo). 
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Em geral, aqui estaria a fraqueza, já que os pobres careceriam de relações de 

influência, daí ser necessário promover o capital social em outros níveis para levar os 

pobres à participação na decisão de seus destinos. Os pobres possuiriam no capital 

social a grande arma para superar a sua pobreza, através da formação de associações 

comunitárias, de redes de microempresários e da formação de cooperativas que visariam 

suprir a deficiência de crédito, destacada como um dos grandes problemas dos pobres a 

ser superada pela cotização dos pequenos produtores. 

 O Banco reconhece que a origem das práticas cooperativistas não é recente, o 

incentivo a formação de cooperativas de crédito é uma característica da ONGs locais a 

muito tempo, é o caso do MOC que na década de 80 já se esforçava para fundar a 

APAEB. O capital social é, portanto, assim como economia solidária, um conceito 

formulado posteriormente para fundamentar teoricamente este tipo de atuação. 

Pensamos que toda esta nova configuração do pensamento obedece à 

necessidade de cooptar ideologicamente o campo das ONGs para o seu universo 

ideológico,como destacou Pereira(2008), o Banco procura através de cursos e palestras, 

além da pesquisa e publicidade difundir a sua concepção de mundo, e limitar o campo 

do pensável aos seus interesses. 

Para tais fins, a cooperação com as ONGs tem sido de grande valia como 

destacam Petras e Veltmeyer (2008), evitando a radicalização dos setores populares 

através da utilização do mercado em sua vida econômica e das eleições em sua vida 

política, canalizando assim as tensões sociais.O cooperativismo, o desenvolvimento 

local, a participação subalterna nos órgãos do poder local são as metas que os pobres 

devem ambicionar, melhorar sua posição via auto-ajuda e cooperação de todos ( 

solidariedade internacional).Como mediadores dos recursos externos se encontrariam as 

ONGs capazes de ser “a voz dos pobres”, através da criação de micro-projetos e 

cooperação em programas oficiais de compensação social. 
. 

A ação do Banco Mundial, concluímos, não é contrária as ações das ONGs, pelo 

contrário a relação entre os campos se tornaram cada vez mais afinadas, vimos isto 

no que tange aos recursos financeiros de colaboração entre ONGs e BIRD, e as 

categorias ideológicas que regem a ação de ambos os grupos. 

           As metas da política de administração da pobreza do Banco não negam suas 

origens na década de 70, é um erro pensar que o Banco reviu seus postulados para 

incorporar um novo ideário e palavrório sentimentalista (desenvolvimento inclusivo, 
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sustentável, capital social, equidade e iniqüidade social); não a linha do mesmo sempre 

foi guiada pelo pragmatismo, a necessidade de fazer circular o dinheiro, a retórica 

grandiloqüente, a insistência na centralidade do mercado mesmo que reconheça alguns 

ocasionais efeitos negativos. Seu objetivo é promover um assalto não à pobreza, mas 

aos pobres, numa tática fiel a contra-insurgência pregada por Mcnamara.5 

Neste sentido o Banco tem sido coerente em sua história. Sua política visa conter 

o avanço das lutas sociais, incorporando um agente funcionalmente vital e cujo 

crescimento pode ser vinculado inclusivamente a sua ação de imposição do ajuste 

estrutural, pois o campo das ONGs é vislumbrado desde os anos 90 como opção para a 

crise social da America Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Para Petras (2008) a estratégia do Banco constitui um verdadeiro assalto aos pobres e não a pobreza 
como alega,já que visa desarticular sua participação autonoma e vincula-los apenas de maneira 
subordinada sem reverter sua pobreza. 



27 
 

 

Capítulo 2 

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS OU A ASCENSÃO DO ONGUISMO 

 

 

 

Tornou-se usual, na atual conjuntura, o discurso dos políticos, das empresas, das 

organizações estatais, dos bancos, e por fim de quase todas as instituições em torno de 

dois temas: cidadania e sociedade civil;tudo se passa como se uma grande irmandade 

quisesse finalmente cooperar para resolver as mazelas da sociedade brasileira. Existe na 

literatura infantil uma personagem que parece-se muito com estes irmãos da grande e 

comovente cruzada, trata-se de “Alice”que, ingênua e romântica, ingressa numa terra de 

doces ilusões e fantasias: o quinhão do País das Maravilhas.Nossa opção por este título 

refere-se portanto ao caráter ingênuo daqueles que acreditam numa sociedade civil 

homogênea e benfazeja onde todos estão dispostos a cooperar por um “mundo mais 

justo”,como diz o MOC (a nossa Alice local).Nosso intuito é desde já aguçar o leitor 

para o quanto de falacioso e ingênuo percebemos neste discurso. 

Vimos no capítulo anterior, que o capitalismo tem passado por uma conjuntura 

onde procurou descarregar nas costas da classe trabalhadora, a nível mundial, os efeitos 

de problemas estruturais que vem enfrentando desde a década de 70, a chamada 

ofensiva neo-liberal trouxe no seu bojo o reafinamento do discurso do BIRD que visou 

uma maior aproximação com o campo das ONGs, campo este que se expandiu desde a 

década de 80 mas sobretudo a partir dos anos 90 se tornou de relevância central nas 

sociedades periféricas. 

As ONGs se expandiram ao longo da década de 80 dando forte apoio a 

movimentos sociais de luta pelos direitos humanos, terra, gênero, raça e etc., segundo a 

ABONG : “Do ponto de vista formal, uma ONG é constituída pela vontade autônoma 

de mulheres e homens, que se reúnem com a finalidade de promover objetivos comuns 

de forma não lucrativa.” ( www.abong.org.br). Elas se expandiram como grupos de 

assessoria aos movimentos populares supracitados e tinham na captação de recursos 
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internacionais a sua fonte, teoricamente utilizavam o dinheiro do primeiro mundo pra 

promover o “desenvolvimento local”. 

Conforme Landin (1993), o crescimento das ONGs foi propiciado pelo aumento 

significativo de recursos externos das agências não governamentais européias; entre 60 

e 80 houve um crescimento de 68% na ajuda externa ao “Terceiro Mundo” que passou 

de 2,8 bilhões para 4,7 bilhões por dólares de 1986,para tanto foi vital os recursos que 

as referidas entidades passaram a receber de órgãos oficiais; nos países da OECD estes 

recursos atingiam a soma de 1.5 bilhões em 1980, no mesmo período o BIRD começava 

a olhar com bons olhos para tais entidades investindo recursos em suas propostas.O 

autor conclui assim que “o fenômeno nativo ONG tem como uma das condições de sua 

multiplicação lógicas que vem do Norte” ( Landin,1993). 

 

Em 1991 surgiu a ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais) empenhada na luta por justiça social e expansão da democracia e da 

cidadania, a entidade visa ser o vetor de propostas das ONGs diante dos desafios do 

desenvolvimento sustentável e da redução das desigualdades, atualmente ela é integrada 

por cerca de 270 entidades com atuação nas questões agrária, direitos humanos, 

igualdade racial e sexual, ecologia e políticas públicas. (Fonte www.abong.org.br) 

Segundo pesquisa realizada pela entidade, 60% das ONGs associadas possuem 

mais de 15 anos de existência, envolvendo diretamente mais de 20 mil funcionários/as, 

ativistas/militantes e associados  em suas atividades.A  ABONG reúne  o campo das 

ONGs possuindo uma identidade unitária e uma linha política, ou seja transformaram-se 

em um sujeito político. Seu projeto norteia-se por “valores ético-políticos comuns, 

compromissos com a democracia e articulação com os movimentos populares” (Fonte: 

www.abong.org.br )  Estes valores estão expressos pela entidade da forma abaixo: 

 “Luta pela radicalização da democracia, universalização 
dos direitos e pelo combate à pobreza, às desigualdades e a 
todas as formas de exclusão, discriminação e opressão; 
Atuação na formulação e no controle social das políticas 
públicas e pela ampliação da cidadania; Intervenção nas 
causas estruturais dos problemas sociais e de 
desenvolvimento; Construção de um projeto de 
desenvolvimento ambientalmente sustentável, socialmente 
justo e com igualdade racial e de gênero; articulação com 
os movimentos sociais e a participação em redes e fóruns 
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da sociedade civil; Defesa da autonomia das organizações 
da sociedade civil e a transparência no uso dos recursos 
públicos.” (www.abong.org.br) 

 

Podemos perceber, a partir daí, que o campo das ONGs define como sua 

proposta de atuação a “radicalização da democracia”,a cidadania, as questões étnicas e 

de gênero, e a apologia da sociedade civil. 

Tal projeto é instrumentalizado a partir do financiamento externo, já que 

diferente do que se poderia acreditar em geral os profissionais das ONGs possuem 

remuneração o que torna a questão de recursos algo vital para as entidades . A entidade 

reconhece que suas fontes de recursos provêm de fontes internacionais, mas que é 

crescente o papel dos fundos públicos e das doações empresariais, as parcerias públicas 

seriam bem vindas já que assim a metodologia inovadora das ONGs, pelo efeito 

demonstração, produziria o aprimoramento das políticas públicas e a “efetivação de 

direitos” (Fonte idem) 

Segundo o estudo sobre “As Fundações privadas e associações sem fins 

Lucrativos no Brasil” de 2005 existiam cerca de trezentos e trinta e oito mil 

organizações sem fins lucrativos no Brasil, conforme a mesma pesquisa são instituições 

de diverso caráter desde igrejas, passando por associações filantrópicas clássicas, até 

aquelas que podem se enquadrar mais propriamente no perfil contemporâneo de ONGs 

defendido acima pela ABONG.Seu perfil seria a defesa de direitos e promoção da 

cidadania.( As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil.IBGE 

2006 disponível in www.ibge.gov.br/pesquisas). Possuindo 1,7 milhões de empregados, 

empregam em média 5,1 pessoas. Mas o dado mais interessante é sobre o crescimento 

avassalador das ONGs a partir dos anos 90, crescimento de 215,1% entre 1996 e 2005. 

A pesquisa ainda refere-se a uma diminuição neste crescimento como tendência para os 

anos posteriores a 2005. 

Em que se baseia esta propulsão das ONGs no atual momento? Para Landin ( 

1993) as ONGs criaram a sua própria identidade na luta por transformações sociais e 

teriam surgido ao romperem com as ligações com as igrejas cristãs, superando um certo 

assistencialismo, teriam surgido no entanto enquanto agentes privilegiados da sociedade 

civil ao transformarem ações pontuais em consciência política, visto que teriam dado 

um novo rumo a ações que antes eram meramente assistencialistas,elas teriam 
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contribuído para a “conscientização dos sujeitos populares.Landim é um autor engajado, 

ou seja é um ongista clássico, que a partir de suas experiências no universo das ONGs e 

valendo-se dos mesmo referenciais teóricos destas, construiu a primeira versão 

acadêmica do discurso oficial das ONGs.A maior parte da literatura segue o mesmo 

caminho  é o caso de Boff (1996), Gohn (2000),Santos (2002).6 

Outros autores, porém defendem que sua expansão é produto de uma série de 

demandas sociais não atendidas pelo Estado, assim as ONGs acabam se inserindo 

naquilo que Virginia Fontes (2006) chama de terceirização dos serviços sociais, 

constituindo uma forma de neofilantropismo, na medida em que a sua ação possui o 

mesmo sentido que o assistencialismo clássico de uma forma disfarçada.  

Para Petras (2004) a ideologia das ONGs, substitui a luta de classes e a  luta pela 

destruição do estado burguês por uma ideologia centrada na sociedade civil, questões 

étnicas, de gênero e ambientais, propondo a parceria com organizações públicas visando 

ao fortalecimento da cidadania e a “radicalização da democracia” (Petras,2004). 

Segundo o mesmo trata-se de uma  “ideologia parasita do marxismo”, à medida 

que se cria a partir da negação radical dos pressupostos da concepção marxista, isto é 

válido tanto para os quadros oriundos do marxismo integrados aos “novos movimentos 

sociais” e daí às ONGs, quanto para aqueles que nunca tiveram qualquer relação com o 

pensamento marxista (caso do MOC).  

“Criados e, em muitos casos, subsidiados pelas 
principais instituições financeiras e agências 
governamentais promotoras do neoliberalismo, emergiu 
um grande número de organizações “sociais” cuja 
ideologia, vinculações e práticas estão em conflito e 
competição direta com a teoria e a prática marxistas. Essas 
organizações, que na maioria dos casos se descrevem 
como “não-governamentais” ou como “centros 
independentes de pesquisa”, têm estado ativas na 
propagação de práticas e ideologias políticas que são 
compatíveis e complementares à agenda neoliberal dos 
seus financiadores “(idem,pg.3) 

 

                                                
6 A questão do engajamento de intelectuais,em especial sociólogos, na fundação original de ongs; além 
da atração exercida nos quadros universitários pelas mesmas seria tema interessante para uma reflexão 
mais aprofundada. 
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Atuando no meio das classes populares é mais do que natural que “as ONGs na 

luta por direitos” entrem em conflitos com os diversos grupos de inspiração marxista ou 

socialista,já que o socialismo foi um fiasco e todas as teorias gerais da sociedade estão 

condenadas a levar ao totalitarismo,sendo que  todas as ideologias são falsas, exceto o 

pós-marxismo, por refletirem um pensamento dominado por uma raça e um gênero. 

A ênfase marxista sobre classe seria reducionista e os princípios políticos do 

momento seriam culturais como raça, gênero, etnia e opção sexual.O Estado por sua vez 

é inimigo da democracia,a sociedade civil é a promotora da democracia.O planejamento 

estatal deve ser substituído pela total participação cidadã no âmbito das políticas 

publicas, daí que a esquerda tradicional estava errada ao lutar por tomar o Estado. As 

lutas locais, por questões locais, são o único meio democrático real agindo através de 

petições e pressões em autoridades nacionais e internacionais. 

A revolução social não seria mais viável e nem desejável, já que as classes 

acabaram. Existem locais fragmentados nos quais grupos identitários se engajam em 

relações de auto-ajuda, baseada na cooperação com benfeitores internacionais,a 

solidariedade de classe é substituída pelo valor abstrato de solidariedade humana. As 

organizações populares devem buscar na parceria com a sociedade civil internacional 

ajuda mediada pelas ONGs e instituições congêneres.7 

Assim a ideologia das ongs é o senso comum de nossa época, na velha tradição 

do PCB este discurso seria taxado de “liquidacionista”, é um discurso que dá sempre 

volta no mesmo ponto: socialismo é um discurso do passado, o novo é o gênero, a raça, 

a etnia e a sociedade civil democrática.A sociedade civil não aparece como espaço 

permeado pela luta de classes,como defendia Gramsci,mas como lócus homogêneo e 

consensual que progressivamente  impõe a união voluntária da humanidade. 

Obviamente nem todas as ONGs apresentam todos estes elementos explícitos na 

sua ideologia, mas de forma geral se embasam nestes princípios. O discurso que diz 

respeito ao anti-estatismo sofreu uma certa modulação,  já que o Estado se tornou 

parceiro essencial das ONGs na luta por recursos, o necessário agora é formar parcerias 

com Estado visando um desenvolvimento inclusivo e uma participação cidadã na gestão 

dos recursos públicos ( www.abong.org.br), como apontamos no primeiro capítulo este 

                                                
7 A tese de Petras peca um tanto por sua generalidade,mas reflete muito bem o consenso no universo 
onguista sobre algumas clássicas discussões da esquerda com a qual as ongs sempre estiveram em luta. 
Ver Petras (2004) 
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discurso conflui para os rios da política de administração da pobreza do BIRD, que 

concebe as ONGs como parceiras privilegiadas na luta contra os pobres (Petras,2008) 

 

As ONGs  apresentam um conto de fadas à la “Alice no País das Maravilhas” 

aos movimentos populares ao substituir a luta de classes em sua forma universal por 

luta localistas e fragmentárias, sobre questões imediatas, que isoladas entre si servem 

apenas como válvula de escape para tensões sociais que são incapazes de resolver. 

Baseados na teoria da ação comunicativa de Habernas(1984) e uma perversão de 

Gramsci, as ONGs realizam dia a dia a difusão da idéia de que as contradições de classe 

devem ser substituídas pela luta por direitos dentro da sociedade burguesa, de forma 

gradual e conciliadora, apresentando um discurso reformista influem em importantes 

lutas como a luta pela reforma agrária, mas no fundo sua ação se baseia em micro-

projetos financiados por entidades governamentais, internacionais e empresariais, o que 

quebra radicalmente  a sua independência para criticar o imperialismo e lutar contra ele, 

é exatamente por isto que a sua ideologia mascara a realidade social, através de 

conceitos como sociedade civil, ação comunicativa, cidadania. 

 A idéia de que na sociedade civil não deve haver conflitos e sim a busca por 

soluções negociadas e democráticas, com ênfase no diálogo, enfraquece a luta popular e 

a substitui por precárias trocas de migalhas, enquanto os patrões de todo mundo 

enriquecem, as ONGs ajudam a manter sob controle os bolsões de pobreza que a velha 

dialética ( exorcizada pelos nossos senhores gestores de ONGs) ensina que se origina 

desta mesma riqueza. 

Por tudo isto, as ONGs acabam funcionando como um lócus onde prática e 

ideologicamente o capitalismo consegue administrar a pobreza do mundo, sua 

influência junto a movimentos populares e grupos subalternos os tornam o verdadeiro 

cavalo de tróia das classes dominantes, que agem através de uma filantropia mascarada 

em “autonomia dos sujeitos” populares. 

Não é de se estranhar à aceitação geral que entre os anos 90 e 2000 ganhou a 

atuação das Ongs e seu discurso, onde a aproximação com instituições oficiais no plano 

ideológico e prático; este período no Brasil representou a preponderância daquilo que 

Boito Jr. (1996 ) chamou de hegemonia neoliberal no país, o tom privatista das soluções 

das ONGs para o país agrada muito a estratégia geral de desmantelar qualquer tipo de 

conquista social. 
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Está em jogo conforme Montano ( 2000) um novo trato para a questão social, o 

discurso do novo ligado a era FHC e que era eco dos mitos de um mundo pós-URSS 

onde as contradições teriam sido banidas pela paz da nova ordem globalizada, onde só o 

mercado seria alternativa. 

A substituição do discurso desenvolvimentista e estatista de moldes keynesianos 

se deu através dos mitos da escola neo-liberal que, com o viés monetarista típico do 

FMI, reduziu os problemas sociais a alta inflação.Em nome da estabilidade do mercado, 

do ajustamento estrutural, o governo FHC levou a cabo a maior investida anti-popular 

da história do país, precarizou os serviços públicos, interveio militarmente em 

sindicatos, perseguiu o movimento dos “sem terra” e por fim abriu as portas de nossa 

economia para o capital transnacional o que  acarretou uma crise social profunda 

(Colletti,2005). 

A entrada de Lula no poder não alterou em nada a política econômica, ele apenas 

implantou mais decididamente a política de compensação social no qual foi em grande 

parte apoiado pelas ONGs, que apesar de criticas ligeiras sempre classificaram o 

governo Lula como um avanço progressista na história do Brasil, o afinamento entre o 

PT no poder, e as ONGs fica claro ao se confrontar as transferências de recursos pelo 

seu governo para estas organizações que em 2003 foram de 1,6 bilhões e em 2007 

chegaram a 2,8 bilhões (apud Coggiola,2008).No caso da Bahia, o governo Wagner 

chegou a gerar alaridos da oposição do DEM, a partir da quantidade de recursos 

alocados a estas entidades (Jornal A Tarde, 3 de agosto de 2010  ),na reportagem acima 

o MOC foi citado por ter recebido 11.7 milhões desde 2007 do governo . 

Segundo Montano (2000) a precarização na previdência, na saúde e na 

assistência social por parte dos últimos governos nacionais gerou como seu sucedâneo 

natural o fortalecimento do terceiro setor que vem a cobrir esta brecha. 

“Ser meio para alcançar as finalidades desejadas significa ser 
instrumento (ou ser instrumentalizado) para tal propósito. Assim, a 
instrumentalidade remete à mediação entre teleologia (pré-ideações) e as 
causalidades dadas (condições naturais existentes) e postas (relações e 
processos sociais). O sujeito, para alcançar seu propósito, deve conhecer 
as condições existentes, possibilidades e dificuldades, determinando os 
meios para, superando as dificuldades e potencializando as 
possibilidades, atingir seu fim. A instrumentalidade é, portanto, a 
categoria central para a compreensão da funcionalidade de algo em 
relação a finalidades, a um projeto, e a modalidade de operação em que 
comparece como instrumento para tal fim. Sem ela não teremos clara 
visão sobre a verdadeira função social desse objeto, sujeito, instituição, 
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etc. Ela dá resposta sobre o “para que” e o “como” das coisas.” 
(Montano, 2000) 

 
A sociedade capitalista não é mera produção e reprodução das condições de 

acumulação do capital, como se sabe é necessário que dadas condições sociais ajudem a 

reproduzir a mais valia, estas condições são políticas, sociais e ideológicas. O Estado 

burguês precisa garantir as condições gerais de reprodução do capital, evitando colisões 

sociais inviáveis para este processo, o Estado porém como nos ensina Gramsci não é 

apenas o aparato repressor, mas também a sociedade civil produtora do consenso, da 

legitimidade social, nele coexistem instituições e organizações que visam difundir a 

ideologia geral do capitalismo em meio às classes subalternas, inocular a racionalidade 

burguesa e assegurar a coesão social. 

 Ora, o equilíbrio social coexiste constantemente com a dialética viva das 

contradições sociais, assim a reprodutibilidade da sociedade burguesa é dinâmica e não 

estática, ela passa por crises complexas (crises econômicas e sociais) e reajustamentos 

constantes (Trotsky, 2008). 

O autor localiza na tríade precarização estatal, refilantropização da questão 

social e remercantilização, o cerne do processo através do qual as ongs são 

instrumentalizadas pelo Estado burguês.. 

 A precarização produzida pelos ditames do ajustamento estrutural dos anos 90 

significou como vimos a desresponsabilização do estado, que teoricamente não teria 

condições de arcar com os custos sociais do estado keynesiano.De acordo com as 

determinações do BIRD para a administração social (vide capitulo I)da pobreza caberia 

entregá-lo as ONGs, entidades privadas pequenas e mais eficientes; a refilantropização 

significa  que o Estado  não deve atender as demandas da população mas sim entregá-lo 

a caridade dos voluntários que substituem os agentes públicos 

“Consolidam-se três modalidades de serviços de qualidades 
diferentes – o privado/mercantil, de boa qualidade; o estatal/ “gratuito”, 
precário e o filantrópico/voluntário, geralmente também de qualidade 
duvidosa – para duas categorias de cidadãos: os 
“integrados”/consumidores e os “excluídos”/assistidos.” (Montano,2009). 

 
  Montano ainda destaca que a estratégia neoliberal tende a se apropriar de 

um conjunto de valores, práticas, sujeitos e instâncias, entre eles os valores altruístas de 

solidariedade individual e voluntarismo. Assim o capital visa a completa docilização da 

sociedade civil, desmobilizando as resistências a sua dominação. A ideologia do terceiro 
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setor,transforma a sociedade civil, em mero meio de implantação dos fins de abandono 

dos direitos sociais dos trabalhadores (Montano,2000)8 

  Assim, a despeito das boas intenções dos ongistas em sua maior parte, 

eles se tornam marionetes inconscientes da miséria que eles alegam combater. O Estado 

burguês à medida que investe suas energias no desmantelamento dos preceitos básicos 

do keynesianismo/desenvolvimentista, precisa formatar uma nova solução para os 

problemas e tensões sociais, neste meio tempo encontra o campo das ONGs. 

Surgidas na década de 80 às mesmas possuíam uma afinidade não revelada, com 

o discurso do neoliberalismo vigente: o anti-estatismo. Com o avanço neo-liberal e seu 

papel crescente em atender as demandas populares não satisfeitas,sua competição com 

os sindicatos e partidos de esquerda fez deles um elemento visível da cena política. 

À medida que os anos passavam, o discurso anti-estatista foi cedendo as 

necessidades práticas de cooperar com o Estado; receber verbas públicas e interferir nas 

políticas públicas se tornou um imperativo categórico das ONGs, isto refletiu também a 

diminuição dos recursos dos doadores tradicionais (Pereira,2009). Surge assim a versão 

instrumental atual do onguismo, o “onguismo propositivo”, totalmente domesticado 

com a subida da “esquerda” petista ao poder. O onguismo propositivo peça chave do 

pensamento atual do MOC (Relatório Anual 2000), significa que a partir de então o 

papel das ONGs seria agir lado a lado com o estado, com cidadania, fiscalizando os 

recursos públicos e produzindo parcerias que alocariam recursos as causas populares 

que eles julgam defender, a instrumentalização do onguismo pelo capitalismo mundial 

avançava  a cada dia. 

As ONGs, portanto, cumprem funções instrumentais no atual momento para manter 

as condições de reprodução da sociedade burguesa brasileira: 

• Desreponsabilização do Estado: O Estado terceiriza a função social, sucateando 

os serviços públicos e substituindo a inscrição de direitos universais pela entrega 

de migalhas distribuídas via ONGs,em contrapartida os “cidadãos” são 

chamados a se “auto-ajudar” mediante ações voluntárias que refletiriam uma 

maior “autonomia popular” e maturidade da sociedade civil. 

• Despolitização da luta de classes: A totalidade histórica expressa na categoria 

luta de classes é substituída pelo mito das lutas fragmentárias dos pseudo novos 

                                                
8 Ironicamente,pois um setor expressivo das ongs sempre declarou retoricamente seu ódio aos 
neoliberais, tratar-se-ia de um dos casos da astúcia da razão,onde a história é feita pelos homens mas 
resulta em fatos contrários a suas intenções.Sobre os motivos da contradição entre intenções e 
resultados na práxis humana ver Arcary (2005). 
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sujeitos sociais, substitui-se a luta contra o Estado burguês pela busca de 

parcerias com o Estado burguês.  Este é o fator fundamental, o Estado capitalista 

não poderia agüentar a pressão das classes subalternas sem formas de aliviar os 

conflitos sociais. As ONGs atualmente atuam difundindo a ideologia da 

cidadania, da radicalização da democracia, o incentivo a parceria com o Estado e 

órgãos privados.9 

• Desoneração da burguesia: Os direitos sociais típicos do welfare state , 

concedidos em outra conformação das condições de reprodução do capital, são 

eliminados e evitam-se os conflitos daí resultantes pela administração da 

pobreza operacionalizada pela ONGs. 

 

Restaria apenas radicalizar a democracia, como valor universal, e ampliar a ação 

comunicativa, a linha oportunista, apesar da retórica dos valores universais, fica 

patente por receber financiamento de qualquer um em nome da boa causa: “Eu 

quero me declarar reformista, quero dizer que tomo dinheiro do BID, do Banco 

Mundial,nos pequenos trabalhos que agente faz,mas que pretendo estar na turma do 

bem” (Discurso do ex-presidente da ABONG Silvio Caccia Bava no ano 2000,apud 

Zarpelon, 2003). 

Uma análise política em termos de estrutura de classes é substituída pelo 

maniqueísmo típico dos contos de fada: a “turma do bem” x a “turma do mal”. 

Poderemos agora  adentrar no universo do MOC, munidos de uma visão do conjunto 

da realidade na qual a entidade está inserida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
9 Não ignoramos que as classes populares podem, em tese,tensionar as ongs e que estas devem, assim 
como sindicatos e partidos políticos,levar em consideração as demandas  de sua clientela política; mas tal 
conclusão não elimina o fato de que sua direção fundamental vai no sentido aqui indicado; pensar tal 
tensionamento nos levaria a entrar no campo da interação entre ongs e sujeitos populares tema que 
infelizmente não podemos trabalhar na presente exposição. 



37 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

ALICE NO SERTÃO DAS MARAVILHAS: MOC O ONGUISMO PROPOSITIVO (1990-
2008) 

 

 

Porém, é o mesmo projeto neoliberal, e são os mesmos 
governos, que fomentam, estimulam, facilitam e promovem a 
ampliação do chamado “terceiro setor” e particularmente das 
ONGs. Pelo menos, daquelas adequadas e funcionais a seus 
interesses políticos e governamentais; ou seja, aquelas que 
substituem as ações constitucionalmente sob responsabilidade 
estatal, criando uma “cultura” que atribui essas ações à sociedade 
civil e uma aceitação à desresponsabilização estatal, ou as que são 
terceirizadas pelos governos e municípios, precarizando as 
condições dos trabalhadores (das ONGs em relação aos servidores 
públicos), ou até as que se engajam em atividades ilícitas, ao 
permitir legalmente repasse de verba pública para ONGs sem 
licitação nem controle.    

                                                                                                        Carlos Montano10 

 

Chegamos ao fim de nossa jornada, o leitor certamente deve estar nos 

questionando o porquê de percorrer todo este longo caminho, antes de chegarmos ao 

propósito mesmo de nossa pesquisa, O MOC (Movimento da Organização 

Comunitária), mas paciência, como Dante em sua Divina Comédia nos competiu 

também caminhar por três degraus, ele saiu do inferno e ascendeu via purgatório ao 

paraíso, nós fizemos o caminho inverso, partimos do nível mais alto da totalidade e 

agora nos encontramos ao nível do rés do chão.11 

Esta opção não foi aleatória, e sim respondeu ao nosso entendimento de que só a 

compreensão do processo histórico em sua totalidade, onde percebemos a 

                                                
10 Montano,Carlos. Entrevista. Revista Contraponto vol 1 2007 
11 A forma de exposição deste trabalho, levou a questionamentos sobre o caráter dialético do nosso 
método, ele teria descambado para o pensamento dedutivo axiomático, próprio das ciências 
nomotéticas.O argumento parece relevante,mas há que se considerar que conforme Marx (1987) e Kosik 
(1995) o método de exposição difere do método de investigação; de tal forma que os resultados 
alcançados no cotejo das fontes, ao serem expostos se apresentam de uma certa forma abstrata,mas 
resultam da análise dos materiais e não dum raciocínio que pressupõe a si mesmo. 
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instrumentalidade das ONGs e seu discurso aos fins da política de administração da 

pobreza, poderia nos levar a chegar aqui e realizar uma verdadeira compreensão do fato 

histórico isolado para os fins de uma pesquisa específica.12 

Agora iremos adentrar no universo do MOC, preparados para compreendê-lo 

dentro de um conjunto de relações que em geral escapam aos indivíduos, que imersos 

em sua prática cotidiana e revestidos de uma ideologia especifica não são capazes de 

perceber as determinações de sua vida. Os homens fazem a história, mas não são livres 

para fazê-la da forma como a querem, já se encontram limitados por dado nível de 

desenvolvimento das forças produtivas, numa conjuntura específica e são limitados em 

sua ação por toda uma série de relações que escapam ao seu controle. 

 

3.1 O MOC: Das origens aos anos 80 

“Em 20 de outubro de 1967 instalou-se em Feira de Santana o 
Movimento Comunitário (MOC).Com apenas três funcionários o MOC 
iniciava em três comunidades.Apos um lento trabalho, o MOC consegue 
a simpatia da opinião pública. Em 3 de julho de 1970 a entidade tornou-
se autônoma juridicamente, constituindo a sua primeira diretoria; já nessa 
época, atuando em cinco municípios com 12 comunidades. Em 1971 o 
MOC é declarado de utilidade pública municipal e estadual e consegue 
seu registro no CNSS (Conselho Nacional de Serviço Social )do MEC” 
(Folha do Norte, 27 de outubro de 1973) 

Como se refere o trecho acima o MOC surgiu em 1967 por iniciativa do Padre 

Albertino Carneiro, este recém-chegado a Feira na Diocese do Cruzeiro que fora 

fundada a partir de um divisor não só geográfico, mas também humano, sendo então 

uma região muito pobre. (MOC NA LINHA DO TEMPO 40 ANOS p.9) 

Em 1967 Albertino foi ao Rio de Janeiro estagiar num curso de 

Desenvolvimento Comunitário, voltando a Feira para levar consigo o sociólogo José 

Batista da Silva. Em outubro retornaram a Feira com representantes da FASE 

(Federação Assistencial Social e Educacional) para firmar um convênio entre esta e a 

Diocese.   

                                                
12 O princípio da totalidade conforme Kosik (1995) pressupõe a realidade como um todo 
orgânico,articulado, onde a interação entre partes e o todo não é meramente sistemático-aditiva (uma 
soma de elementos indiferentes,átomos que se somam) mas sim orgânica onde a parte não existe fora do 
todo ou o todo fora das partes.Tal raciocínio nos leva a encarar a história como síntese de múltiplas 
determinações sob a égide de um elemento preponderante, a estrutura econômica da sociedade, a 
verdadeira “ossatura” da sociedade. 
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 A proposta era desenvolver um trabalho apoiado nos princípios da ação católica 

francesa para o meio rural, havia a idéia de uma igreja comprometida como o “social”, 

eram inspirados na concepção do francês Antonio Rubo Muller que dividia a realidade 

em 14 Sistemas Sociais: Educação, Habitação, Lazer, Segurança, Trabalho e etc. Esta 

metodologia provinha da FASE entidade que financiou inicialmente a construção da 

entidade, que se vinculava a Igreja, traço este que ia a longo prazo facilitar o trabalho da 

mesma já que era vista como a “igreja”, devido ao fato de que seu principal artífice era 

o pároco da Igreja do Cruzeiro ( MOC NA LINHA DO TEMPO 40  ANOS p.13). 

Neste período em Feira de Santana era marcante o crescimento econômico e 

populacional da cidade; a chegada de João Durval ao poder trouxe um processo 

industrializante (Cruz, 1999) para Feira, no bojo deste processo temos o surgimento de 

uma série de instituições assistenciais que visavam atender um numero maciço de 

imigrantes já que os “cidadãos de bem” reclamavam pelos jornais locais dos problemas 

de mendicância. Este complexo assistencial era formado pelo SIM (Serviço de 

Integração do Migrante) que tinha a função de captar e preparar a mão-de-obra 

imigrante para o CIS (Centro Industrial do Subaé), a AFAS (Associação Feirense de 

Assistência Social) e o próprio MOC (Movimento da Organização Comunitária) que na 

década de 70 já se deslocou para as questões agrárias. 

O SIM, por exemplo, era financiado por grupos ligados a Igreja luterana da 

Alemanha, que naquele ido ano de 1973 estiveram na dita princesa do Sertão, para 

observar as obras de sua ampliação tendo então opinado que a referida instituição seria 

importante na preparação da mão de obra da cidade, o verdadeiro objetivo da 

organização para além dos discursos sobre inclusão humana e etc, propiciado pelo 

núcleo religioso de seus fundadores; sobre isto é interessante que se articulavam em 

torno do presbítero Josué de Melo e do padre Albertino Carneiro que ainda hoje se 

ligam as organizações então fundadas. (Jornal Folha do Norte 7 de julho de 1973) 

 A ditadura militar estava no seu auge, mas isto não parece ter criado muitos 

problemas ao MOC, o próprio Albertino afirma: ““ Então agente achava que não era 

hora de discussão e sim de dar testemunho.Havia uma hora difícil, o pessoal tinha medo 

de se organizar...”, isto fica mais claro ainda no trecho que consta do documento dos 40 

anos do MOC onde se diz: 

“O nome da Diocese ajudou a ser poupada de tal experiência, mas 
exigia da equipe recém-formada muito equilíbrio pedagógico para que a 
experiência não voltasse ao lugar comum da religião vivida até então por 
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aqui. Nem se confundisse com aspectos especificamente político-
partidários que dividiam a nação, naquele momento, entre perseguidos, 
procurados e perseguidores” (Fonte MOC NA LINHA DO TEMPO40 
ANOS pg.9) 

 Percebe-se aqui, que a postura do MOC não era de confronto à ditadura militar, 

mas sim de uma coexistência pacífica com a mesma. As atividades desenvolvidas então 

pelo MOC eram cursos de corte e costura, profissionalizantes, desenvolvimento de 

roças comunitárias e um Fundo Rotativo incipiente, o que dá um caráter meramente 

assistencial a entidade, é difícil perceber como desta forma ele poderia realizar o que 

reiteradamente aparece no documento de seus 40 anos, uma forma de agir embasada nos 

princípios típicos do onguismo,como o trabalho de base a partir de metodologias 

inspiradas nos métodos de Paulo Freire que levariam ao questionamento dos próprios 

sujeitos de sua realidade ( Entrevista realizada por Juvenal Janaíno Lima de Santana e 

Sóstenes Brilhante Rodrigues Silva em 22 de maio de 2010). 

   O fato mais evidente é, portanto, uma postura conciliadora frente à ditadura 

militar, explicada obviamente pelos fundadores a partir da impossibilidade do confronto 

direto com o aparato, mas que serve para demonstrar que diferente do que pensa Parisse 

(2001) o MOC não nasceu como fomentador de movimentos sociais, mas sim como 

uma entidade de caráter assistencialista ligado a linha mais conservadora da Pastoral 

Católica. 

Por volta de 1975, o MOC iniciou a sua virada rural, que aconteceu devido a um 

incidente na fazenda do Candeal no qual foi assassinado um trabalhador rural; 

participou da criação de diversas associações comunitárias, ampliando seu raio de ação 

para Ichu, Santa Bárbara, Serrinha e Amélia Rodrigues, propondo ações visando à 

comercialização de produtos dos pequenos camponeses, origem das práticas de 

cooperativismo e do que hoje se conhece como “economia solidária” dentro da 

entidade. Além do campo do sindicalismo rural,  buscava alternativas econômicas para a 

agricultura familiar propondo técnicas de educação popular ( MOC NA LINHA DO 

TEMPO 40 ANOS p.16).Trata-se dos grandes traços do que na década de 80 vão 

referenciar o MOC como uma ONG clássica, apoio aos movimentos “sociais”, prática 

de cooperativismo através de projetos focalizados, democracia de base e a ênfase na 

questão da terra. 

 Na década de 80 as alterações políticas no Brasil e em Feira se iniciaram, foi o 

tempo de euforia em torno da construção do PT, inclusive em Feira de Santana (Santos, 

2007), aqui este partido em muitos casos entrou em forte conflito com o MOC devido às 
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diferenças ideológicas e políticas entre os dois; isto se devia também ao fato de que 

disputavam a mesma clientela política. Naquele momento a influência do MOC no meio 

urbano ainda era grande junto a associações comunitárias de bairro, além do fato de que 

os petistas se ressentiam da influência da entidade junto aos trabalhadores rurais. 

Segundo Santos (2007) o PT de então estava hegemonizado por tendências radicais à 

esquerda da Articulação, já o MOC possuía como principais lideranças Albertino 

Carneiro e Ildes Ferreira, o primeiro ex-pemedebista e o último então no PMDB, mas a 

entidade sempre procurava o apartidarismo como lema, baseando-se nas idéias típicas 

das ONGs sobre os partidos como corruptos e o Estado como algo malévolo, veja-se 

este trecho de uma entrevista de Ildes Ferreira: 

 “Bahia: Mas do ponto de vista de uma concepção política, 
tecnicamente vocês não tem junto as comunidades uma pratica socialista? 
 Ildes Ferreira: (...) No MOC não cabe isto. Ninguém que trabalha 
conosco assume esta postura nem de comunista nem de capitalista.(...) A 
sociedade e os nossos funcionários precisam entender que o nosso 
trabalho é apartidário.” ( Revista Panorama da Bahia 21 de maio de 
1988) 

 Reflete-se aqui uma concepção da política enquanto algo negativo, e também 

uma visão de que a disputa entre o projeto socialista e o capitalista nada tem haver com 

o MOC que se situaria acima destas contradições.13 Daí tantos conflitos com o PT de 

Feira, inclusive dentro do Jornal Grito da Terra.14 Conforme depoimento citado por 

Santos de ex-militante do PT de Feira estabelecia-se dentro do jornal uma disputa 

visando entre outras coisas o controle da ADEFS (Associação das Entidades de Feira de 

Santana), onde a entidade se valeria da criação de associações de bairro para se 

contrapor aos sindicatos do PT e PCdoB (Entrevista Jairo Cedraz apud Santos, 2007, 

p.226). 

 Estes conflitos políticos parecem se refletir na fala de Ildes Ferreira ao longo da 

entrevista. 

 “ Ildes Ferreira : É preciso fazer uma diferenciação entre os 
trabalhos realizados pelo poder público e o MOC. O Governo tem 
programas similares aos nossos, agora a diferença é de água para o vinho, 
por que o poder público não investe sem interesse político, o prefeito não 
investe sem interesse político.Nós pelo contrário investimos apenas com 
o interesse de beneficiar a comunidade.As vezes pensam que estas 
pessoas ignoram estes aspectos mas não é verdade.As comunidades 

                                                
13 Obviamente,que aqui reflete-se a visão oficial da entidade, disputas internas em torno de temas como o 
socialismo não podem ser averiguadas em fontes oficiais coma as quais trabalhamos. 
14 O jornal Grito da Terra, conforme Santos (2007) surgiu como uma reunião de organizações 
populares,sindicais,políticas e etc, que visavam representar as aspirações então latentes destes setores 
perante a política local e nacional. 
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percebem muito bem este aspecto, e o respaldo que o MOC tem na região 
é por causa disso”. ( Revista Panorama da Bahia, 21 de maio de 88) 
 

  O anti-estatismo revestido de crítica a um pretenso patrimonialismo do Estado 

brasileiro é um elemento da retórica das ongs, na fala de Ildes fica patente que ele 

coloca-se acima do Estado, cujo interesse seria meramente eleitoreiro enquanto o MOC 

atuaria de forma altruísta visando apenas o bem da comunidade, trata-se da busca de 

uma legitimidade política através da “satanização” do seu adversário ( O Estado e os 

políticos em particular).15 

  O MOC se expande, atua em 18 municípios, multiplica suas formas de 

intervenção, surge uma atuação pioneira com agentes comunitários de saúde. Em 88 já 

estava implantando-se centros comunitários de saúde que consistia em separar 

determinadas pessoas dentro da comunidade e treiná-las como agentes multiplicadores 

de saúde, esta metodologia será implantada em quase todos os projetos do MOC e se 

baseia no princípio do voluntarismo, onde os indivíduos assumem “a responsabilidade 

por si mesmos, como agentes de sua própria história”. Uma questão pertinente é 

vislumbrar de onde provém os recursos para promover suas ações já que então o Estado 

era visto como inimigo ou na melhor das hipóteses como concorrente. 

“Fundamentalmente o dinheiro vem das chamadas agências de 
ajuda ao desenvolvimento. São agências localizadas no Primeiro Mundo 
e que arrecadam dinheiro da sociedade civil para ajudar os países 
subdesenvolvidos pela via não-governamental, geralmente são ligadas as 
Igrejas (...). Nós mantemos convênio na Inglaterra com a Oxford, 
Misereor e Pão Para o Mundo ( Alemanha), Cedmo (Holanda),Codel e 
SOS Fome”, e ainda “(...)Temos consorcio ainda com a Interamericana 
Fundation entidade que capta fundos juntos ao Congresso Americano”( 
Entrevista de Ildes Ferreira a Revista Panorama da Bahia, 21 de maio de 
1988). 

Segundo a mesma fonte estes recursos internacionais correspondiam a 60 por 

cento do orçamento da entidade investido em seus projetos comunitários de saúde, 

agricultura e cursos diversos no meio urbano. Alice, recolhe dinheiro em suas viagens 

ao redor do mundo, para realizar a sua utopia no Sertão das Maravilhas. 

Definiram-se a metodologia da entidade com base no abandono do  generalismo 

que consistia em um técnico que trabalhava com varias áreas, passando-se a divisão da 

                                                
15 A disputa pela clientela política aqui aparece em outro nível,o das ongs contra o Estado de então, tema 
relevante já que salienta as tensas relações entre os governos locais e o MOC, apesar da linha de 
coexistência pacifica seguida pela entidade. 
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organização em diversos projetos ou programas o que concerteza levou a necessidade de 

mais recursos financeiros. 

Na década de 80 surge o enfoque em relações de gênero, que como disse James 

Petras (2004) vai ser despolitizado e isolado da luta de classes a partir dos pretensos 

pressupostos machistas do socialismo; em todo o Brasil as ONGs passaram a se dedicar 

a promoção dos novos sujeitos sociais entre eles as mulheres, o caso do MOC não foi 

diferente, hoje o programa de gênero é consolidado dentro da entidade. 

“Bem, dentro disto agente começou a ver outras questões, era a 
idéia de se trabalhar o discurso do empoderamento, que nessa época, na 
década de 80 era o discurso mais corrente (...) que também trazido pelo 
movimento feminista, era de empoderamento das mulheres. Que seria o 
que? Colocar a mulher nas estruturas de poder...” (Entrevista realizada 
por Rejane Almeida Santos, concedida por  Alvaiz Conceição Cerqueira 
da Cruz, 1 semestre de 1998. Arquivo Cedoc).16 

Por fim, a década de 80 assiste a um processo de consolidação do MOC 

enquanto um ONG clássica definida pela ideologia do “comunitarismo”, versão do 

basismo populista que significa a valorização das comunidades e o exagero de suas 

virtudes, uma utopia reacionária de reprodução das comunidades rurais ameaçadas pelo 

avanço do capitalismo.Centrando sua ação junto aos sujeitos populares do campo e 

ampliando suas linhas de atuação, consolida a sua ideologia em torno do discurso do 

desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, autonomia dos sujeitos mediante uma 

metodologia “participativa” e o novo enfoque na questão do gênero; as relações 

políticas são marcadas pela dubiedade entre o apartidarismo e a filiação/desfiliação de 

seus principais líderes ao PMDB (caso de Ildes Ferreira e Albertino).  

Podemos concluir que a atuação do MOC já se encontrava instrumentalizada 

pelas organizações internacionais, a despeito das alegações de independência; pela via 

dos recursos externos e que sua prática local já era substitutiva do Estado no que tange a 

alguns serviços sociais. Na década de 90, período a partir do qual nos deteremos nas 

linhas de programa da entidade e no seu discurso, estes traços atingiram a sua 

maturação completa, destacando-se apenas a alteração do anti-estatismo clássico para o 

onguismo propositivo,  discurso que sacraliza a instrumentalização das ONGs na 

                                                
16 Empoderar significa dar poder dentro das estruturas dadas, daí que a linha que guia o movimento 
feminista é de caráter reformista,atribua-se valor positivo ou negativo a isto; obviamente não significa 
negar a legitimidade desta luta. 



44 
 

política da administração da pobreza produzida pelas políticas neo-liberais 

desmanteladoras dos serviços sociais e que visam a terceirizar o problema da pobreza.17 

3.2 O onguismo propositivo: teoria e prática por um “Sertão Mais Justo” (1990-2008) 

 

Defendemos a tese de que existe uma instrumentalidade das ONGs em relação 

ao projeto de imposição da dominação social burguesa, onde estas estariam articuladas 

enquanto instrumentos de substituição do Estado. Sua instrumentalidade se definiria por 

sua forma de atuação centrada em micro-projetos e na construção de uma “cultura 

solidária” meramente privatista onde a “necessidade é transformada em virtude” e onde 

se afirma um discurso conciliador, que erige a sociedade civil, tendo as ONGs como sua 

expressão máxima, como lócus permeado pela razão comunicativa (conforme Habermas 

o campo da vida) onde teoricamente se reuniriam Estado, empresários e sociedade 

civil,a despeito da sua “diversidade”, na luta por um mundo melhor. 

Na primeira parte deste capítulo percebemos como o MOC se originou dentro da 

Igreja Católica de Feira de Santana e como se construiu enquanto uma entidade 

prestigiada por diversas forças sociais locais; seu discurso baseava-se no comunitarismo 

e no anti-estatismo. Na década de 90 o MOC veio a produzir uma inflexão central em 

sua prática e em seu discurso, trata-se daquilo que estamos chamando “onguismo 

propositivo”, vejamos: 

“De uns dez anos pra cá temos buscado experenciar a 
interferência, por parte de grupos organizados da sociedade civil, nas 
políticas públicas a nível municipal e regional (...). Construir a esperança 
de interferir nas políticas públicas, de oferecer propostas e não apenas se 
contrapor a esta ou aquela forma de agir do poder publico, quando 
possível,em parceria com o poder público, de fiscalizá-lo e 
gradativamente ir alcançando, de um lado uma nova cultura de lidar com 
a coisa publica, de outro, uma massificação de projetos já experenciados 
e bem sucedidos, foi e é o nosso sonho-esperança” (Relatório do MOC 
2000 p. 5) 

Escolhemos este trecho por representar cristalinamente a virada do MOC, de 

retórico inimigo da ação estatal (que vimos na retórica de Ildes Ferreira citada acima), 

agora o MOC se propõe a ser parceiro das instituições públicas, vetor canalizador das 
                                                
17 Os motivos que determinaram esta virada não podem ser considerados financeiros,já que o aumento 
dos recursos do governo para o MOC aparece mais como uma consequencia do que como o motivo 
determinante da mesma. 
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demandas dos grupos organizados da sociedade civil. A nova forma de atuação pode ser 

vista nas palavras da entidade no que tange à sua inserção num programa governamental 

como o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) a partir de 1996 Apesar 

de taxá-lo como assistencialista, participar dele foi importante para o “democratizá-lo”, 

além de abrir o diálogo junto a instâncias locais do poder público, o que teria levado a 

entidade e os movimentos sociais participantes a produzir uma gestão “revolucionária 

de um programa governamental. (MOC POR UM SERTÃO MAIS JUSTO 40 ANOS 

p.20) 

 Percebe-se que o paradigma de ação não está mais voltado para o conflito que 

era expresso no discurso anti-estatista, vê-se aqui a concepção ideológica da busca de 

uma parceria entre sujeitos sociais que possuem uma forma de ver o mundo distintas; 

seria possível fazer parcerias sem perder a sua identidade particular; os conflitos entre 

interesses sociais divergentes podem ser reduzidos a meras diferenças capazes de serem 

dirimidas mediante o diálogo. O PETI é um exemplo, para a entidade, de que é possível 

a nível local a interferência junto ao Estado visando democratizar o mesmo. 

Democratizá-lo através de um programa de cunho assistencial? A pergunta, certamente 

implícita aos “senões” presentes nos documentos da entidade, resta como um incômodo 

não resolvido na identidade de uma ONG que sempre se declarou estar a favor das 

demandas de abrangência universal do movimento popular, haja vista sua adesão a 

causa da reforma agrária, de uma educação pública de qualidade e universal. (idem)18 

 Esta tensão pode ser percebida num caso citado no Relatório Anual de 2001, 

quando visando o abastecimento local, o MOC e outras entidades, entre elas sindicatos, 

financiaram com recursos de doações estrangeiras 50 %  das obras de saneamento. 

“Aproximar os que, na maioria das vezes, se entendiam como completamente opostos, 

foi, talvez a maior das conquistas.De um lado as organizações da Sociedade Civil e as 

entidades populares tinha uma visão que, ao Poder Local, não interessaria uma parceria 

com eles”. (Relatório Anual 2001 p.29) 

A mensagem é explicita, cabe superar o sectarismo expresso na visão de que o 

Poder Local seria inimigo das entidades populares, as “divergências identitárias” não 

devem impedir o diálogo e a construção de alternativas que atendam à população, como 

                                                
18 A defesa da reforma agrária pelo MOC sempre foi de cunho institucional mediada pelo Estado e 
indenizatória,não sobre o controle dos trabalhadores e que atentasse contra o capitalismo, já que em 88 
Ildes Ferreira afirmou que “só os capitalistas burros são contra a reforma agrária” , ver in Revista 
Panorama da Bahia 21 de maio de 88 
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o editorial de 2000 dizia era necessário abandonar o “criticismo” e “propor 

alternativas”. 19 Financiar 50% de uma obra de abastecimento local significa aceitar o 

fim das obrigações do Estado a partir da lógica esfarrapada do “se eles não fazem 

alguém tem que fazer”, partindo praticamente para uma terceirização dos problemas 

sociais que devem ficar a cargo da solidariedade abstrata do ser humano (Petras 

,2000).O serviço social de direito transforma-se em esmola do Primeiro Mundo 

viabilizada pela ação autônoma (mendicante?) da sociedade civil. 

   O MOC se estrutura em torno de Programas que visam atender ao público alvo 

da entidade que são os trabalhadores rurais, “os mais pobres entre os pobres” visando 

intervir nas políticas públicas (Relatório Anual 1997), estes programas são: Programa 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Programa de Políticas Públicas, Programa 

de Água e Segurança Alimentar, Programa de Gênero, Programa de Educação no 

Campo e o de Comunicação. 

 Cada linha de trabalho possui técnicos dedicados que se envolvem em questões 

que vão desde a alocação de recursos produtivos visando a maximizar os ganhos da 

pequena produção, captação de linhas de crédito junto à entidades governamentais e 

bancárias, desenvolvimento de atividades educativas que respeitem a cultura específica 

dos sujeitos do sertão, que participam junto a órgão governamentais no PETI, nos 

Conselhos Municipais, Tutelares, nas discussões sobre orçamento e etc. (Relatório 

Anual  1990,1992,1997,2000,2001,2005,2006,2007,2008). 

 Devido à exiguidade do espaço possível neste trabalho será impossível deter-se 

sobre cada um destes programas, optamos, portanto, por priorizar os que julgamos mais 

prioritários e procurar captar sua atuação ao longo deste período, estes serão os 

programas de Agricultura Familiar e Políticas Públicas. 

 O programa de agricultura familiar é o principal da entidade desde que optou se 

voltar para o “semi-árido baiano em busca de alternativas de sobrevivência para o 

homem do sertão” (MOC 40 anos), o programa de Políticas Públicas surgido na década 

de 90 se interpenetra com todos os outros já que em todos eles a linha mestra é a 

cooperação público-privada, e é onde poderemos captar como a entidade se vê enquanto 

atora na cena política. 

  

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar no Semi-árido. 
                                                
19 Foi a similaridade,obviamente não aleatória, deste discurso com o da CUT da década de 90 que nos 
levou a parafrasear a famosa expressão sindicalismo propostivo; a forma como o sindicalismo reformista-
desenvolvimentista da CUT transitou para o sindicalismo propostivo foi tratada por Cruz (2000). 
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“A atuação do Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar no Semi-árido está ancorada em três áreas temáticas ou 
SubProgramas, dentro da lógica da inter-complementariedade de ações: a 
assistência técnica, o crédito e agroindústria\comercialização numa 
perspectiva de economia solidária” (Relatório Anual de 2005). 

 
  Tradicionalmente o MOC atuou no meio rural guiado pelos princípios do 

cooperativismo da comunidade rural, imbuídos de uma ideologia agrarianista tratam de 

afirmar que através dos valores existentes nas comunidades sertanejas seria possível 

atuar visando ao desenvolvimento de uma economia solidária onde a ajuda mútua 

pudesse superar os obstáculos imensos à dignidade do homem do campo.20 

Para a entidade este programa teve como meta desde sua fundação apoiar o 

processo de construção de alternativas para o meio rural, partindo de uma concepção de 

convivência com o semi-árido. Em 1999 o MOC contribuiu para criar a ASA 

(Articulação do Semi-árido) reunião de ONGs locais visando luta conjunta contra as 

ameaças sofridas pelas comunidades rurais. 

O programa se estrutura em alguns eixos: busca de crédito rural seja pelo 

cooperativismo ou pela captação de recursos oficiais, intensificação da assistência 

técnica numa visão “holística e agro-ecológica”, busca por recursos hídricos que se 

desdobrou no PASA (Programa de Água e Segurança Alimentar), e na comercialização 

dos produtos da agricultura familiar  ( MOC POR UM SERTÃO MAIS JUSTO 40 

ANOS p.21).    

A entidade visa assim, difundir a prática ecológica e cooperativista mediante 

práticas produtivas solidárias e da criação sempre constante de crédito, que tem sido 

captado seja junto a qualificação para programas governamentais como o PRONAF 

(Programa Nacional da Agricultura Familiar) e de fundos cooperativos como os 

derivados do COGEFUR (Conselho Gestor do Fundo Rotativo) que em 2005 possuía 

uma carteira de 5 milhões, administrados neste conselho por membros de 27 

“movimentos sociais” ( o termo genérico deve se referir a sindicatos, cooperativas como 

a APAEB e etc.), além de convênios firmados com instituições de crédito. 

 Visando difundir a cultura agro-ecológica o MOC prepara sistematicamente 

jovens do meio rural que participam de cursos de formação em agro-ecologia e devem 

difundir estes ideais junto a famílias originárias. O ATER JOVEM (Assistência Técnica 

                                                
20 Esta forma de colocar a questão, fica flagrante, é similar ao conceito de capital social, incorporado pelo 
BIRD (vide Capítulo I), aqui os “valores” da comunidade são essenciais na superação da própria miséria. 
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Rural Jovem) devia difundir as principais metodologias e práticas do MOC, formando 

jovens empreendedores e capazes de analisar e projetar práticas de convivência com o 

semi-árido, tendo como foco as práticas agro-ecológicas de desenvolvimento 

sustentável;entendido como sistema produtivo de agricultura familiar capaz de manter o 

equilíbrio entre geração de renda, agregação de valor dos produtos visando sua inserção 

nos mercados institucionais (através de projetos como o Programa de Aquisição de 

Alimentos do governo federal) e o ambiente natural. 

Este projeto em 2005 atingiu 32 municípios evoluindo ao longo do tempo. 

Tendo em vista que a entidade declarava atender 12.800 famílias no ano de 2006 deve-

se ter em mente que os recursos provindos de parcerias,  com o governo, além dos 

fundos de origem externa, não eram suficientes para criar um aparato técnico que desse 

suporte ao atendimento da população. 

É justamente um dos problemas que enfrenta ao substituir o Estado, seu 

orçamento é sempre incapaz de abranger a massa de desassistidos sendo levado 

necessariamente a recortar no oceano uma pequena ilha de agricultores que poderá 

atender.  Assim existiam em 2006, por exemplo 12 técnicos e em torno deles formou-se 

uma rede de 332 jovens facilitadores cuja função era dialogar com os dois mundos, o 

dos técnicos e o das comunidades de onde eram oriundos.No ano de 2007 porém este 

projeto de assistência técnica funcionou até junho, mas de junho de 2007 a dezembro 

reduziu-se o número de técnicos para 7 e o quadro de jovens em treinamento também 

teve que diminuir devido a “dificuldade de garantir recursos dos convênios 

governamentais”. No ano de 2008, último ano por nós avaliado, o projeto se estabilizara 

em torno de 11 técnicos e 140 jovens trabalhando nas comunidades rurais (que eram em 

torno de 368). (Relatório Anual do MOC 2008) 

 Materialmente uma das grandes atividades tem sido o incentivo a pecuária, 

suinocultura e apricultura de pequeno porte, estas atividades têm mobilizado a entidade 

que acredita que é necessário criar alternativas econômicas de convivência com o semi-

árido, nota-se que tal estratégia responde a demandas objetivas desta população que 

encontra-se desassistida e muitas vezes ignorada pelo Estado. 

Na  linha da apicultura e meliponicultura, o MOC trabalhou com capacitação em 

gestão, comercialização e produção além de incentivar junto a Cooperativa dos 

Apicultores e Meliponicultores do Semi-Árido do Estado da Bahia (COOAMEL), 

através da organização de 140 apicultores e meliponicultores, viabilizando a 

participação deles em congressos, eventos e feiras. (Relatório Anual 2008 p.30) 
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 Nos ramos de caprinocultura e ovinocultura visaram-se a capacitação através de 

seminários, audiências públicas com agricultores, representantes da “sociedade civil” e 

do governo, na busca pela viabilização de parcerias que permitissem a comercialização 

da produção local. 

A entidade alega ter consciência da impossibilidade categórica de substituir o 
papel do Estado na assistência técnica o que aponta para a tensão permanente entre o 
seu discurso reformista e a sua prática assistencial: 

 “A concepção recorrente é que o MOC não pode e nem deve 
assumir a atribuição do Estado na efetivação de uma assistência técnica 
abrangente para a agricultura familiar, mas de ter um programa bem 
estruturado e definido, com resultados de impacto que sejam passíveis de 
registros e propagação nas políticas públicas. Esta opção permitirá a 
acumulação e resguardará a atribuição institucional de fazer sem 
substituir.” (  Relatório Anual do MOC 2007). 

 É evidente que não pretendemos fazer uma descrição, o que seria impossível, de 

todas as ações do MOC neste setor apenas procurar perceber os traços centrais de sua 

atuação, o que é necessário para que realmente consigamos perceber as contradições 

envolvidas em um fazer centrado em microprojetos, onde cada um deles está revestido 

da noção geral de difundir práticas que permitam democratizar o Estado. 

Mas o caso que julgamos exemplar da forma como as ações do MOC se 

encaixam no perfil de administração da pobreza do Banco Mundial é o do PNCF 

(Programa Nacional de Crédito Fundiário). Apesar de ser um adepto de uma reforma 

agrária universal, o MOC lançou em 2006 um projeto de apoio à qualificação de 

agricultores ao Programa. 

 O Programa Nacional de Crédito Fundiário, foi criado em 2003 pelo governo 

Lula, em substituição ao  Banco da Terra, incorporado inclusive como uma de suas 

linhas, o CFCP (Crédito Fundiário de Combate à Pobreza) o último formato do Banco 

durante o governo FHC. Baseado nas idéias de associativismo, de descentralização e da 

unificação dos trabalhadores associados e latifundiários mediante contratos de venda de 

terra. Tinha como meta financiar a compra de terras por 130 mil famílias até 2006 ao 

passo que o projeto de reforma agrária do mesmo governo tinha como meta assentar 400 

mil famílias neste período, embora o governo afirmasse se tratar de algo complementar, 

um programa de meta tão audaciosa (30% das metas de assentamentos) não parece ser 

meramente complementar (Pereira,2004 p.204 ). 

 O MOC, apresentou então no ano de 2006 o Projeto Especial de Acesso a terra, 

valendo-se da mesma retórica do governo Lula de que esta ação teria caráter 

complementar a reforma agrária.O projeto porém  sempre teve por principio a 
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substituição do conflito entre classes por sua parceria, os trabalhadores rurais 

interessados devem se cotizar para comprar a terra financiando parte do preço acordado 

com o proprietário rural com fundos a serem pagos a longo prazo pelo governo, que por 

sua vez os capta junto ao BIRD, para pagamento a longo prazo, continuando os 

empréstimos da gestão anterior e ampliando o seu âmbito de ação (www.mda.gov.br).  

            Percebe-se como a idéia básica deste projeto se coaduna com a ação do MOC 

que sempre trabalhou em torno da idéia de associações de pequenos produtores visando 

“alternativas de sobrevivência”, a verdadeira face do onguismo: cooperação na 

atenuação da pobreza. 

O público prioritário do programa são agricultores e agricultoras familiares sem 

terra, que segundo a entidade se encontram em estado elevado de exclusão social, em 

situação de extrema “vulnerabilidade”. Buscam o programa numa perspectiva de 

amparo, de mera assistência que lhes permitam subsistir. O trabalho, no entanto se 

desenvolve na perspectiva de ajudar cada participante a descobrir o seu papel na 

sociedade, de desenvolver as habilidades pessoais e grupais, de ajudar no sentido de que 

cada um se torne protagonista de todo o processo, superando as “incapacidades e a visão 

de submissão”. Para isto, o MOC conta com parcerias de entidades de classe (sindicatos 

e associações de pequenos agricultores) que tratam de reunir os grupos de trabalhadores. 

Todas as atividades referentes à localização da terra, de arrumação da documentação, 

dos contatos iniciais com os proprietários de terras, do controle dos recursos 

pertencentes aos grupos são assumidas por equipes formadas em cada grupo, 

permitindo, por um lado, o controle social de todos os procedimentos relativos ao 

programa e, por outro, a identificação de lideranças que passarão a ter papel decisivo na 

formação, organização e na sustentabilidade dos assentamentos. (Relatório Anual 2006 

p.61). 

 A entidade vê como resultado, a suposta superação da idéia de incapacidade 

presente nas famílias antes do projeto, ou seja, eles teriam superado a dependência e se 

tornado “agentes da própria história”, assim podem contornar as possíveis críticas sobre 

o caráter assistencialista e conservador do projeto, já que a participação do MOC 

“dinamizaria” o mesmo, seria um exemplo da gestão “revolucionária” de programas 

oficiais. Assim o programa é resignificado a partir de uma série de idéias do 

movimento: referências à exclusão social, o conceito de “situação de vulnerabilidade” 

própria das cartilhas do BIRD,a idéia de que a ação do MOC junto a uma política 
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assistencialista dinamiza o próprio assistencialismo, devido a uma metodologia 

diferente que torna as pessoas “protagonistas da ação”. 

 A importância do governo Lula para a cooptação final das ONGs ditas 

progressistas não deve ser subestimada, através dele as categorias do BIRD, do governo 

e destas ONGs se encontraram já que no governo anterior sempre restavam tensões não 

resolvidas, mas diante de um governo dito de “esquerda e popular” que tem como lema 

“a inclusão de todos”, “a promoção da cidadania” e etc., não há mais constrangimentos 

em fazer parcerias. Aplicando uma política de compensação social, o governo Lula 

intensificou sua cooperação com o “terceiro setor”  e as ONGs de esquerda haja vista a 

quantidade de recursos públicos alocados a estas entidades. 

 E a reforma agrária onde fica? Historicamente comprometido com os 

“agricultores familiares” o MOC sempre promoveu a idéia de uma reforma agrária, mas 

acaso as ações localistas contribuem para a mesma? O que vimos na prática é a 

contribuição para um programa que atenua os conflitos rurais sem resolvê-los e que 

segue perfeitamente a linha de administração da pobreza, revela-se que a ação da ONG 

é de fato um instrumento de mediação da dominação social de um projeto hegemônico 

de guerra contra os pobres à medida que os mantém vinculados a demandas imediatas e 

projetos cuja viabilidade econômica é tanto pelo BIRD como pelo próprio MOC 

reconhecida como precária (ver p.61 do Relatório de 2006). Praticamente, conforme 

dados compilados pela mesma entidade, apresentaram-se 18 propostas de financiamento 

envolvendo 324 pessoas.( Relatório Anual 2006 p. 85) Como resultado de seu 

engajamento o MOC recebeu por dois anos seguidos 2005 e 2006 o Prêmio de Parceiro 

do Desenvolvimento Agrário do MDA. 

Como vimos, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar age via 

projeto focalizados visando difundir uma concepção específica de práticas capazes em 

teoria de equilibrar desenvolvimento econômico e ambiental, visando à convivência no 

semi-árido baiano; pautando-se nos preceitos da economia solidária, na agroecologia, no 

capital social das comunidades e num desenvolvimento humano e inclusivo, alguma 

coincidência com os preceitos do BIRD? Podemos perceber que são dois tipos de 

concepção que se interpenetram, que fazem parte, portanto do mesmo front, duas faces 

dialéticas do mesmo processo, apesar das diferenças de campo, de atuação e de impacto. 

 

Programa de Políticas Públicas. 

 



52 
 

O programa de Políticas públicas é o mais universal à medida que todos os 

outros dependem atualmente de parcerias com órgãos governamentais de âmbito local, 

regional e nacional, sua linha mestra é a ingerência junto aos níveis do poder visando à 

criação de políticas públicas que atendam as demandas concebidas pelo movimento 

como prioritárias para o “público alvo” da referida entidade. 

O programa de políticas públicas do MOC visa preparar os membros dos 

“movimentos sociais”, para a interferência junto aos órgãos dos governos locais, é um 

caminho para o fortalecimento da sociedade civil, para a gestação de um espaço comum 

onde os indivíduos distintos podem sentar e dialogar cooperando apesar de seus 

conflitos. O Programa substitui o antigo programa de movimentos sociais e surgiu 

quando a entidade assumiu uma postura propositiva frente às instâncias governamentais 

que veio se consolidando nos anos 90 e aparece plenamente configurado nos anos 2000. 

No novo Programa se inserem as ações de: fortalecimento da sociedade civil 

para sua interferência nas políticas públicas; capacitação das organizações para auto-

gestão e autonomia, visando à interferência nas políticas públicas; capacitação dos 

Conselhos de Gestão, para a construção de políticas públicas em moldes participativos; 

e Controle Social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Além disso possui 

uma linha de organização para a auto-representação dos jovens (MOC POR UM 

SERTÃO MAIS JUSTO 40 ANOS p.19)  

 O que significa fortalecer a sociedade civil?Significa dar a ela o amparo técnico 

e institucional necessário a sua intervenção. Neste sentido o programa trabalha no 

redesenho institucional de entidades como a FATRES, do Pólo Sindical do Vale de 

Jacuípe, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, MMTR, ARCO-SERTÃO, visando sua 

parceria com órgãos públicos e no caso de associações como a APAEB, visando captar 

recursos junto a entidades financeiras como o BNB e Banco do Brasil, atuando também 

na mobilização para a retirada de documentos dos filiados aos sindicatos visando o 

acesso a linhas do PRONAF. 

Dentro deste programa, existe o Sub-Programa de Conselhos Municipais de 

Gestão que se dedica a “fortalecer a sociedade civil”, visando sua intervenção junto a 

estes órgãos públicos definidores de políticas setoriais, pretendendo também o controle 

“social” das políticas públicas, através da “participação ativa da sociedade civil”, e 

também contribuir para a “democratização das instâncias governamentais” vindo 

atuando dentro de conselhos de educação, gestão e orçamento além de conselhos 

tutelares, o MOC avalia que algumas dificuldades persistem neste espaço devido a falta 
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de regularidade das reuniões e monitoramento; a entidade insiste que isto se deve a uma 

cultura de participação pouco pró-ativa das entidades da sociedade civil e das práticas 

centralizadoras dos municípios. 

Apesar dos desafios, a entidade avalia que a conjuntura vem demarcando a 

consolidação de um modelo democrático e participativo de gestão das políticas públicas, 

perspectiva essa que vem legitimando os Conselhos de Gestão, caberia ao MOC 

assessorar as entidades e participar diretamente na luta pela democratização dos espaços 

de poder local. (Relatório Anual do MOC 2005 p.32). 

Conforme vimos no capitulo I a descentralização das políticas governamentais é 

um dos preceitos básicos do BIRD para a administração da pobreza, descentralizar 

aproximaria os cidadãos comuns das decisões governamentais, mas para isto é preciso 

garantir a “responsabilização dos poderes pelos cidadãos”, que forma melhor do que 

inserir a sociedade civil nos órgãos locais, levando-os a “vigiar” a sua ação? (Relatório 

Sobre o Desenvolvimento Mundial A Luta Contra a Pobreza 2000/2001 p.141)   

 Atualmente o MOC teve enfatizado a sua linha em relação à juventude dentro do 

projeto de políticas públicas, seu fortalecimento iniciou-se em 2005, em 22 municípios   

da região Sisaleira e do vale do Jacuípe, o discurso do empoderamento da juventude 

aparece como sua inserção na construção de políticas públicas no que tange a seus 

destinos, no foco especial do MOC trata-se torná-lo sujeito de direitos visando um 

desenvolvimento humano e inclusivo na convivência com o semi-árido (Relatório 

2005,2006,2007,2008).O projeto se realiza através de parcerias com entidade 

governamentais, privadas e entidades da sociedade civil como STR e CUT, exemplo foi 

o desenvolvimento de criatórios em parceria do coletivo de jovens da APAEB Serrinha 

como a Fundação Banco do Brasil. 

 Assim o programa de Políticas públicas cumpre a função de “fortalecer a 

sociedade civil” em sua intervenção junto aos órgãos públicos, trata-se de concretização 

material dos princípios desenvolvidos ao longo dos anos 90 e 2000 de um onguismo que 

superou suas marcas anti-estatistas da década de 80 e se integrou plenamente ao papel 

subordinado de propor alternativas, semelhante à conversão da CUT ao sindicalismo 

propositivo nos anos 90 (Cruz,2000), as ONGs que aparentemente possuem uma origem 

“progressista”,passaram a cooperar com o Estado de corte neo-liberal na luta conjunta 
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BIRD/Estados “neoliberais”/ONGs pela administração dos resultados regressivos do 

ajuste estrutural. 21 

As diversas formas de interferir nas políticas públicas produzem junto aos 

grupos subalternizados a ilusão de que o Estado burguês está se tornando mais 

“democrático e inclusivo”, superando o “clientelismo” que o MOC da década de 80 

apontava como seu principal traço, cria-se assim um consenso político em torno do que 

fazer compartilhado pelo governo, fundações privadas,ONGs e sindicatos e associações 

populares “assessoradas”. No caso do MOC, percebemos como ele se tornou um agente 

de grande relevância atuando em diversos setores das classes populares, para além do 

discurso sobre o respeito à autonomia popular não há como negar o fato de que esta 

entidade funciona como difusora de uma certa ideologia instrumental aos fins de 

consolidação de um “ novo trato para a questão social” na feliz expressão de Montano 

(2000); tal instrumentalidade já foi reconhecida diversas vezes inclusive com prêmios 

como o Prêmio Banco Mundial de Cidadania em 2005 (vide capitulo I p.11),o Prêmio 

Bem Eficiente 2006 da Kanit e Associados, o prêmio “Na prática um Brasil Melhor” da 

Caixa por “Melhores Práticas de Gestão Local”. 

 

 3.3 A Ideologia do MOC ou o MOC e os Objetivos do Milênio. 

 

Conforme Marx, as ideologias que informam o pensamento dos grupos sociais, 

não são aleatórias e sim necessárias. Falar da necessidade de uma forma de consciência 

não é negar o caráter criativo desta, mas perceber como o ser social enquanto conjunto 

de relações sociais, condiciona as formas de consciência, numa sociedade a consciência 

social em geral é estabelecida por aqueles que detém o controle dos meios produção: 

     “A classe que tem a sua disposição os meios de produção 
material possuem a sua disposição os meios de produção espiritual, de 
modo que a ela ficam submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os 
pensamentos daqueles aos quais faltam os meio de produção espiritual” 
(Marx e Engels,2007,p. 47). 

 Como Gramsci refletiu certa vez as dificuldades para que os grupos 

subalternizados formem uma consciência autônoma (a verdadeira contra-hegemonia) 

são sempre grandes, devido à impossibilidade relativa destes grupos de estabilizar uma 

organização autônoma dentro dos marcos da sociedade burguesa. A ideologia 

dominante, no entanto, aparece refratada, distorcida dentro destas classes subalternas o 
                                                
21 Naturalmente, que a distinção das ações destes níveis, já está determinada por seus papéis 
instrumentais distintos. 
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que levam alguns a ilusão de que a cultura popular não seria determinada pela ideologia 

dominante, a ideologia dominante se difunde através de organizações que existem na 

sociedade civil, visando manter a estabilidade da dominação burguesa, entende-se por 

sociedade civil aqui não um todo homogêneo e benéfico como aparece no discurso do 

MOC, mas como um complexo atravessado pela luta de classes e sua idéias visando a 

impor um modelo do que é justo e injusto, bom e mau, adequado ou inadequado no 

conjunto da vida social. 

Entendemos que a ideologia do MOC para além de suas especificidades fruto do 

contexto singular de onde surgiu partilha com a ideologia dominante um conjunto de 

postulados e valores, estes princípios orientam sua inserção na práxis política local e 

nacional dada por sua parceria com entidades congêneres e órgãos oficiais do Brasil e 

do mundo.Vimos no capitulo I que a ideologia do BIRD para combate a pobreza 

incorporou uma série de termos caros ao universo onguista, como: cidadania, 

desenvolvimento inclusivo, autonomia, participação social, sociedade civil, inclusão 

social. 

A instrumentalidade das ONGs em relação ao projeto neoliberal não estaria 

completa sem esta aproximação ideológica, nos anos 80 os contatos eram difíceis 

devido à retórica  das ONGs, ditas progressistas, que com seu discurso esquerdista se 

estranhavam com as categorias das instituições do capitalismo internacional. 

   Termos como desenvolvimento sustentável, justiça social, cidadania, inclusão 

social, sociedade civil aparecem praticamente de forma universal em toda literatura do 

MOC, inclusive em trechos supracitados, mas escolhemos o ultimo relatório do MOC 

como um microcosmos para mostrar como a instrumentalidade da ação desta ONG à 

política da administração da pobreza, já produziu, como seu elemento necessário, a 

perfeita sintonia ideológica entre a ideologia “neo-liberal” vigente e a ideologia da 

entidade.Vejamos, na apresentação do relatório de 2008 diz-se: 

 

“Ele mostra, de modo inequívoco, que um mundo justo, solidário, 
equitativo é possível e que sua construção não é uma quimera. Este novo 
mundo começou e cresce, a cada dia, mudando para melhor a vida das 
pessoas e, com sua prática, questionando as políticas de concentração e 
exclusão vigentes no mundo e em nosso país 

Ele é também uma homenagem aos nossos parceiros, nacionais, 
internacionais, privados, governamentais e não governamentais, que 
acreditaram em nossa proposta, a apoiaram e se empenharam para que 
ela pudesse estar acontecendo.  
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A todos nós, neste momento, uma palavra de estímulo e de 
confiança: estamos construindo uma nova história, mais justa e com 
espaço e lugar para todos, contribuindo para o alcance dos Objetivos do 
Milênio, que culmina com uma melhor qualidade de vida para as pessoas, 
em especial do Semi-árido.” (Relatório Anual 2008 p.4) 

 

 Os objetivos para o Milênio, são um conjunto de diretrizes estabelecidas pela 

ONU em 2000 para até 2015 alcançá-los, eles foram firmados por 191 países e contam 

com o apoio das ONGs, das entidades empresariais, na implementação de medidas que 

visam à melhoria da qualidade de vida no mundo especialmente dos mais pobres, eles 

são os seguintes: Erradicar a pobreza extrema e a fome, educação básica de qualidade 

para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, diminuir a 

mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater o HIV AIDS, malária e 

outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer parcerias para o 

desenvolvimento. 

 O propósito número um encaixa-se nas diretrizes da política de administração da 

pobreza, já que procura erradicar não a pobreza, entendida como tara atávica da 

sociedade humana, e daí insuperável; mas apenas a pobreza extrema, entendida como 

aquela aferida mediante critérios quantitativos, o terceiro propósito remete a relevância 

da questão de gênero, e os dois últimos são vitais dentro do novo discurso ambientalista 

e por fim as parcerias são elevadas a principio básico da cooperação internacional. 

O MOC acredita estar instrumentalizando estes objetivos através de suas ações, 

e de fato é o que ele de fato está realizando.  

“Perspectiva básica do MOC é contribuir para a organização da 
população mais pobre, na perspectiva de que possa dizer sua palavra, 
interferir nas políticas, propor pistas de desenvolvimento sustentável, 
fazer o controle social das políticas, incentivarem a participação social de 
forma ativa e cidadã. Essa estratégia, na nossa leitura, é essencial e básica 
para os objetivos do milênio. Eles não virão gratuitamente. Eles são 
conquistas e resultados de lutas. E conquistas são frutos da população 
organizada.” ( idem)22 

 
 Para o MOC sua ação penetrada por suas relações com sindicatos, associações 

cooperativas, redes de ONGs, movimentos de mulheres, jovens, o colocam no caminho 

certo na materialização dos objetivos do milênio. 

                                                
22 O texto destaca a necessidade dos pobres  se engajarem para realizar os objetivos do milênio, desta 
forma coopta-se as organizações populares para realizar as metas propostas pela política de 
administração da pobreza. 
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“Efetivamente, na medida em que estas organizações assumem, 
para si e suas estratégias, a construção de políticas inclusivas de saúde, 
da educação contextualizada, de processos de convivência com o semi-
árido, de ações e políticas de viabilização da agricultura familiar no semi-
árido, de uma sociedade que respeite a mulher e construa a equidade de 
gênero; de um mundo onde os jovens tenham seu espaço próprio, se 
auto-organizem e pronunciem sua palavra; onde a comunicação esteja a 
serviço da vida e não da concentração de renda e da injustiça, onde a 
criança e o adolescente possam ser respeitados como sujeitos de direitos, 
caminhamos para os objetivos do milênio. Nesta dimensão avaliamos que 
todos os programas de ação do MOC se orientam, dinamizam, buscam e 
constroem os objetivos do milênio.” (Fonte Relatório Anual 2008 p.6) 

 

A entidade destaca que sua atuação central nas políticas públicas locais, 

representa uma pista fundamental de sua atuação para a consecução dos objetivos do 

milênio, tidos como metas ambiciosas só pelo fato de terem sido pronunciadas, se 

abstrai totalmente do fato de que elas querem apenas combater a pobreza extrema, não 

resolver a questão da desigualdade social, se propondo apenas a mera amenização da 

miséria humana.A população, deve assumir a consecução de políticas públicas como 

seus direitos, deve ter um comportamento pró-ativo,deve ser um agente auto-organizado 

junto aos governos locais, tendo em vista um desenvolvimento inclusivo e justo. “Para 

isso, finalmente, o MOC se articula em redes de organizações congêneres, por saber que 

a construção de políticas ultrapassa nossa região e nossas forças e somente unidos e 

articulados damos conta da luta e da construção de justiça, equidade, solidariedade e do 

mundo mais humano em que acreditamos.” (Relatório Anual 2008 p.7) 

Cidadania, justiça, equidade, solidariedade, um mundo mais humano. Esta 

toada se repete o tempo todo na literatura do MOC, a entidade pensa que é através de 

suas ações localistas que ela está promovendo um mundo justo e humano, mas na 

verdade o que podemos perceber é que existe uma confluência entre sua ação e a 

ideologia dominante já que está partilhando dos objetivos centrais instituídos pelas 

entidades que operacionam as estratégias globais de dominação e reprodução do 

capitalismo. O que reverbera é a idéia de que todos; governos, entidades internacionais, 

ONGs e iniciativa privada estão irmanados nesta causa maior: os objetivos do Milênio. 

Estes aparecem como supressão das contradições entre os grupos sociais,atuantes na 

promoção da justiça, do desenvolvimento humano e inclusivo. Alice no Sertão das 

Maravilhas junta-se a cruzada ética pela solidariedade humana enquanto conceito 

abstrato e sem classe. 
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Obviamente, que o MOC não aparece como defensor destas instituições, e chega 

a dizer que os ODM não questionam a “relação capital-trabalho”, no entanto o que 

prevalece é o discurso da cooperação internacional e local, entre todos os setores da 

sociedade visando a superação da pobreza extrema.O MOC aponta para o necessário 

protagonismo dos grupos populares junto ao Estado, para impor políticas qualificadas 

que superem políticas emergenciais, reconhecendo porém como um avanço a 

proposição destas ditas políticas emergenciais de combate a pobreza.Ou seja, sua fala 

nem visa  sequer buscar políticas universais de ataque a desigualdade, mas apenas de 

minorar fragmentariamente seus efeitos regressivos, cooperando com as políticas 

emergenciais hoje e agora, e esperando que num futuro a interferência da “sociedade 

civil organizada” leve os governos a impor “políticas qualificadas”. Os ODM não 

questionam a contradição capital trabalho, mas o que importa? OS ODM propõem a 

erradicação da pobreza  e da fome e a criação de uma parceria mundial pelo bem de 

todos, lembremos as palavras comoventes do BIRD em 2000: 

“(...) Um mundo divergente? Ou um mundo inclusivo? Um 
mundo com pobreza?Ou um mundo sem pobreza.Ações simultâneas para 
aumentar a oportunidade, autonomia e segurança podem criar um nova 
dinâmica de mudança que permita reduzir a privação humana e criar 
sociedades justas que sejam competitivas e produtivas.Se os países em 
desenvolvimento e a comunidade internacional colaborarem para 
combinar esta visão com recursos reais, tanto os financeiros quanto os 
incorporados nas pessoas e e instituições (sua experiência, 
conhecimentos e imaginação), o século XXI testemunhará um rápido 
progresso na luta para acabar com a pobreza” (RDM A Luta contra a 
Pobreza 2000/2001). 

 
 È justamente este o papel da ideologia, suprimir as contradições do real, ou ao 

menos reduzi-las a uma forma em que sejam aceitáveis, aqui se percebe tanto na fala do 

agente MOC, como do agente BIRD, que as contradições de classe são reduzidas à 

aceitação de que existem desigualdades gritantes na sociedade, a concentração de renda 

é produto de um mundo injusto mas todos estão dispostos a cooperar para sua 

superação. No fundo é o que resta da linguagem do MOC, é a uma crença ilusória de 

que todos podem sentar juntos e dialogar, que cabe aos movimentos sociais participar 

como um legitimo interlocutor para a proposição de políticas públicas, mas nunca 

superar o horizonte classista da dominação burguesa e inclusive aceitar o universo do 

capital corporificado por instituições internacionais, aqui e ali xingadas como 

imperialistas etc., e empresas privadas, como indústrias, multinacionais e bancos que 

fazem parte freqüente dos financiadores do diversos projetos da entidade sendo assim 
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vitais para sua existência.Outro traço  é a inexistência da centralidade na contradição 

capital-trabalho, esta é apenas mais uma a se somar aos critérios indentitários típicos da 

ideologia pos-marxista do pós-modernismo.Afinal quem é o sujeito desta luta? Não é a 

classe operária, ou camponesas, nem os movimentos sociais, são todas as pessoas, todos 

os seres humanos; o colaboracionismo de classe aparece na sua versão abstrata de 

cooperação universal da raça humana em nome dos objetivos do milênio. 

Perceba-se que o Estado, assim como aconteceu com o BIRD, é reabilitado em 

sua função social, mas nada de uma política universal de direitos, só se fala em 

promover políticas públicas; ora a dotação de recursos financeiros pelo governo Wagner 

as ONGs e o próprio MOC é um política pública, parceria com MDA,MDS e etc., são 

políticas públicas;políticas públicas de precarização dos serviços sociais e portanto um 

ataque objetivo as condições de vida dos trabalhadores de todo mundo orquestrada pelo 

capitalismo internacional, mas reproduzida neste lócus especifico que é o meio rural de 

Feira de Santana. 

Concluímos que a ideologia do MOC, partindo dos mesmos pressupostos do 

senso comum burguês atual, contribui para o novo trato da questão social, que 

terceiriza, precariza e desresponsabiliza o Estado, tudo isto através de frases 

grandiloqüentes sobre desenvolvimento inclusivo, sustentável, participação social, 

autonomia, sociedade civil, solidariedade e ,é claro, um mundo mais humano através 

dos Objetivos do Milênio; a saga de Alice segue, incontinenti, rumo ao País das 

Maravilhas. 
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Conclusão 

 

A nossa pesquisa buscou explicitar os encadeamentos práticos e ideológicos  

entre o BIRD e o universo das ONGs valendo-se do MOC como objeto.Esta 

convergência se dá através de uma mesma linha programática de atuação e de uma 

constante aproximação conceitual entre os dois universos no que tange as respostas que 

são dadas a “o que” e “como fazer” na superação da pobreza. 

O BIRD incorporou nas ultimas décadas conceitos surgidos no universo da 

intelectualidade onguista, como “desenvolvimento sustentável”, “sociedade civil” e 

“economia solidária” e tem a partir daí orientado sua prática e seus recursos financeiros. 

Mas o mais interessante é que suas proposições cada vez mais procuram contemplar 

algo caro a retórica onguista, segundo a qual o desenvolvimento deve ganhar os epítetos 

de “humano” e “inclusivo”, isto ficou claro quando no Relatório Sobre o 

Desenvolvimento Mundial intitulado “A luta contra a Pobreza” do ano 2000/2001 o 

BIRD diz que é vital para a superação da pobreza “dar voz aos pobres” e “empoderá-

los” já que eles seriam os principais agentes na luta contra a pobreza. 

O Banco passou a incentivar projetos de parceria entre grupos sociais distintos 

que visariam a redução da pobreza absoluta, visando orientar seus recursos aos grupos 

“vulneráveis socialmente”, incorporando os conceitos de gênero, raça e etnia em suas 

abordagens.Seu apoio a políticas sociais de “distribuição de renda” como o Bolsa 

Escola de FHC e   o projeto comunitário de saneamento o PROSANEAR, são exemplos 

de como o mesmo visou se adaptar as tendências “inclusivas” percebendo que os 

projetos devem ser mais “participativos”. 

È o caso do PNCF (Programa Nacional do Crédito Fundiário), criado pelo 

governo Lula com recursos da carteira de empréstimos do BIRD e que conta com ONGs 

parceiras, como o MOC, na sua implantação.Este projeto visa resolver o problema 

fundiário de forma não “conflituosa” levando os grupos sem terra a dialogar com os 

latifundiários no momento da compra da terra. 
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Na linha do BIRD, trata-se de uma reforma agrária assistida pelo mercado, onde 

se incorpora o preceito “participativo”, deixando a cargo dos trabalhadores rurais 

através de associações e sindicatos a escolha da terra e a negociação com o 

proprietário.Prepará-los para isto, foi segundo o MOC, o objetivo fundamental do 

Projeto Especial de Acesso a Terra em 2006, que visava capacitar os trabalhadores 

rurais para a “autonomia” em todos os momentos do processo. 

A atuação do MOC revelou-se funcional ao estabelecimento de um modelo de 

reforma agrária que contraria os interesses históricos com os quais retoricamente ele 

sempre se comprometeu, de uma reforma agrária universal que resolvesse o problema 

da terra neste país.Ao invés, sua atuação promove a desmobilização dos trabalhadores 

que se organizam apenas para conseguir sua terra de uma forma que  se concilia ao 

interesse dos latifundiários. 

Este enquadramento é reconhecido por diversas entidades desde o próprio BIRD 

até o MDA, além de empresas privadas das quais o MOC recebe constantemente 

prêmios, por sua atuação juntos aos “pobres desta terra”. 

O caráter quixotesco de uma ideologia que suprime as contradições de classe e 

prega uma “cooperação universal” para a resolução dos problemas sociais foi o que nos 

levou a valer-se da ironia denominando as ONGs de “Alice”, a heroína de uma história 

infantil que migra para uma terra encantada. Quando O MOC se propõe a expor de que 

forma coopera para os “objetivos do Milênio” está deixando clara sua adesão a um 

modelo político de participação social que convoca a “Sagrada Família” ( dos agentes 

do BIRD, ONU às empresas privadas e governos locais) para cooperar na criação de um 

“mundo mais justo e solidário”, o charlatanismo de tal receita social não precisa ser aqui 

explicitado. 

Como diria Marx, ser radical é pegar pela raiz, mas as políticas promovidas por 

BIRD, governos neoliberais e ongs  tangenciam a estrutura social produtora das mazelas 

que dizem combater.O uso da palavra “administração” de nossa parte não foi por acaso, 

mas visou dar a entender este fato a medida que administrar é conservar, manter algo e 

não destruí-lo.O resultado de tais políticas é a amenização dos conflitos sociais e a 

desorganização dos trabalhadores que permanecem organizados apenas para receber via 

ONGs e governos, as migalhas que caem da mesa, retira-se o caráter de luta de classes 

da luta social e ela é reduzida a uma “participação social” na administração da própria 
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miséria.A importância das ONGs, de “esquerda” ou não, neste contexto é que elas 

possuem um vínculo muito forte com os setores populares já que atuam diretamente 

com eles, tem a capacidade de ser um lócus da reprodução política e ideológica do 

modelo da administração da pobreza. 

O MOC, que atua no contexto do semi-árido baiano a mais de 40 anos, construiu 

uma grande capacidade organizativa junto aos trabalhadores rurais por ter participado 

na criação de inúmeros sindicatos, associações comunitárias e cooperativas de crédito, 

além de promover assistência técnica e projetos educativos junto a estas comunidades. 

Seu prestigio se deve ao fato de ter oferecido a estes grupos uma alternativa aos 

problemas que esta população possui. O MOC não está “manipulando ninguém”, diga-

se de passagem, a nossa tese não se refere à crença ingênua de que as “massas” são 

manipuladas por intelectuais, que as mantêm alienadas, até por que a forma como os 

trabalhadores reagem a ação do MOC não foi objeto desta pesquisa.O que buscamos 

entender, foi que a atuação do MOC não está construindo uma autonomia popular, 

como pretende, mas que sua ação acaba canalizando os conflitos sociais para vias 

adequadas a manutenção do status quo burguês em nossa sociedade; o que dá a ela um 

caráter de instrumentalidade em relação ao projeto de terceirização dos serviços sociais 

promovido atualmente como solução para o problema da pobreza. 

Por fim, este projeto explicitou em certa medida, de que forma a outra face do 

neo-liberalismo (sua face “humana”), se instrumentaliza mediante a ação de grupos que 

teoricamente se opõem ao seu avanço.O MOC atua em Feira visando reduzir a pobreza, 

mas na prática sua atuação é um forma de permitir a reprodução das condições sociais 

atuais ao atuar na amenização dos conflitos sociais. 

Inevitável dizer, que tais conclusões são precárias e que tentamos colaborar para 

o seu entendimento e não fechar a questão. Precárias mas não meramente subjetivas, 

conclusões pautadas em determinada concepção de análise, mas lastreadas em fontes 

diretas e que, portanto, validam-se a partir do crivo das fontes. 

Afinal de contas a história, a despeito do que querem grande parte do clã atual 

de historiadores, é uma ciência que busca explicar a realidade a partir dela mesma e não 

apenas descrevê-la ou revelar as “múltiplas dimensões” e “múltiplos sentidos”  desta na 

cabeça de seus sujeitos e dos próprios historiadores. 
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