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1. Organizações da Sociedade Civil: aproximação conceitual 

O termo “organizações da sociedade civil” (OSCs), conforme utilizado nos 

debates atuais sobre o ativismo social, representa uma nova tentativa de designação 

geral e única para o amplo e variado universo das organizações sociais sem fins 

lucrativos, formais e informais, distintas do Estado e das empresas, cujo propósito 

reside na promoção do desenvolvimento da sociedade. 

“Sociedade civil (...) contém todas as associações e redes entre a família e o 

Estado nas quais o pertencimento e as atividades são “voluntárias” – Ongs 

formalmente registradas de muitos tipos diferentes, sindicatos, partidos 

políticos, igrejas e outros grupos religiosos, associações profissionais e 

empresariais, grupos comunitários e de auto-ajuda, movimentos sociais e a 

mídia independente” (Edwards, 2009, p.20). 

Falar de OSCs em sentido amplo é referir a todos os tipos de grupos, 

organizações e instituições distintos do Estado e das empresas presentes na 

sociedade, incluindo sindicatos, cooperativas, igrejas, organizações pastorais e 

ecumênicas, entidades de assistência social, grupos de mídia independente e 

partidos políticos. 

 

Assim, o termo “OSCs” é tratado neste artigo como o conjunto de todas as 

associações voluntárias e sem fins lucrativos da sociedade civil, formais ou 

informais, voltadas à defesa e promoção de direitos de cidadania. Ficam excluídos 

apenas os partidos políticos1. 

                                                
1 Embora estes façam parte da sociedade civil, especialmente quando estão fora do poder (ver Michael, 
2009). 

Neste documento, as OSCs são consideradas como o 
conjunto de todas as organizações voluntárias e sem fins 
lucrativos da sociedade civil, formais ou informais, 
voltadas à defesa e promoção de direitos de cidadania. 
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1.1    Evolução da sociedade civil e dos termos 

O termo “organizações da sociedade civil” é recente e ainda carece de mais 

tempo e condições para se consolidar com referência genérica substitutiva a outras 

tentativas de generalização setorial do campo de associativismo cidadão como: setor 

social, Ongs, terceiro setor, Fasfil (fundações privadas e associações sem fins de 

lucro), etc.  

Ao longo da história recente, surgiram muitos termos para designar as 

organizações do campo social brasileiro, cada um deles com sentido e abrangências 

relativos às suas circunstâncias históricas. 

Alguns dos principais termos utilizados largamente desde os anos 1960/70 

para designar campos identitários mais abrangentes são: Movimentos Populares, 

Movimentos Sociais, Movimentos Sociais                                                                                                                             

do Campo, Movimentos Sociais Urbanos, Movimento Comunitário, Centros de 

Educação Popular/Centros de Assessoria, Ongs, Terceiro Setor, Organizações Sem 

Fins de Lucro/Fasfil, Organizações da Sociedade Civil. 

São todos termos socialmente construídos que tem organizado identidades 

individuais e coletivas no campo social. Identidades essas que não se constituem e 

definem no vácuo, mas sim de forma relacional em contextos de disputas e conflitos. 

Afinal, “formular uma identidade implica o reconhecimento de uma semelhança em 

um sistema de diferenças” (Kofes, 1990).   

Entre anos 1960-1970 alguns dos atores mais fortes e articulados na 

incipiente sociedade civil brasileira eram os sindicatos, as organizações estudantis, 

as ligas camponesas, movimentos populares, organizações pastorais e entidades da 

mídia independente (Gohn, 2008; Sader, 1988; Scherer-Warren, 1993). 

Entre anos 1970-1980 surgem novas referências no campo social brasileiro - 

novos grupos e associações, nem sempre formalmente constituídos, envolvidos no 

trabalho social nas periferias e favelas urbanas e nas comunidades rurais, cumprindo 

papéis de mediação, apoio e serviço aos setores populares – denominavam-se 
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Centros de Educação Popular ou Centros de Assessoria (Fernandes, 1994; Landim, 

1993 e 1998). 

Estas eram designações propositalmente genéricas, com o fim de disfarçar 

seu caráter de catalisadores e apoiadores de toda uma “rede social movimentalista”.  

Segundo Doimo (apud Teixeira 2003, p.39) ”ao longo dos anos 1970 e 1980, 

um ‘campo ético-político’ foi composto por extensas redes sociais, tecidas em torno 

de instituições como a Igreja Católica, o ecumenismo secular, partidos clandestinos e 

oficiais, grupos de esquerda, a academia científica e uma grande quantidade de 

Ongs”. 

Os Centros surgiram em função das dificuldades políticas de organização e 

mobilização social durante o Regime Militar, mas também para inaugurar uma nova 

perspectiva, inspirada numa visão gramsciana – a necessidade de um longo processo 

de educação e organização política cidadã como condição para promover mudança 

social em sociedades complexas (Gramsci, 1979). 

Nas palavras de Eder Sader (1988, p.167), “Grupos de militantes desgarrados, 

dispersados com a desarticulação das organizações de esquerda, iam buscar novas 

formas de ‘ligação com o povo’, alternativas ao vanguardismo derrotado”. 

Termos como – centro de assessoria, centro de educação popular, etc. – 

apesar da generalidade, “tinham a qualidade de afirmar de forma positiva o que 

eram essas organizações e a que vinham, pelo menos para os envolvidos: ao referir 

ao educativo (”Educação Popular”) destacavam sua atitude e compromisso com a 

educação emancipatória inspirada por Paulo Freire; pelo recorte social (“Popular”) 

demonstravam seu lugar, seu público, seu compromisso e, acima de tudo, o ponto a 

partir do qual liam a realidade” (Armani, 2013). 

Os Centros, pelo próprio nome e também pela cultura política que 

materializavam, carregavam uma ideia implícita de provisoriedade, de leveza e 

informalidade, onde o caráter institucional não era uma questão (Landim, 1998, 

p.29). 
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Já, com a passagem dos anos 1980 para os anos 1990, com o advento da 

democratização, com a aprovação da Constituição de 1988 e a complexificação da 

sociedade civil e da sociedade brasileira como um todo, esses termos foram 

paulatinamente cedendo lugar à referência “Ong”. Esta mudança teve muitos 

sentidos: “Ong” era um termo internacional para identificar organizações autônomas 

e sem fins de lucro na sociedade civil comprometidas com a defesa de causas sociais 

relevantes. Ong era a terminologia utilizada no âmbito das Nações Unidas nos anos 

1940 para designar os entes não estatais nas relações internacionais. Foi assim que 

os centros de assessoria brasileiros passaram a ser referidos pelas organizações e 

agências internacionais (Fernandes, 1994; Gohn, 1997; Landim, 1993; Teixeira, 

2003). 

A utilização do termo Ong pelas organizações internacionais veio ao encontro 

da necessidade sentida pelos centros brasileiros no final dos anos 80 de serem 

reconhecidos como sujeitos sociais autônomos, diferenciados dos movimentos 

sociais, a quem, até então, tinham estado “a serviço”.  

A conexão internacional dos centros brasileiros exerceu enorme peso nesta 

mudança, já que boa parte deles mantinha relações densas com Ongs europeias, 

algumas delas já desde os anos 1970. Esta relação permitiu que se evidenciasse 

tratar-se do mesmo tipo de ator social, favorecendo o autorreconhecimento das 

organizações brasileiras. 

“Além desse alinhamento com a emergência internacional das “Ongs” nos anos 

80, a adoção e disseminação do termo Ong no Brasil tinha também um sentido 

político. Se antes, no contexto do Regime Militar, era inviável uma ação aberta 

de organização e mobilização social – daí o acento educativo dos Centros – 

agora se tornara não só necessário, mas possível um ativismo social mais 

público associado a novas formas de inserção profissional. Assumir-se como 

“Ong”, naquele contexto, significava posicionar-se no campo do ativismo 

político vinculado ao aprofundamento da democracia, da justiça e da equidade 

social. Era posicionar-se como ator político no espaço público” (Armani, 2013). 
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As “Ongs” representavam um processo de institucionalização em contrate 

com os “Centros”, e vinham para ficar: “Em pouco mais de uma década, construíram 

uma profissão sem nome e fizeram um nome coletivo através do qual passaram a se 

reconhecer: ONG” (Landim, 1998, p. 29). 

Foi neste período que foi criada a Associação Brasileira de Ongs (Abong) em 

agosto de 1991, que aconteceu o 1º Encontro Internacional de Ongs e Agências do 

Sistema das Nações Unidas (no Rio de Janeiro) e a realização da chamada ECO 92 

(Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), em 

junho 1992, também no Rio de Janeiro. 

Mas se esta, por assim dizer, primeira geração de Ongs brasileiras era 

composta, sobretudo por centros de assessoria dos anos 1960, 70 e 80 que haviam 

se transmutado em “Ongs”, a segunda geração de Ongs, surgidas sobretudo na 

década de 1990, estabelecia uma diferença importante em relação às suas 

predecessoras – elas tinham um perfil de incidência política associado com um forte 

lastro técnico-profissional sem ter como objetivo direto, necessariamente, o 

fortalecimento do poder e da participação popular (Teixeira, 2003).  

Nos anos 1990 uma nova diferenciação se estabelece - a emergência do assim 

chamado “Terceiro Setor”, termo este também oriundo do contexto internacional, 

especialmente, norteamericano (Third Sector): “Surge no mundo um terceiro 

personagem. Além do Estado e do mercado, há um ‘terceiro setor´” (Fernandes, 

1994, p. 19). 

O termo Terceiro Setor entrou em voga a partir do Programa Comunidade 

Solidária, já no início do governo Fernando H. Cardoso (1995), calcado em ideias 

força como parceria, capital social, terceiro setor, solidariedade, voluntariado e 

responsabilidade social (Almeida, 2006). Pode-se arguir que o programa era, de 

certa forma, tributário de algumas propostas oriundas da Ação da Cidadania Contra 

a Miséria e Pela Vida (mais conhecida como a “Campanha contra a Fome”, iniciada 

em 1993 pelo Betinho), (Landim, 1998). 

“A designação Terceiro Setor, a partir do apoio governamental e da adesão 

crescente de setores importantes da sociedade civil, ganhou legitimidade e 



OSCs: porque a sociedade precisa delas. 
 

Domingos Armani Página 8 
 

disseminou-se amplamente. Sua vocação abrangente também favoreceu a 

adesão, uma vez que este espaço da definição genérica e aglutinadora para as 

organização do campo social estava relativamente vazio, com a crescente 

vinculação do termo Ong a um grupo determinado de organizações sociais com 

perfil político militante” (Armani, 2013, p. xx).  

No final dos anos 90, o campo autoidentificado como terceiro setor 

experimenta mudanças importantes – “um renovado tipo de protagonismo 

empresarial” passou a ocupar um lugar de destaque no interior do Terceiro Setor 

(Almeida, 2006, p. 120). Tratava-se do ascendente movimento da Responsabilidade 

Social que vinha se mobilizando e se institucionalizando no país. Momentos 

importantes nesse processo foram a criação do GIFE em 1995 (Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas), focado na promoção do conceito de investimento social 

privado e, em 1998, do Instituto ETHOS, voltado à promoção da Responsabilidade 

Social Empresarial.  

“Apesar de seu apelo genérico e abrangente, em poucos anos “Terceiro Setor” 

ganhou uma significativa ambivalência: se, por um lado, mantinha-se como 

referência genérica para largas parcelas do setor social (utilizada 

principalmente pelo campo das organizações prestadoras de serviços, pelo setor 

empresarial e pelas universidades), por outro, passou a ser associado de forma 

direta ao subcampo dos institutos e fundações empresariais e entidades 

correlatas” (Armani, 2013). 

Uma limitação importante de “Terceiro Setor” é que o termo, por um lado, 

traz a ideia de um setor altruísta, voltado a fazer o bem, focado em parcerias, e livre 

de diferenças e conflitos, implicando em certa despolitização dos atores, das relações 

e dos interesses em jogo. Isso poderia favorecer o risco de perda do perfil crítico e 

político inerente à condição de ser um ator autônomo da sociedade civil (Dagnino, 

2006; Edwards, 2009; Gohn, 2000). 

A urgente necessidade de aperfeiçoar o marco legal regulatório das 

organizações da sociedade civil – cujo primeiro movimento se deu na segunda 

metade dos anos 1990, culminando com a Lei das OSCIPs (Lei 9.790/99) – associado 
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à renovada oportunidade de renová-lo durante a gestão Lula e, mais recentemente, 

de Dilma Rousseff, proporcionaram as condições para que diferentes campos 

identitários na sociedade civil viessem a dialogar e se articular sobre o tema. 

Tal processo, associado ao uso crescente de “OSCs” por instituições e redes 

internacionais2 e à crescente delimitação de sentido dos termos então em voga no 

Brasil, especialmente Ongs e terceiro setor, favoreceu a referência compartilhada ao 

termo “organizações da sociedade civil”. 

 
 
 
1.2    A relevância da referência à sociedade civil 

Uma das grandes vantagens do termo organizações da sociedade civil é a 

referência mesma à sociedade civil. 

Depois de tantos anos de uso de termos gerais indiretos (centros de 

assessoria), negativos (organização não governamental), politicamente contestados 

(terceiro setor) ou de referências mais estatísticas do que identitárias (Fasfil), é de 

se saudar a emergência e crescente aceitação de um termo ética e politicamente 

denso em significado. 

Sociedade civil remete a um lugar nas relações sociais, a um lócus ético 

político ocupado por sujeitos voluntários, sem fins lucrativos e autônomos, com voz 

própria e capacidade de ação independente, voltados a influenciar a sociedade 

segundo aquilo que percebem como sendo o interesse público e o bem comum 

(Dagnino, 2006; Edwards, 2009; Vieira, 2001). 

Em termos gerais, a sociedade civil representa o “espaço da associação 

humana livre de coação”3 (Michael Walzer, apud Edwards, 2009, p. 20). 

Falar em sociedade civil é referir a: 

 “Uma grande heterogeneidade de atores civis (incluindo atores conservadores), 

com formatos institucionais diversos (...), e uma grande pluralidade de práticas 

                                                
2 Por exemplo: Governo Federal, Banco Mundial, Open Forum, WINGS, Articulação D3 – Diálogo, 
Direitos e Democracia, Plataforma por um Novo marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 
3 No original: “space of uncoerced human association” (tradução livre do autor). 
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e projetos políticos (...). É um conjunto heterogêneo de múltiplos atores sociais, 

com frequência opostos entre si, que atuam em diferentes espaços públicos e 

que, via de regra, tem seus próprios canais de articulação com os sistemas 

político e econômico” (Dagnino, 2006, p. 23). 

Como enunciado por Gramsci (1979), sociedade civil é, por excelência, um 

território de relações de poder, de ação política, campo de disputas de projetos de 

sociedade. 

Se, na sua acepção geral, a sociedade civil é o território de disputa de 

interesses diversos por meio de atores não estatais e não mercantis, na perspectiva 

democrático-participativa, sociedade civil é constituída por setores organizados e 

heterogêneos, voltados a “assegurar o caráter público do Estado por meio da 

participação e do controle social”, sendo um “terreno constitutivo da política”, onde 

se dá “o debate entre os interesses divergentes e a construção dos consensos 

provisórios que possam configurar o interesse público” (Dagnino, 2006, p. 51). 

Cabe perguntar o porquê da ampla e relativamente rápida aderência à 

designação “OSCs” por parte dos mais variados grupos e setores na sociedade civil. 

A hipótese aqui indicada é que ao nominar-se o conjunto amplo e diverso de 

atores sociais voluntários e sem fins lucrativos da sociedade civil como “OSCs” está-

se, ao mesmo tempo, valorizando e reconhecendo a legitimidade das diferenças 

entre subcampos identitários específicos (Ongs, terceiro setor, movimentos sociais, 

cooperativismo, instituições filantrópicas, entidades de assistência social, 

responsabilidade social, etc.), e também a favorecendo a convergência e o mútuo 

reconhecimento entre todos eles em torno de um ideário democrático e republicano. 

Isso permite que todos os setores e campos dentro das OSCs brasileiras 

colaborem, dialoguem e trabalhem de forma articulada em torno de um único marco 

regulatório para o setor que reconheça e respeite as diferenças e especificidades 

existentes. 

““Comunidade” e “movimentos sociais” nos anos 70, sob a pressão dos regimes 

autoritários; “cidadania” e “sociedade civil”, com os processos de democratização 
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da década de 80; “sem fins lucrativos e não governamental”, com suas múltiplas e 

inumeráveis expressões, nos últimos anos [anos 1990]. São palavras articuladoras, 

mais do que conceitos objetivos. Dizer “sociedade civil” supõe uma cultura 

democrática que ainda está por ser estabelecida.” (Fernandes, 1994, p. 32). 
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2. Breve histórico das OSCs no Brasil 

Tratar da história das organizações da sociedade civil brasileiras remete à 

relação Estado – Igreja Católica – sociedade ao longo de quase quatro séculos da 

história do país (Sec. XVI a XIV). 

No Brasil, o Estado precedeu a sociedade. Isto fez com que as relações Estado 

- sociedade fossem marcadas pelo centralismo, patrimonialismo e autoritarismo ao 

longo de quase toda a história nacional. O Estado exerceu historicamente forte 

influência na conformação das instituições sociais, mesmo no período republicano 

(Sant’Ana, 1998; Landim, 1999). 

Ao longo do período colonial, o Estado delegava às igrejas, com especial 

destaque à Igreja Católica, a responsabilidade pelo atendimento das demandas de 

assistência aos doentes, abandonados, pessoas com deficiência, aos velhos e pobres 

em geral. Neste contexto, foram criadas inúmeras ordens religiosas, irmandades e 

fraternidades devotadas à oração, lazer, evangelização e aos serviços sociais 

(Landim, 1999). Tal delegação era acompanhada de uma série de benefícios e 

incentivos, o que favoreceu a constituição de uma vasta rede de organizações 

voltadas à assistência. O bem estar social da população era tratado como uma 

questão de caridade e solidariedade, e não de direitos e de política pública (Voigt, 

2006). 

Praticamente todas as organizações voltadas ao bem estar geral da população 

nas áreas de educação, saúde e lazer existiam sob a égide da Igreja Católica (Landim, 

1999; Salvatore, 2003; Voigt, 2006). Dentre as precursoras estavam as Irmandades 

da Misericórdia, responsáveis pelos primeiros hospitais no Brasil (Santas Casas). 

Esta situação só vai ser rompida formalmente a partir da Constituição dita 

liberal de 1891, a qual “estabelece a liberdade de culto, proíbe subvenções 

governamentais aos templos e à educação religiosa, reconhece a legalidade apenas 

para casamentos civis e seculariza a educação” (Salvatore, 2003, p. 17 e 18). 
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Em verdade, não se pode afirmar que havia movimentos seculares 

voluntários antes do final do Sec. XIX. Quando as primeiras associações de ajuda 

mútua e os primeiros sindicatos surgiram em cena (Landim, 1999; Voigt, 2006). 

Estas organizações beneficentes passaram a assumir crescente papel social, 

provendo apoio em cuidados médicos e farmacêuticos, bem como assistência geral 

nos casos de desemprego, deficiência ou morte. Paralelamente, cresciam também o 

movimento sindical e as associações profissionais, como expressões da consolidação 

da classe média (Landim, 1999). 

“Antes mesmo da ascensão de Vargas, os operários da primeira fase da 
industrialização brasileira haviam constituído muitos agrupamentos políticos, 
jornais de esquerda e sindicatos livres de orientação anarquista e comunista. 
(...) elas tiveram uma grande importância no delineamento futuro do terceiro 
setor, porque foi aí que surgiram as primeiras organizações laicas, com 
conteúdo ideológico e em oposição ao Estado e ao sistema capitalista.” (Voigt, 
2006, p. 179). 

O Estado só vai assumir de forma efetiva a responsabilidade mais direta por 

alguns direitos e serviços sociais a partir do governo Vargas, entre 1930 e 1945. 

Neste período, o Estado passou a intervir fortemente nas relações sociais e na 

economia, controlando tanto o movimento sindical quanto os serviços sociais. 

Embora a provisão direta em áreas como educação, cultura e saúde tenha sido 

expandida, a maior parte da população estava excluída, uma vez que tais serviços só 

estavam ao alcance dos trabalhadores assalariados urbanos. 

Paralelamente, o Estado apoiava uma vasta rede de organizações religiosas e, 

em menor medida, seculares, com o estímulo de isenções, benefícios tributários e 

apoio direto, para que oferecessem serviços sociais para parcelas relevantes da 

população excluída do mercado formal de trabalho (Landim, 1999). 

“Em verdade, havia um pacto claro entre o estado e a Igreja Católica, que 
estabeleceu uma ampla rede de escolas, hospitais e outras agências não 
governamentais de caridade. Outras organizações religiosas, tais como os 
espíritas Kardecistas e alguns Protestantes, assim como um pequeno grupo de 
organizações seculares sem fins lucrativos, também estabeleceram parcerias 
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com o estado na provisão de saúde, educação e serviços sociais” (Landim, 1999, 
p.399)4. 

No período denominado populista (1945 – 1964) configurou-se uma rede 

associativista patrocinada pelo poder público, em base a uma política de barganha 

pelo voto em troca de benfeitorias urbanas, onde figuravam com destaque as 

sociedades de amigos de bairro. Tal rede favoreceu a constituição de uma cultura 

política contraditória, uma vez que associava agendas progressistas com práticas 

clientelistas e conservadoras (Gohn, 1997).  

Com o aprofundamento do processo de modernização, urbanização, 

diversificação social e renovação das lutas sociais dos anos 1950/60, a sociedade 

civil se reorganiza e se fortalece no Brasil. É o momento de efervescência política em 

torno das chamadas Reformas de Base – a agenda de reformas estruturais propostas 

pelo governo João Goulart (1961-64)5 – e do avanço de parte da Igreja Católica 

brasileira a partir do Concílio Vaticano II (1962), sob a liderança de Dom Hélder 

Câmara.  

No período, foram muito importantes o ativismo das organizações sindicais 

urbanas e dos movimentos sociais rurais (como as Ligas Camponesas lideradas por 

Francisco Julião no Nordeste, o Master – Movimento dos Agricultores Sem Terra 

liderado por Leonel Brizola no Sul e a unificação dos sindicatos rurais na CONTAG – 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais em 1963), bem como o dinamismo 

político e social de vários organismos pastorais da Igreja Católica (como a JAC – 

Juventude Agrária Católica, a JEC – Juventude Estudantil Católica, a JIC – Juventude 

Independente Católica, a JOC – Juventude Operária Católica e a JUC – Juventude 

Universitária Católica).  

Nestes anos que antecederam o golpe militar, outro número significativo de 

organizações surgiu do intenso dinamismo social do movimento sindical e dos 

partidos políticos, como o PCB (Partido Comunista Brasileiro) e o PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro). Estes partidos políticos exerciam forte hegemonia sobre as 

                                                
4 Tradução do autor. 
5 As reformas enfocavam os setores educacional, fiscal, político e agrário. 



OSCs: porque a sociedade precisa delas. 
 

Domingos Armani Página 15 
 

organizações dos trabalhadores e dos setores populares. Como seria de se esperar, a 

agenda predominante deste tipo de organização costumava ser de temas econômicos 

e de interesses corporativos (Voigt, 2006).  

Com o golpe militar (1964) se dá uma ruptura e repressão aos movimentos 

sociais e grupos políticos. Apesar disso, havia algum espaço de mobilização e de 

ativismo na base da sociedade, o qual foi crescentemente ocupado por: 

“organizações, formais e informais, militantes, religiosos, intelectuais e 
movimentos sociais inspirados, principalmente, por referenciais teóricos e 
morais, como a Teologia da Libertação e o movimento pedagógico criado pelo 
brasileiro Paulo Freire, chamado Educação Popular” (Ciconello, 2009).  

Esta movimentação social gerou um novo ciclo de associativismo composto 

por uma vasta e diversificada gama de grupos e organizações de base popular, 

autônomas, com fins políticos e com uma perspectiva de mudança social, dentre as 

quais se pode destacar as organizações comunitárias de bairro, as oposições 

sindicais e os sindicatos, as pastorais sociais6, as organizações ecumênicas7, os 

centros de educação popular8 e os novos movimentos sociais9. 

Neste contexto, ganhou relevância o papel catalisador de setores 

progressistas dentro de diversas igrejas, em especial, da Igreja Católica. Foi o 

protagonismo deste grupo de “mediadores” que levou ao surgimento das CEBs – 

Comunidades Eclesiais de Base, grupos de cristãos orientados pela Teologia da 

Libertação em milhares de paróquias distribuídas por todo o território nacional. 

                                                
6 O CIMI – Conselho Indigenista Missionário é de 1972; a CPT – Comissão Pastoral da Terra foi criada em 
1975. 
7 Três exemplos: a DIACONIA foi fundada em 1967 (no Rio de Janeiro, passando para Recife nos anos 
1980); a CESE – Coordenação Ecumênica de Serviço (Salvador) foi criada em 1973 e o CEDI – Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação (São Paulo) funcionou de 1974 a 1994, tendo sucedido o CEI – 
Centro Ecumênico de Informação, de 1965. 
8 Alguns exemplos: a FASE - Federação dos Órgãos de Assistência Social e Educacional (Rio de Janeiro) 
foi fundada em 1962; a Assesoar (Francisco Beltrão/PR) é de 1966; o CEAS - Centro de Estudos e Ação 
Social (Salvador) foi fundado pela Companhia de Jesus em 1967; a AGAPAN - Associação Gaúcha de 
Proteção ao Ambiente Natural surge em 1971; o IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas, do Betinho, foi criado em 1981. 
9 Por exemplo: CRAB – Comissão Regional dos Atingidos pelas Barragens (Erechim/RS, 1986), MST – 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (1985), MAB – Movimento Nacional dos Atingidos por 
Barragens (1990), Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (1995). 
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Acredita-se que no início dos anos 1980 havia no Brasil cerca de 80 mil 

comunidades de base, congregando dois milhões de pessoas (Viola e Mainwaring, 

1987, apud Ciconello, 2009). 

As CEBs foram especialmente fortes entre as décadas de 1970 e 80 e tiveram 

um papel importante em relação ao futuro da sociedade civil brasileira, ao enfatizar 

a participação, a dimensão coletiva dos processos sociais, a autonomia e os ideais 

igualitários. Com isso, exerceram significativa influência no processo de organização 

do PT – Partido dos Trabalhadores (1980), na conformação do novo movimento 

sindical e também na formação do campo das associações de desenvolvimento e 

defesa de direitos (associações comunitárias, centros de assessoria, Ongs, etc.), 

(Ciconello, 2009). 

Este período entre as décadas de 1960 e 80 representou um ponto de virada 

no processo de constituição da sociedade civil contemporânea no Brasil. Isto porque, 

até então, a movimentação social, mesmo quando progressista, estava marcada por 

uma relação de subordinação ao e/ou tutela pelo Estado. 

“É porque a política brasileira é relação de tutela e de favor, e porque nela o 
espaço público é tratado como espaço privado dos dominantes, que não há 
cidadania no país, embora (...) haja movimentos sociais e populares para 
alcançá-la” (Chauí, 1986 apud Scherer-Warren, 1993, p.61). 

Os anos 1980 foram de crescente articulação e formação de redes e 

movimentos estaduais, regionais e nacionais dos movimentos sociais. Exemplos são 

a Associação Nacional dos Movimentos Sindicais Populares (ANAMPOS) de 1980, a 

Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras (CONCLAT), em 1981, e a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) de 1983. 

A efervescência social dos anos 1970 e 80 desaguou no processo constituinte 

(1986-88), o qual culminou na incorporação de novos direitos e de uma nova 

institucionalidade da área social na Constituição de 1988. Além de ampliar e 

reconhecer novos direitos civis, políticos e sociais, a Constituição também 

formalizou um conjunto de princípios e orientações visando reconhecer “a 

participação dos cidadãos no desenho, na implementação e no controle social das 
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políticas públicas”, instituindo-se os conselhos de políticas públicas e as respectivas 

conferências (Ciconello, 2009, p. 609/610). 

É neste contexto que vai do processo de resistência ao Regime Militar (anos 

1970) ao processo de abertura democrática (décadas de 1970 – 1980) que surgem 

as Ongs, combinando doses significativas de idealismo e profissionalismo (Landim, 

1999). 

“As atuais Ongs (...) começam a existir em anos de regime militar. 
Acompanham um padrão característico da sociedade brasileira, onde o 
período autoritário convive com a modernização e a diversificação social do 
país e com a gestão de uma nova sociedade organizada, baseada em práticas e 
ideários de autonomia em relação ao estado, num contexto em que sociedade 
civil tende a se confundir, por si só, com oposição política” (Landim,1998, p. 
29/30). 

O avanço dos processos de democratização da sociedade brasileira levou à 

proliferação dos movimentos sociais e à sua maior institucionalização. Tal contexto 

ensejou a emergência de novos atores no espaço público, em especial as Ongs 

(Fernandes, 1994; Landim, 1998; Gohn, 1997). 

Elas representam um passo adiante no processo de institucionalização dos 

“centros de assessoria” e “centros de educação popular”, seus predecessores dos 

anos 1970. Elas agora decidem ir além do até então vigente “estar a serviço” (das 

organizações populares e movimentos sociais), constituindo-se elas próprias em 

sujeitos autônomos com agendas próprias na sociedade civil. Como resultante deste 

processo identitário é criada a Abong – Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais – em 1991. 

Especialmente a partir dos anos 1990, uma nova geração e um novo tipo de 

“Ong” entram em cena – organizações independentes, sem vínculos diretos com os 

movimentos sociais e com a luta de resistência ao regime militar, não representadas 

pela Abong, com trabalho especializado tematicamente e inovador, e com uma 

predisposição para a prestação de serviços. Este campo de organizações veio a ser 

um dos componentes do que se passou a chamar, a partir de então, de terceiro setor. 
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Outro componente recente do campo das OSCs é aquele representado pelos 

institutos e fundações, com forte predominância para os de caráter corporativo. 

As primeiras instituições empresariais voltadas ao desenvolvimento social no 

país são relativamente poucas e antigas, como a Associação dos Dirigentes Cristãos 

de Empresas no Brasil (ADCE), criada em 1951, a Fundação Bradesco, de 1956, a 

Fundação Odebrecht, de 1965, e a Fundação Roberto Marinho, de 1977, por exemplo. 

Nos final dos anos 1980, intensificou-se o debate internacional sobre o papel 

social do setor empresarial em relação ao estado e à sociedade civil, no âmbito de 

debate sobre as atribuições do estado em uma perspectiva neoliberal. Ampliou-se a 

difusão de conceitos como terceiro setor e responsabilidade social empresarial. O 

setor empresarial inicia o processo de rompimento com a abordagem 

assistencialista, para assumir novos desafios na área social (Salamon, 2010).  

No período, a movimentação social do setor empresarial ganhou novos 

contornos e estímulos, a partir de diferentes iniciativas, como: 

“a promoção da ‘consciência social’ dos empresários, promovida pela 
articulação dos empresários cristãos, até o debate sobre ‘cidadania corporativa 
entre as grandes empresas integrantes da Câmara Americana de Comércio 
(Amcham), e a reflexão sobre ‘ética na política’ do movimento empresarial 
Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE)” (Armani, 2008, p.151). 

 

Em 1982, a American Chamber of Commerce - Amcham Brasil10 – criou o 

Prêmio ECO, que seleciona projetos de cidadania empresarial nas áreas de saúde, 

educação, meio ambiente, participação comunitária e cultura e atuação empresarial 

sustentável. O Prêmio ECO foi pioneiro no reconhecimento de empresas que adotam 

práticas socialmente responsáveis e gerou uma rica reflexão sobre o 

desenvolvimento empresarial sustentável no Brasil11. 

                                                
10 A American Chamber of Commerce ou Câmara Americana de Comércio é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos, fundada em 1919, que reúne cerca de 5.000 sócios entre pequenas, 
médias e grandes empresas. Tem como missão servir seus associados influenciando construtivamente 
políticas públicas no Brasil e nos Estados Unidos, promovendo o comércio, o investimento e a cidadania 
empresarial.  
11 Ver: http://www.premioeco.com.br/history. Acesso em: 01 jul. 2013. 
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Esta efervescência do campo empresarial em torno de questões sociais 

ganhou a forma de um movimento organizado nos anos 1990, com a criação do 

Grupo de Instituições, Fundações e Empresas (GIFE) em 1995 e com a fundação do 

Instituto Ethos em 1998. 

O GIFE congrega 140 instituições, as quais têm uma contribuição agregada de 

mais de R$ 2 bilhões/ano12.  

“O GIFE é uma rede sem fins lucrativos que reúne organizações de origem 
empresarial, familiar, independente e comunitária, que investem em projetos 
com finalidade pública. Sua missão é aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas 
do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem comum, 
contribuindo assim para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, 
por meio do fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação 
estratégica dos investidores sociais privados”13.  
Já o Instituto Ethos tem como missão “mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 

parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa”14. 

Atualmente, embora o número de instituições sociais vinculadas ao setor 

empresarial seja relativamente pequeno, possivelmente não mais do que 200, este 

subsetor das OSCs exerce importante influência tanto em termos de provisão de 

recursos para o setor como um todo, como também na iniciativa e liderança em 

ações inovadoras e ainda no estabelecimento de parâmetros empresariais 

(“profissionalizantes”) para a gestão social (Armani, 2008; Salvatore, 2003). 

Uma das novidades promissoras no campo das OSCs é o crescente diálogo, 

articulação e iniciativa conjunta entre diferentes interlocutores no campo das OSCs, 

potencializando diálogos e ações estratégicas em prol do setor como um todo. 

A Articulação D3 – Diálogo, Direitos e Democracia é uma delas. Criada em 

Recife em 2009 em reação à ameaça de “saída” das organizações internacionais do 

Brasil, a Articulação D3 tornou-se nacional logo a seguir, vindo a agregar um grupo 

pequeno mas representativo de organizações e agências internacionais, institutos e 

                                                
12 Ver Censo Gife Online em: http://www.gife.org.br. Acesso em: 01 jul. 2013. 
13 Ver: http://gife.org.br. 
14 Ver: http://www.ethos.org.br. 
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fundações corporativas e redes e articulações da sociedade civil, com foco na 

promoção das condições de sustentabilidade das OSCs. 

A Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações da 

Sociedade Civil é outro exemplo. Em 2010, aproveitando o contexto das eleições 

presidencial, um grupo bastante representativo de movimentos sociais, entidades 

religiosas, Ongs, institutos e fundações privadas decidiram definir uma agenda 

comum para apresentar aos candidatos à Presidência da República. Daí surgiu a 

Plataforma em agosto daquele ano15. 

As organizações signatárias da plataforma manifestam seu compromisso 

com: 

 As causas de interesse público, a consolidação da democracia e a 
ampliação da participação democrática por meio da participação cidadã. 

  Aprimoramento, melhoria e intensificação da qualidade da participação 
das OSCs nos processos de mobilização da cidadania para causas de 
interesse público. 

 Adoção de práticas que permitam a melhor gestão dos recursos 
manejados pelas OSCs, aperfeiçoando nossas práticas de auto-regulação, 
transparência e prestação de contas. 

 

As OSCs têm agora frentes de articulação e ação conjunta, talvez pela primeira 

vez na história do Brasil. 

 

 

 

 

                                                
15 Ver: http://www.plataformaosc.org.br. Acesso em: 01 jul. 2013. 
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3. Caracterização atual das OSCs no Brasil 

Não existem estudos e pesquisas que respondam satisfatoriamente às 

questões: quem são, quantas são, onde estão e o que fazem as OSCs no Brasil, em 

parte porque não há ainda um acordo sobre o que são as OSCs. 

De uma perspectiva mais geral se poderia afirmar que: 

 OSCs são todas as organizações da sociedade civil, considerada esta 

como sendo o locus da livre expressão, organização e disputa de ideias, 

interesses e projetos políticos na sociedade. 

3.1 OSCs como Entidades Sem Fins Lucrativos 

Uma delimitação ampla como a acima indicada incluiria não somente as 

associações e fundações sem fins de lucro comumente consideradas como OSCs, 

como também as igrejas, os sindicatos, os partidos políticos (e até mesmo a mídia 

independente) e mesmo o Sistema S, os condomínios, cartórios e caixas escolares 

(unidades financeiras com personalidade jurídica própria, voltadas à administração 

dos recursos das escolas públicas). 

Isto corresponderia, de modo geral, ao conceito de “Entidades sem Fins 

Lucrativos” adotado pelo IBGE: 

 Entidades Sem Fins Lucrativos são todas as organizações registradas 

como tal no CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) do IBGE, o qual 

cobre o universo das organizações formais, inscritas no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal16. 

Segundo o IBGE (2012), as Entidades Sem Fins Lucrativos no Brasil eram 

556.846 em 2010. Esta seria a melhor aproximação ao total de OSCs formalizadas no 

Brasil. 

                                                
16 O CEMPRE abrange organizações de todas as naturezas jurídicas: órgãos da administração pública, 
entidades empresariais, entidades sem fins lucrativos, pessoas físicas e organizações internacionais e outras 
instituições extraterritoriais (IBGE, 2012, p. 11). 
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Alguns números de interesse sobre alguns agrupamentos de Entidades Sem 

Fins Lucrativos no Brasil em 2010 são: 

 Partidos políticos: 12.889 

 Sindicatos, federações e confederações: 18.814 
 Sistema S: 1.215 

 Caixas escolares e similares: 70.284 

 

3.2 OSCs como FASFIL 

De uma perspectiva mais focada num recorte das organizações da sociedade 

civil (ou entidades em fins lucrativos) criadas livremente, se teria que: 

 OSCs são organizações de natureza privada, criadas livremente, sem 

fins lucrativos, formalmente registradas e capazes de se 

autoadministrar. 

A melhor referência de OSCs nestes termos é aquela coberta pela categoria 

FASFIL - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, adotada pelo IBGE. 

A instituição já realizou três edições de pesquisa sobre as FASFIL no Brasil – 2002, 

2005 e 2010 (esta publicada em 2012). 

Para o IBGE, as FASFIL são todas as “entidades sem fins lucrativos” 

constantes no CEMPRE que obedecem aos cinco critérios a seguir indicados (IBGE, 

2012, p.12): 

 

 

 

 

 

Segundo a mais recente pesquisa do IBGE (2012) o Brasil contava em 2010 

com 290,7 mil “Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos – FASFIL. 

 Privadas (não integrantes do aparelho do Estado); 
 Sem fins lucrativos (não distribuem excedentes); 
 Institucionalizadas (legalmente constituídas); 
 Autoadministradas (capazes de gerenciar suas próprias 

atividades); 
 Voluntárias (podem ser constituídas livremente). 
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Isto representa um aumento de 8,8% no período 2006 - 2010 

(significativamente menor do que os 22,6% verificados entre 2002 – 2005). 

As FASFIL representam mais da metade (52,2%) das 556.846 Entidades sem 

Fins Lucrativos existentes no país em 2010. 

 As categorias das FASFIL utilizadas pelo IBGE e seus respectivos números 

para 2010 são:  

Classificação Número de organizações 
Habitação    292 
Saúde 6.029 
Cultura e Recreação                               36.921 
Educação e Pesquisa                                17.664 
Assistência Social                                30.414 
Religião                               82.853 
Associações patronais e profissionais                               44.939 
Meio Ambiente e proteção animal                                 2.242 
Desenvolvimento e defesa de direitos                               42.463 
Outras instituições privadas sem fins 
lucrativos 

                              26.875 

Total                             290.692 
 

Segundo o IBGE (2012), a distribuição territorial das FASFIL está concentrada 

na região Sudeste e, secundariamente, no Nordeste e Sul do país: 

Região Total Percentual 

Norte 14.128 4,9 

Nordeste 66.529 22,9 

Sudeste 128.619 44,2 

Sul 62.633 21,5 

Centro-Oeste 18.783 6,5 

TOTAL 290.692 100% 

Os estados com maior presença das FASFIL em cada região são: 
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Norte – Pará (6.187) 

Nordeste – Bahia (18.825) e Ceará (13.002) 
Sudeste – São Paulo (59.586) e Minas Gerais (36.759) 

Sul – Rio Grande do Sul (25.377 e Paraná (20.739) 
Centro-Oeste – Goiás (6.609) 

Quanto à idade das FASFIL, a pesquisa indicou que a maior parte delas são 

organizações relativamente novas – a maior parte (40,8%) foi criada entre 2001 e 

2010. Destaque-se que das 118.643 criadas na década de 2000, mais da metade 

surgiu nos últimos cinco anos colhidos na pesquisa (2006 – 2010). 

 9.558  3,3%  criadas até 1970. 
 27.270  9,4%  criadas entre 1971 e 1980. 

 45.132  15,5%  criadas entre 1981 e 1990. 

 90.079  31%  criadas entre 1991 e 2000. 
 58.388  20,1%  criadas entre 2001 e 2005. 

 60.255  20,7%  criadas entre 2006 e 2010. 
 
Uma informação importante fornecida pela pesquisa é a de que 55,4% das 

organizações criadas até o final dos anos 70 se localizam na região Sudeste. Já dentre 

as organizações mais novas, cresce a participação daquelas sediadas no Nordeste. 

Em relação ao que fazem, dois grupos de FASFIL se destacam, segundo o 

IBGE: (i) aquelas voltadas à defesa de direitos e interesses dos cidadãos – que 

representam 30,1% do total (87,4 mil entidades); e (ii) as entidades religiosas 

(igrejas, templos, pastorais, centros espíritas, etc.) – que representam 28,5% do total 

das FASFIL (82,9 mil entidades)17. 

Depois destes dois agrupamentos maiores que somam quase 60% das 

FASFIL, figuram: o grupo das entidades de Assistência Social, com 10,5% (30.414 

entidades), o grupo de entidades de Cultura e Recreação, com 12,7% (36.921 

entidades, sendo que 67,5% destas se dedicam a Esportes & Recreação). 

                                                
17 Estão excluídas deste grupo entidades assistenciais, educacionais e de saúde com vínculo a instituições 
religiosas, as quais estão computadas em suas respectivas categorias na pesquisa. 
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Quando se cruza a finalidade das entidades com sua distribuição territorial, se 

constata que: 

 A maior parte das entidades religiosas se concentra na Região Sudeste 

(57,4%); 

 Quase metade dos Centros e Associações Comunitárias (45,3%) 

também está no Sudeste; 

 As entidades de Cultura e Recreação estão fortemente concentradas 

nas Regiões Sudeste e Sul; 

 As entidades de Assistência Social (30.414 entidades e 10,5% do total) 

estão também fortemente concentradas nas Regiões Sudeste e Sul 

(76,6%). 

É interessante constatar que no conjunto das entidades mais recentes – 118,7 

mil entidades criadas entre 2001 e 2010 - nada menos do que 36,3 mil entidades ou 

30,6% são do grupo de Defesa de Direitos e Interesses dos Cidadãos, o que 

representa um crescimento em relação ao período anterior. 

Por outro lado, enquanto o grupo das Entidades Religiosas representava 

39,5% das entidades criadas até 1980, elas se limitam a 27,0% em 2010. 

O pessoal ocupado assalariado no setor era de aproximadamente 2.128.007 

pessoas em 2010. Isso representa 23% do total de empregados na administração 

pública. Interessante constatar que as organizações mais antigas – criadas até 1980 

(12,7%) – concentram um percentual de 47,3% pessoal ocupado. 

Merece destaque o fato de haver uma maior concentração de pessoal 

empregado nas FASFIL na Região Sudeste (1,2 milhão de pessoas ou 58,1%) e, em 

especial, no estado de São Paulo (748,7 mil pessoas ou 35,2%). Isso representa um 

grau de concentração bem maior do que a do total de pessoas ocupadas no país na 

Região Sudeste (44,1%). 

Relevante também indicar que o grupo de entidades de Educação e Recreação 

representa apenas 6,1% das FASFIL, mas concentra 26,4% do total de trabalhadores. 
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A grande concentração se dá no subgrupo Educação Superior – 1,4 mil universidades 

ou faculdades (0,5% das FASFIL) empregam 165,6 mil pessoas. 

O mesmo ocorre no grupo das entidades de Saúde, com 2,1% das FASFIL (6 

mil entidades) mas empregando 574,5 mil pessoas (27,0% do total). Neste caso, a 

maior concentração está nos subgrupos Hospitais e Outros Serviços de Saúde – estes 

últimos representam mais da metade das entidades do setor saúde (64,6%), mas 

absorvem somente 16,6% dos profissionais da área. 

A melhor hipótese para explicar a grande concentração de trabalhadores 

empregados nas FASFIL na Região Sudeste é a presença concentrada nesta região 

das entidades de Saúde e Educação e Pesquisa, as quais empregam 31,7% do total do 

pessoal das FASFIL. 

Em termos de gênero, a pesquisa do IBGE (2012) com dados de 2010 indica 

que o setor tem predominância de mulheres – elas são 62,9% do pessoal ocupado 

assalariado. Nas áreas de Saúde e Assistência Social elas são, respectivamente, 73,7% 

e 71,7%, enquanto a presença masculina predomina somente nos grupos 

Associações de Produtores Rurais, Associações de Moradores e Entidades de 

Desenvolvimento Rural.  

Observando-se o nível de escolaridade, constata-se que 33,0% dos 

assalariados tem nível superior, variável que pouco varia entre as Regiões. Os mais 

altos índices são encontrados nas entidades de Educação e Pesquisa, sendo bem mais 

alta no Ensino Superior e Ensino Médio (67,4% e 60,1%) do que na Educação infantil 

(31,8%). 

As entidades com o menor índice de assalariados com nível superior são 

Emprego e Treinamento (10,5%), Associações de Moradores (14,1&) e Religião 

(18,2%). 

Quanto ao porte das entidades, verifica-se que no campo das FASFIL 

predominam as pequenas organizações – 72,2% delas (210 mil entidades) não 

possuem seguem um empregado, baseando seu ativismo no trabalho voluntário. 
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Outros dados significativos sobre as diferenças internas no setor são que: 

nada menos do que 253,9 mil entidades possuem até cinco pessoas ocupadas 

assalariadas (87,3%); e apenas 1,2% das entidades têm mais de 100 empregados. 

Mas este reduzido grupo de entidades concentra 63,3% do pessoal empregado (1,3 

milhão de pessoas). 

Destaque-se ainda que as entidades com 100 ou mais empregados são as mais 

antigas, metade delas (49,8%) tendo sido criada antes da década de 1980. Em 

contraste, 93,3% das entidades com até quatro pessoas ocupadas foram criadas na 

última década (2001 - 2010). 

No que tange à remuneração, os trabalhadores das FASFIL ganhavam, em 

média, 3,3 salários mínimos mensais em 2010 (R$ 510,00), o que representou um 

total de R$ 46,2 bilhões. Os salários médios nas FASFIL eram similares aos demais 

salários no país à época. 

Não obstante, os salários variam de forma muito significativa entre os grupos 

e subgrupos de entidades e regiões do país. Por exemplo: somente na Região Sudeste 

a média salarial é superior à média nacional das FASFIL. No outro extremo, a menor 

remuneração é a da Região Nordeste (2,6 salários mínimos). 

Quando correlacionados com a variável gênero, constata-se que enquanto as 

mulheres recebem em média 2,9 salários mínimos mensais, os homens ganham 3,9 

salários mínimos (equivalendo a 75,2% da remuneração dos homens).  

O nível de escolaridade tem forte influência sobre a remuneração: enquanto a 

remuneração média dos que têm ensino superior é de 5,8 salários mínimos, a dos 

demais assalariados é de apenas 2,0 salários mínimos. 
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Quadro resumo das FASFIL (2010) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 OSCs como organizações de Defesa de Direitos 
 

De um ponto de vista mais específico, recortado por circunstâncias político-

discursivas, as OSCs podem ser associadas a um grupo mais delimitado dentro das 

FASFIL – as entidades de defesa de direitos e interesses públicos. Este recorte 

agrupa dois grupos dos dez da classificação das FASFIL – Desenvolvimento e Defesa 

de Direitos e Associações Patronais e Profissionais (IBGE, 2012, p.30). 

- As FASFIL são 290,7 mil. 

- Empregam 2,1 milhões de pessoas (4,9% dos trabalhadores 
brasileiros). 

- Empregados ganham em média 3,3 salários mínimos. 

- Destacam-se as entidades de defesa de direitos e interesses do 
cidadão com 30,1% e as religiosas, com 28,5%. 

- No Sudeste estão principalmente as entidades de Religião (43,3%), 
Saúde (53,4%) Assistência Social (47,7%) e Cultura e Recreação 
(43,3%); no Nordeste estão concentradas as entidades de 
Desenvolvimento e Defesa de Direitos (37,7%). 
- A idade média das FASFIL é de 14,4 anos, sendo que 40,8% delas foi 
criada na última década (2001-2010). 

- O porte médio das FASFIL é de 7,3 trabalhadores por instituição; 
72,2% delas não possui sequer um empregado; 1,2% das entidades 
concentram 63,3% do pessoal assalariado. 
- Há uma forte predominância de mulheres (62,9%). 

- Cerca de 33,0% do pessoal ocupado assalariado tem nível superior. 

- De 2006 a 2010 o crescimento geral das FASFIL foi de 8,8%, mas 
com diferenças entre grupos e regiões: cresceram mais as entidades 
de Educação Infantil (43,4%) e Educação Profissional (17,7%), além 
de Religião (15,6%); as Regiões norte e Centro-Oeste registraram os 
maiores índices de crescimento (14,6% e 12,6%). 

- Ente 2006 e 2010 foram criados 292,6 mil novos empregos no setor. 
- O setor continua crescendo, mas a um ritmo menor do que em 
períodos anteriores. 
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As entidades do grupo Desenvolvimento e Defesa de Direitos, segundo o 

IBGE, congrega “associações que são criadas para atuar em causas de caráter social, 

tais como a defesa de direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa das 

minorias étnicas, etc.”. 

Seus 06 subgrupos são: 

- Associações de moradores 
- Centros e associações comunitárias 

- Desenvolvimento rural 
- Emprego e treinamento 

- Defesa de direitos de grupos e minorias 

- Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos18: 
 * movimentos ecológicos 
 * organizações que prestam apoio a serviços municipais e educativos 
 * associações feministas 
 * organizações de proteção de grupos étnicos e minoritários 
 * associações de consumidores 
 * associações de pais de alunos 
 * associações e clubes estudantis 
 * fraternidades. 

 

Já o grupo Associações Patronais e Profissionais compreende desde as 

associações, federações e confederações empresariais e patronais, como as 

associações profissionais dos mais variados tipos e as associações de produtores 

rurais. 

A pesquisa FASFIL 2010 indica que o conjunto das “entidades de defesa de 

direitos e interesses dos cidadãos” representa 87.402 entidades ou 30,1% do total. 

As entidades de Desenvolvimento de Defesa de Direitos somam 42.463 

(14,6%), enquanto as Associações Patronais e Profissionais congregam 44.939 

(15,5%). 

 

                                                
18 Excluídas as entidades de Assistência Social. 
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Classificação das 

Entidades 

2006 2008 2010 

N° % N° % N° % 

Associações 
Patronais e 
Profissionais 

43.853 16,4 44.375 1,6 44.939 15,5 

2,519 

Associações 
empresarias e 
patronais 

4.037 1,5 4.176 1,5 4.559 1,6 

12,9 

Associações 
profissionais 

16.719 6,3 16.950 6,1 17.450 6,0 

4,4 

Associações de 
produtores rurais 

23.097 8,6 23.249 8,4 22.930 7,9 

-0,7 

Desenvolvimento 
e Defesa de 
Direitos 

43.211 16,2 42.565 15,3 42.463 14,6 

-1,7 

Associações de 
moradores 

13.541 5,1 13.065 4,7 13.101 4,5 

-3,2 

Centros e 
associações 
comunitárias 

20.546 7,7 20.322 7,3 20.071 6,9 

-2,3 

Desenvolvimento 
rural 

1.466 0,5 1.479 0,5 1.522 0,5 

3,8 

Emprego e 
treinamento 

505 0,2 467 0,2 507 0,2 

0,4 

Defesa de direitos 
de grupos e 
minorias 

5.008 1,9 5.030 1,8 5.129 1,8 

2,4 

Outras formas de 
desenvolvimento e 
defesa de direitos 

2.145 0,8 2.202 0,8 2.133 0,7 

-0,6 

 

                                                
19 Os percentuais coloridos na segunda linha representam a variação 2006 – 2010. 
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Entre 2006 e 2010, as entidades de defesa de direitos e interesses dos 

cidadãos mantiveram o mesmo patamar dentro das FASFIL, tendo experimentado 

um ritmo de crescimento menor do que entre 2002 e 2005. 

. 
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4. OSCs, direitos e democracia 

Dificilmente alguém poderia imaginar a democracia que temos e os direitos já 

assegurados no Brasil sem o protagonismo das organizações da sociedade civil. 

O processo de conquista formal e efetivação de direitos requer um processo 

longo e complexo de mobilização social. Este processo dá visibilidade a uma 

problemática ainda não valorada e reconhecida pela sociedade como um direito. 

O processo de tornar uma questão social visível, presente no debate público a 

ponto de chamar a atenção das autoridades e da mídia, e exercer pressão social tal 

que permita que se venha a reconhecer tal questão como um direito, requer a 

articulação e o ativismo de um conjunto diverso de atores na sociedade. Dentre eles, 

as OSCs exercem papéis de grande relevância. 

Todo o nosso cotidiano é regido por uma trama de leis, códigos de conduta e 

valores assentada nos direitos recíprocos que nos unem em uma única comunidade 

ético-política, a qual torna possível nossa condição de cidadãos, com direitos e 

deveres constitucionalmente reconhecidos.  

A democracia moderna tem como especificidade o reconhecimento e a 

legitimação do conflito, e a negação de suprimi-lo de forma autoritária (Mouffe, 

2007). 

É na relação com a perspectiva dos direitos e com a qualidade da democracia 

que a existência e protagonismo das OSCs ganham sentido e relevância. 

A democracia, este arranjo imperfeito e sempre inconcluso que nos possibilita 

viver em sociedade e buscar incessantemente seu aperfeiçoamento, baseia-se num 

pilar fundamental – os direitos humanos universais constitucionalmente 

reconhecidos, os quais estabelecem a dignidade humana como parâmetro ético da 

vida em sociedade. 

Não é possível pensar em direitos humanos sem democracia, tampouco a 

democracia seria possível sem o referencial ético dos direitos. 
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“(...) sem o reconhecimento e a proteção efetiva dos direitos humanos, não há 

democracia; sem esta, não existem as condições mínimas para solucionar 

pacificamente os conflitos entre indivíduos, entre grupos e entre essas grandes 

comunidades tradicionalmente rebeldes e tendencialmente autocráticas que 

são os Estados, mesmo quando são democráticos em relação aos seus próprios 

cidadãos (Bobbio, 2003, p.197). 

A Declaração de Viena (1993)20 estabeleceu a interdependência entre os 

valores dos direitos humanos, da democracia e do desenvolvimento (Piovesan, 2006, 

p.19). 

Segundo a feliz síntese da relação entre direitos e democracia de Boaventura 

de Souza Santos: "Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos 

inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos 

descaracteriza” (Santos, 2003, p.13). 

Mas o que hoje são direitos formais inquestionáveis um dia foram “apenas” 

condições concretas vividas como vulnerabilidades, privações e negações da 

dignidade humana. E, como bem sabemos, o reconhecimento formal de um direito 

são é suficiente para sua efetivação plena. 

Entre uma coisa e outra – a privação cotidiana, o direito formalmente 

reconhecido e sua efetivação de fato – há todo um complexo processo social e 

político, o qual transforma necessidades e carências de determinados grupos e 

comunidades em demandas sociais na agenda pública, possibilitando que a 

mobilização social e o debate levem, finalmente, ao reconhecimento de um novo 

direito e, eventualmente, a novas políticas públicas que lhe conferem materialidade e 

efetividade. 

Assim foi com o SUS – Sistema Único de Saúde – promovido desde os anos 70 

pelo Movimento da Reforma Sanitária, nascido no meio acadêmico mas que 

conseguiu mobilizar amplos setores da sociedade civil e de grupos políticos de 

                                                
20 A Declaração de Viena é o documento final da II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realizada 
em junho de 1993 em Viena, Áustria. 
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oposição ao Regime Militar, os quais tiveram importantes vitórias na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde em 1986, findando por ser reconhecido constitucionalmente 

como um sistema de acesso público, gratuito e universal à saúde em 1988 (Brasil, 

2006). 

O mesmo pode ser dito do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 

oriundo da mudança gradual de visão da sociedade sobre a criança e o adolescente 

nos anos 80, fruto de uma forte mobilização social de base ampla e diversificada, a 

qual dá origem ao Fórum Nacional de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA). No processo constituinte, este 

movimento colheu mais de seis milhões de assinaturas em prol da criação de um 

artigo constitucional que assegurasse os direitos humanos de crianças e 

adolescentes. Em 1990 foi por fim promulgada a Lei 8.069 – o Estatuto – 

assegurando o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil 

(Cendhec, 1999). 

Ambas as legislações hoje são parâmetros formais e institucionais inovadores 

na sua abordagem que asseguram direitos de cidadania e que tiveram na sua origem 

um importante pilar nas movimentações da sociedade civil e contam hoje com esta 

mesma sociedade civil para sua defesa e aperfeiçoamento. 

Neste processo de construção social do que poderá vir a ser um direito 

reconhecido as organizações da sociedade civil tem um papel muito importante. 

Elas exercem um papel social de destaque na agregação de interesses de 

grupos e populações que experimentam privações e carências, transformando 

necessidades e vulnerabilidades em demandas canalizadas ao sistema social e 

político. Isto acontece normalmente por via do associativismo de grupos 

comunitários, associações, movimentos populares, sindicatos, organismos sociais 

das igrejas, Ongs e organizações de assistência, graças à sua presença, 

representatividade e capilaridade no campo social. Esse associativismo contribui 

para que novos atores ganhem voz e visibilidade no espaço público, enriquecendo a 

arena de debates e tornando-a mais permeável a novos atores, temas e abordagens. 
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As OSCs dão especial contribuição ao processo de educação cívica e cidadã da 

população, informando e conscientizando sobre direitos e as formas de sua 

promoção, transformando consumidores em cidadãos ativos. Muitas vezes é via sua 

participação em associações e organizações sociais que as pessoas ganham a 

condição de cidadãos conscientes e ativos na busca de seus direitos. 

Um papel estratégico das OSCs é sua contribuição à formação de uma cultura 

democrática, especialmente porque introduz as pessoas em processos e espaços de 

vivência social e política que valorizam e tornam compreensíveis os valores e 

princípios de uma vida  social democrática. 

As OSCs também são reconhecidas porque são elas que, junto com 

instituições como as universidades, as igrejas e a mídia, podem exercer voz crítica 

autônoma na sociedade civil, representando um contraponto essencial à lógica do 

Estado e dando destaque ao interesse público no debate de ideias e no controle 

social. 

Papel relevante das OSCs também é sua contribuição à criação, 

experimentação e desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias sociais, 

muita das quais serão depois incorporadas às políticas públicas. 

As OSCs são ainda importantes para a democracia e para o processo de 

desenvolvimento social pelo papel exercido na revitalização constante do tecido 

social e na geração de novas lideranças para a sociedade. 

O protagonismo das OSCs tem enorme valor na constituição de redes, 

movimentos, plataformas e fóruns capazes de diálogo articulado com o poder 

público e de controle social. 

OSCs são importantes também por sua contribuição a novas 

institucionalidades, sejam redes sociais e arranjos similares, sejam fenômenos como 

os conselhos, as conferências, o orçamento participativo, etc. 

Por isso tudo, reconhece-se que a existência de um amplo, diverso, articulado 

e autônomo campo de organizações da sociedade civil é condição intrínseca à 

promoção e efetivação de direitos e à ampliação e ao aprofundamento da 
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democracia, a qual, por sua vez, é condição ética e política da nossa existência como 

sociedade. 
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5. O desafio de um marco legal para as OSCs 
 

O Brasil não conta com um marco regulatório integrado e adequado das 

relações entre setor público e OSCs. Segue vigente uma variedade de legislações 

específicas tentando fazer frente a situações diferenciadas, mas sem conseguir 

integrar e atualizar o que deve ser comum e proteger o que deve ser particular. 

Com a crescente projeção pública das OSCs nos ano 1990 no Brasil, e com a 

visibilidade das eventuais práticas de corrupção utilizando este tipo de organização 

na década subsequente, foram tomadas muitas iniciativas legais visando regular a 

relação Estado – OSCs. 

Dentre elas, destacam-se: as Rodadas de Interlocução Política do Conselho da 

Comunidade Solidária, sob a liderança de Ruth Cardoso, no governo FHC (1995-

2002), que deram origem à Lei 9.608 (Voluntariado), à Lei 9.790 (OSCIPs) e à 

publicidade de informações sobre entidades declaradas de utilidade pública federal. 

Já na gestão Lula (2003-10), destaca-se a criação do Portal dos Convênios (Decreto 

6.170, de 25.07.2007), ainda que como resposta à ‘CPI das ONGs’ (Szazi e Sabo Paes, 

2011). 

Na história recente do Brasil, a tentativa de diálogo e negociação para um 

novo marco regulatório para o acesso a recursos públicos por parte de 

Organizações da Sociedade Civil teve um avanço no início do governo Lula (2003), 

com a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial, porém, este nunca 

prosperou. Isso tanto pelas resistências internas ao governo como pelas dificuldades 

de construção de uma posição conjunta nas OSCs. Os percalços do governo federal a 

partir de 2004 com denúncias de corrupção colocaram o governo na defensiva e esta 

iniciativa foi abandonada até o final de sua gestão.  

A situação melhorou com as reuniões e compromissos dos então candidatos 

presidenciais em 2010, e avançou com um diálogo estruturado entre o governo 

Dilma Rousseff e a Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as OSCs em 

maio de 2011, que indicou a criação de uma comissão específica.  Em setembro, foi 
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publicado o Decreto 7.568, “que criou novas regras para a transferência de recursos 

da União para organizações da sociedade civil, e instituiu um Grupo de Trabalho com 

representantes do governo e de entidades com atuação nacional para avaliar e 

propor aperfeiçoamentos na legislação federal relativa às entidades  sem fins 

lucrativos”21. 

O Decreto estabelece que convênios, contratos de repasse ou termos de 

parceria do governo com OSCs devem ser realizados por meio de editais públicos, 

com a devida publicidade dos resultados do mesmo. O decreto também indica as 

condições básicas para que os repasses de recursos correspondam às finalidades 

genuinamente públicas (exigência de que as entidades comprovem ter desenvolvido, 

durante os últimos três anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio ou 

contrato; estar com a situação jurídica atualizada e não ter incorrido em má conduta 

em relações anteriores com a União). 
O Decreto define a criação do Grupo de Trabalho que deveria, no prazo de 

três meses, avaliar e propor aperfeiçoamentos na legislação que rege as 

organizações da sociedade civil e suas relações com o governo federal. Isso não 

ocorreu em três meses como inadequadamente previsto. Entre novembro de 2011 e 

julho de 2012 foram realizadas 07 reuniões do Grupo de Trabalho. 

Momentos importantes de diálogo foram o “Seminário Internacional Marco 

Regulatório das OSCs”, promovido em parceria com a Secretaria Geral da Presidência 

da República (SGPR) em novembro de 2011, o seminário “Estado, Organizações da 

Sociedade Civil e a Cooperação nas Políticas Públicas", promovido pelo IPEA em 

maio de 2012 e a Oficina sobre Prestação de Contas, promovida pela Casa Civil em 

junho de 2012. 
No final de março de 2012, em São Paulo, durante o 7º Congresso do Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas (Gife), o ministro Gilberto Carvalho, (SGPR) 

anunciou a criação do Fundo de Apoio a Projetos de Organizações da Sociedade Civil, 

o qual ainda não ganhou efetividade. 

                                                
21 Ver: http://www.abong.org.br/ lutas_e_acoes.php?id=49&it=4366. Acesso em: 02 jul 2013. 
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 Na sequência, em reunião do Grupo de Trabalho governo – OSCs convocada 

pelo governo em abril 2012, o governo apresentou uma proposta de Projeto de Lei 

(PL) que contemplava grande parte das demandas e das reivindicações das OSCs, 

incluindo uma nova figura jurídica de contratação das OSCs em substituição aos 

convênios – o “contrato de fomento e cooperação”. 

“O principal avanço do Projeto de Lei é reconhecer que as organizações da 
sociedade civil não podem ser reduzidas a braços executores de políticas 
governamentais; devem ser fomentadas como expressão autônoma da 
sociedade, espaços de experimentação de novas tecnologias sociais, canais de 
participação e controle social22”.  
Entre 2011 e 2012, uma onda de escândalos envolvendo transações com 

organizações não governamentais teve como consequência a queda de ministros e o 

enrijecimento dos controles sobre as organizações que acessam recursos federais, na 

contramão do processo de diálogo e proposição de um novo marco regulatório. 

Nos últimos anos, houve inúmeros casos de criminalização das organizações 

da sociedade civil e de ações dedicadas a deslegitimar e desqualificar a sua atuação. 

A ausência de uma legislação adequada reduz o papel das OSCs à execução de 

políticas governamentais e em condições extremamente restritivas. Neste contexto, 

passou a pesar sobre as OSCs uma suspeição que dificulta a sua interação com 

gestores públicos idôneos e com a sociedade de forma geral. 

Entre maio e junho de 2012, o Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, 

instituído pela Portaria Interministerial nº 392, trabalhou com o objetivo de elaborar 

proposta para o aperfeiçoamento da metodologia de prestações de contas de 

Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Parceria e instrumentos congêneres 

celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com 

entidades privadas sem fins lucrativos. 

Dentre os itens constantes na proposta elaborada pelo GTI destacam-se23: 

                                                
22 Ver: http://www.abong.org.br/ lutas_e_acoes.php?id=49&it=5927. Acesso em: 02 jul 2013. 
23 Ver: Secretaria-Geral da Presidência da República, 2012, p. 14. 
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- Ampliação do conceito de prestação de contas, corresponsabilizando as duas 
partes signatárias e abarcando desde a celebração do instrumento até a 
análise conclusiva pelo concedente;  

- Simplificação da prestação de contas a partir do registro de despesas de 
pequena monta (até R$ 200,00 por fornecedor) em planilha, faculdade de 
registro no SICONV de acordo com solicitação do concedente, entre outras 
medidas; 

- Estratificação de valores na faixa de R$ 600.000,00 com regras específicas 
para concedentes e convenentes; 

- Sugestões de aperfeiçoamentos no SICONV, com a criação de relatórios,  
salvamento automático, ampliação do tamanho de arquivos anexados, dentre 
outros; 

- Prazos para a alimentação do SICONV com dados da execução do  
instrumento pelo convenente e para análise da prestação de contas pelo  
concedente; e 
- Melhorias na gestão com a padronização de objetos, definição de  
indicadores e implementação do controle por resultados, reestruturação das  
áreas responsáveis pelo acompanhamento de transferências (limite máximo  
de 30 instrumentos por servidor), capacitação permanente e controle social. 

Em relação à questão da contratualização, se reconhece a ausência de uma 

norma própria que regule a relação de fomento e colaboração entre o estado e as 

OSCs independentemente da titulação que essas possuem:  

“As principais regras vigentes encontram-se em nível infralegal e geram 
interpretações jurídicas conflitantes devido aos seus direcionamentos 
concomitantes para entes públicos e entes privados. A despeito de ambos serem  
mandatários de recursos públicos, as organizações têm peculiaridades em 
razão de sua qualidade de entidades privadas sem fins lucrativos que os estados 
e municípios não possuem”24. 

O anteprojeto de lei apresentado pelo governo cria um novo regime jurídico 

para fomento e colaboração do Estado com as Organizações da Sociedade Civil, 

representando um alto grau de acordo, mas não consenso com a Plataforma por um 

Novo Marco Regulatório das OSCs. Dentre outras coisas, ele propôs25: 

a) Criação de instrumento específico para regular a relação de fomento e 
colaboração entre Estado e OSCs, intitulado Termo de Fomento e Colaboração 
(art.6º) que possui regras aplicáveis às entidades privadas sem fins lucrativos, 

                                                
24 Ver: Secretaria-Geral da Presidência da República, 2012, p. 16. 
25 Ver: Secretaria-Geral da Presidência da República, 2012, p. 16 e 17. 
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na forma de associação ou fundação, independentemente de essas possuírem 
quaisquer títulos e certificações, preservando a autonomia de funcionamento 
das entidades; 
b) Instituição da regra de Chamamento Público obrigatório (art.9º); 
c) Exigência de existência e experiência da entidade por pelo menos três 
anos para firmar o Termo de Fomento e Colaboração (art.2º, IV e V); 
d) Instituição de Procedimento de Iniciativa Popular (art.15) que tem por 
objetivo fomentar a participação dos cidadãos no processo de formulação 
das políticas públicas e torna transparente e institucionalizado esse tipo de 
comunicação feita ao Poder Público; 
e) Previsão de possibilidade de atuação em rede, mantendo-se a proponente. 
como responsável pelo Termo de Fomento e Colaboração (art.23); 
f) Obrigatoriedade de utilização de plataforma eletrônica - SICONV – para 
registro e gerenciamento das informações (art.26); 
g) Estratificação e regras diferenciadas para prestação de contas em razão 
dos valores envolvidos, nível I – até R$600.000,00 e nível II – acima de R$ 
600.000,00 (art. 24); 
h) Estabelecimento de regra semelhante ao Ficha Limpa (art. 25, II e III) 
determinando lapso temporal de até 8 anos de proibição de celebração de 
termos de fomento e colaboração para a entidade que tiver incorrido em 
condutas descritas no Projeto de Lei; 
i) Fim da lacuna sobre possibilidade de pagamento de pessoal da entidade 
(art.34) desde que os valores: i) correspondam às atividades previstas e 
aprovadas no Plano de Trabalho e ao objeto do ajuste; ii) correspondam à 
qualificação técnica necessária para a execução da função a ser 
desempenhada; iii) sejam compatíveis com o valor de mercado da região 
onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo Federal, e; (iv) sejam 
proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao Termo de 
Fomento e Colaboração; 
j) Definição acerca da titularidade dos bens e direitos, sendo que no caso de não 
haver disposição de que os bens entregues ou adquiridos devem ser devolvidos 
ao Poder Público, esses devem ser incorporados ao patrimônio da organização 
(art.21, VII e art.33) que, se extinta deverá transferi-lo a outra entidade 
congênere; 
k) Previsão expressa da não subsidiariedade trabalhista (art.34,§2º); 
l) Estipulação de prazo máximo para análise da prestação de contas de 1 
ano, sob pena de arquivamento, sendo possível o desarquivamento para 
apuração de irregularidades caso surjam elementos novos, suficientes para 
caracterizar a má utilização dos recursos transferidos por força do Termo de 
Fomento e Colaboração (art.46,§1º e §2º e art.47); 
m) Autorização expressa para pagamento de tributos incidentes em razão das 
ações previstas no Plano de Trabalho, com exceção daqueles de natureza 
direta e personalística que oneram a entidade (art.34, II); 
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n) Definição do que se entende por despesas administrativas (art.35, parágrafo  
único); 
o) Possibilidade de pagamento de diárias (art.34,III); 
p) Possibilidade de remanejamento em até 15% das rubricas (art. 31) desde 
que não altere o valor total da planilha de custos aprovada, seja o mesmo 
elemento de despesa e não afete a execução do objeto do termo, e; 
q) Criação de Comissão de Monitoramento e Avaliação (art. 37); Necessidade de 
parecer de auditoria externa independente para ajustes acima de R$ 600.000,00 
(art.42,§2º); Previsão da necessidade de o gestor público ter capacidade para 
acompanhar os termos de fomento e colaboração que vier a celebrar (art.11, 
parágrafo único). 

 

Apesar dos avanços, especialmente em termos de acordos propositivos, 

restam muitas questões por debater e avançar, especialmente no tocante a26: 

 Insegurança jurídica: para superar esta situação faz-se necessário 

aprovar um marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

próprio e seguro. 

 Planejamento precário do Poder Público: se exige o melhor 

planejamento, gestão e adequado acompanhamento das parcerias. 

 Pouca transparência e dificuldade de acesso ao Estado: ampliação dos 

mecanismos de transparência e controle social. 

 Ausência de dados atualizados e estudos sobre as OSCs e sua relação 

com o Estado: estímulo à produção de estudos e pesquisas sobre as OSCs 

e sua relação com o Estado. 

 Inexistência de incentivos fiscais para as doações de indivíduos para 

entidades sem fins lucrativos: negociação para estabelecimento de 

modelo tributário adequado à natureza dos fins públicos das OSCs. 

 Inexistência de legislação que regule e favoreça a constituição de 

fundos patrimoniais: estimular a criação de fundos patrimoniais 

                                                
26 Ver: Secretaria-Geral da Presidência da República, 2012, p. 22 e Szazi e Sabo Paes (2011, p. 32). 
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permanentes de fundações por meio de incentivos fiscais específicos 

para indivíduos e empresas. 
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6. A atual arquitetura de apoio às OSCs e o desafio da 
sustentabilidade 

As formas de financiamento e a arquitetura institucional de apoio às OSCs 

têm variado bastante nos últimos anos no Brasil, pondo em risco as condições de 

sustentabilidade institucional de muitas delas, especialmente aquelas voltadas à 

defesa de direitos (Abong, 2010; Armani, 2008, 2010 e 2013; FGV, 2013). 

O quadro que segue indica que são múltiplos os pilares significativos da 

arquitetura de apoio financeiro às OSCs no Brasil. Os recursos públicos (federais, 

estaduais e municipais e de empresas estatais), acompanhados do investimento 

social privado e da contribuição dos indivíduos são as fontes mais relevantes. 

Entretanto, estes três campos de apoio revelam limites importantes como 

sustentáculos ao protagonismo das OSCs. O acesso aos recursos públicos sobre com 

a ausência de um marco regulatório adequado e com a tentativa de criminalização 

das OSCs como agentes de corrupção, tanto por setores do estado como da grande 

mídia. O investimento social privado é hiperconcentrado na região Sudeste e no 

tema da educação, prefere ações próprias e confunde às OSCs apoio com a 

contratação de serviços, sendo, em geral, refratário à defesa de direitos. A 

mobilização de recursos de indivíduos recém se desenvolve de forma mais 

consistente e profissional no país, carecendo de incentivos fiscais e de educação da 

população para a doação a causas sociais. Ademais, todos eles estão passando por 

mudanças importantes no momento. 

Tudo isso indica que ainda será longo e tortuoso o caminho para assentar as 

bases de uma arquitetura institucional de apoio às OSCs que favoreça sua 

sustentabilidade como campo ético-político que contribui para o avanço da 

democracia e do desenvolvimento social. 

O quadro apresentado a seguir é um esboço tentativo dos componentes 

básicos da atual arquitetura institucional de apoio às OSCs no Brasil. 



   
COMPONENTE ATORES FORMA DE RELAÇÃO E 

APOIO 

RECURSOS QUESTÕES-CHAVE 

 

 

COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL NÃO 

GOVERNAMENTAL 

Ongs com programas de 
apoio internacional, 
especialmente as europeias 
(OXFAM, MISEREOR, ACTION 
AID, PÃO PARA O MUNDO, 
ICCO, etc.). 

 

Apoio a projetos  

Parcerias estratégicas 

- Em queda no caso do 
apoio a OSCs de defesa de 
direitos (Armani 2010; 
Instituto Fonte, 2011; Inesc, 
2012; FGV 2013). 

- Tendência de 
concentração em temas 
globais (ex.: Amazônia). 
- Perdas de cerca de 30% 
devido à forte valorização 
do Real, associada à 
desvalorização do Euro e 
do Dólar (Inesc, 2012). 

- Brasil seguia como país 
prioritário entre 1995 e 
2004 (Biekart, 2005). 

- Dificuldades para justificar 
efetividade e para mobilizar 
recursos em seus países, com 
redução de apoio 
governamental e maior 
dependência das doações 
individuais. 
- Focos temáticos e 
geográficos mudando. Foco 
em resultados, com 
relevância para advocacy 
internacional. 
- Brasil raramente é 
prioridade, dado maior foco 
em países de renda baixa e 
em “estados frágeis”. 
- Saída de algumas delas e 
redução de orçamento de 
outras. Tendência de redução 
gradual e/ou estabilização. 
- Estabelecimento de algumas 
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organizações no Brasil – pela 
relevância estratégica e pelo 
potencial de recursos a 
mobilizar. 

 

 

 

COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

OFICIAL (BILATERAL)  

Ministérios e órgãos de 
cooperação internacional de 
governos do hemisfério 
Norte (GIZ, JICA, USAID, 
DFID, CIDA, etc.). 

Apoio a projetos - Nos últimos quinze anos, o 
Brasil recebeu US$ 184 
milhões/ano de cinco 
países. 
- Queda das doações entre 
2008 – 2010, 
provavelmente devido à 
crise financeira de 2008 e à 
nova situação do país 
(Inesc, 2012; FGV, 2013). 
- Crise de 2008 e situação 
econômica atual devem 
levar a crescimento menor 
da Ajuda Oficial ao 
Desenvolvimento (ODA) 
(Inesc, 2012). 
- Segundo dados do DAC da 
OCDE, não haveria redução 
do aporte ao Brasil: o 
aporte da AOD líquida ao 
Brasil é da ordem de US$ 
370 milhões por ano, em 
média (Inesc, 2012). 

- Surgimento de novos atores 
(BRICs, empresas de 
serviços). 
- O Brasil se tornou doador: 
US$ 1,6 bilhão doados entre 
2005-09, com um aumento de 
50% no período e média de 
US$ 320 milhões ao ano 
(Inesc, 2012). 
- Cooperação oficial é 
pequena como proporção do 
PIB do país: é menor do que 
0,02%. 

 

COOPERAÇÃO Organismos multilaterais 
(União Europeia). 

Apoio a projetos Brasil recebeu aprox. R$ 
634 milhões ao longo de 16 

- Tendência de redução, à 
medida que cresce o papel 
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MULTILATERAL anos (mas deu em 
contrapartida R$ 4,8 
bilhões), (FGV, 2013). 

global do Brasil, inclusive 
como doador. 
- União Europeia (UE) 
anunciou que irá encerrar a 
cooperação bilateral com o 
Brasil, que é deve ser da 
ordem de 61 milhões de 
euros para o período 2007-
2013 (Inesc, 2012). 

 

 

EMPRESAS e 

FUNDAÇÕES PRIVADAS 

NORTE-AMERICANAS 

Fundação Ford, F. Kellogg, F. 
Bill e Melinda Gates, etc. 

Apoio a ações sociais das 

empresas no Brasil (no 

caso de fundações 

corporativas). 

 

Apoio a projetos (no caso 

das fundações) 

- Verificado crescimento 
dramático o aporte de 
fundações americanas ao 
Brasil (segundo Bradford 
Smith – presidente do 
Foundation Center) em 
2009.   “O valor total doado 
(para A. Latina) deu um 
salto de 38 milhões em 2008 
para 44 milhões de dólares 
no ano passado (2009)”27. 
- U$ 343.169.651 doados 
em 10 anos (1,9% do valor 
mundial) por empresas e 
fundações americanas ao 
Brasil (entre 2003 e 2012). 
As doações feitas ao Brasil 
têm como principais áreas 
programáticas: meio  

- Perspectiva geral de 
aumento da filantropia 
internacional, inclusive do 
financiamento privado no 
Brasil, apesar de perdas na 
crise financeira de 2008 e de 
saída de algumas instituições 
(ex. F. Kellogg). 
- Mais recentemente, dados 
parecem indicar redução do 
volume investido no país. 
- Proporção da filantropia 
internacional no Brasil é 
significativa, mas bem menor 
do que o próprio ISP no país. 
Temas como DH, porém, 
dependem mais do 
investimento internacional. 

                                                
27 Ver: http://www.gife.org.br/artigos_reportagens_conteudo13710.asp. Acesso em: 03 jul. 2013. 
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ambiente, Direitos 
Humanos e assuntos 
internacionais (FGV, 2013). 

- As 46 empresas e 13 
institutos e fundações do 
Grupo +Unidos28 aplicaram 
204 milhões de reais em 
ações de investimento 
social privado no Brasil em 
2006 (Gife, 2008). 

OSCs e MOVIMENTOS 

SOCIAIS com 

PROGRAMAS DE APOIO 

INTERNACIONAIS 

Sindicatos e centrais 

sindicais, movimento social e 

feminista nos USA e na 

Europa. 

Apoio a projetos de OSCs e 

movimentos sociais co-

irmãos. 

 Com a projeção do Brasil 
como global player, cresce a 
relevância da atuação 
internacional das OSCs 
brasileiras, o que deve gerar 
maior articulação e apoio por 
parte de movimentos e redes 
sociais internacionais. 

IGREJAS E 

CONGREGAÇÕES 

RELIGIOSAS DO 

EXTERIOR  

Cáritas nacionais europeias, 

congregações religiosas, etc. 

Apoio a projetos 

Relações de solidariedade 

Volume de recursos 
pequeno, mas significativo 
para rede Cáritas brasileira 
e ações assistenciais de 
congregações religiosas. 

Depoimentos indicam 
redução dos aportes e maior 
concentração geográfica 
dentro no Brasil. 

COOPERAÇÃO PRIVADA Empresas transnacionais. Apoio a projetos (?)  Cresce em relevância no 
mundo, com apoio de 

                                                
28 O Grupo + Unidos, constituído por 104 empresas, foi formado em 2006 por iniciativa por iniciativa do embaixador dos Estados Unidos para o Brasil, Clifford 
Sobel, com apoio da USAID/Brasil (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) e da Amcham (Câmara Americana de Comércio). 
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INTERNACIONAL Iniciativas de Múltiplas 
Partes Interessadas 
(IMPIs) ou Parcerias 
Público-Privadas Globais 
do Social (PPPGS). 

--- instituições bi e multilaterais 
e pode chegar ao Brasil 
proximamente (Inesc, 2012). 

 

 

INVESTIMENTO 

PÚBLICO FEDERAL 

Ministérios e respectivos 

gestores de programas 

sociais. 

Convênios via SICONV 

Contratos 

Termos de Parceria 

(OSCIPs) 

Contrato de Gestão (OSs) 

- Transferências 
voluntárias do governo 
federal de R$ 2,2 bilhões 
em 1999, R$ 4,1 bilhões em 
2010 com queda para R$ 
2,7 bilhões em 2011-12; 
(IPEA, 2011). 

- Forte redução de 
convênios federais entre 
2005 e 2011 (IPEA, 2013). 

- R$ 12 bilhões via 20.095 
convênios do governo 
federal com OSCs entre 
2003-11 (IPEA 2013). 
- 55,7% das OSCs da área 
de Assistência Social 
recebem recursos públicos 
federais (IBGE 2006 apud 
FGV, 2013). 

- Avanços na interação entre 
órgãos governamentais e 
OSCs: efetiva interseção entre 
políticas do governo com as 
pautas das organizações de 
defesa de direitos e bens 
comuns; a aposta de alguns 
gestores na participação 
social como fator 
estruturante da política; a 
maior transparência 
promovida pela implantação 
da Plataforma do SICONV; e 
mais democracia com 
chamamento público por 
meio de editais. Dentre os 
obstáculos, destacam-se 
principalmente a burocracia e 
a insegurança jurídica 
(Abong, 2012). 

INVESTIMENTO 

PÚBLICO ESTADUAL e 

MUNICIPAL 

Governos estaduais e 

municipais (especialmente 

secretarias de saúde, 

Subvenções  

Convênios 

- Transferências estaduais 
para OSCs cresceram 4,97% 
entre 2002-10 (IPEA, 
2011). 

- Ausência de dados. 
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educação e assistência 

social). 
- Transferências municipais 
para OSCs cresceram 9,33% 
entre 2002-10 (IPEA, 
2011). 

 

EMPRESAS ESTATAIS 

(NACIONAIS e 

ESTADUAIS) 

PETROBRAS, FUNDAÇÃO 

BANCO do BRASIL, CEF, 

BNDES. 

Apoio a projetos via edital. 

Patrocínio 

- A seleção do programa da 
PETROBRAS em 2012 
disponibilizou R$ 145 
milhões. 

- Estimativa de aplicação de 
R$ 1,2 bilhões do programa 
Desenvolvimento & 
Cidadania da PETROBRAS 
entre 2007 e 2012. 

- Em 2011, a PETROBRAS 
investiu R$ 641 milhões em 
1,9 mil projetos sociais, 
ambientais, culturais e 
esportivos29. 
 

- BNDES transfere recursos 
para OSCs diretamente, e 
para fundações e institutos 
empresariais. 

- PETROBRAS mantém 04 
programas via editais 
(“Desenvolvimento & 
Cidadania”, “Petrobras 
Cultural”, “Petrobras 
Ambiental” e “Petrobras 
Esporte & Cidadania”), além 
de apoio direto via patrocínio 
e via cumprimento de 
condicionante ambiental em 
áreas de operação. 

 

 

Empresas, institutos e 

fundações familiares e 

corporativas. 

Apoio a projetos via edital 

ou convite. 

Doações em bens 

- R$ 6 bilhões de 
investimento social em 
2006 por parte de 60% das 
empresas brasileiras (IPEA, 
2006). 

- Hiperconcentração na 
região Sudeste, foco 
prioritário em educação, 
preferência para operar 
programas/projetos próprios. 

                                                
29 Ver:http://www.petrobras.com.br/PT/meio-ambiente-e-sociedade/?gclid=CKyvutqFlrgCFcJj7Aod1JAAZA. Acesso em: 4 jul. 2013. 
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INVESTIMENTO SOCIAL 

PRIVADO 

Prestação de serviços. 

Parcerias 

Doações com incentivos 

fiscais 

- R$ 2 bilhões/ano de ISP 
das 140 afiliadas ao GIFE 
(Gife, 2012). 

- R$ 2 bilhões investidos 
por 23 grupos empresariais 
em 2011, com apenas R$ 
252 milhões para OSCs 
(Comunitas, BISC 2012). 

- Institutos e fundações 
corporativos desafiados a 
serem protagonistas na 
política de sustentabilidade 
das empresas. 
- Limitada contribuição ao 
fortalecimento institucional 
das OSCs como sujeitos 
autônomos. 

- Grandes limitações para 
apoiar direitos humanos. 

 

 

DOAÇÃO DE INDIVÍDUOS 

Pessoas que doam em função 

de sua fé e vínculo a igrejas. 

Pessoas que doam para 

defesa de direitos e causas 

sociais. 

Espontânea 

Campanhas 

Doação com incentivos 

fiscais 

- 50% das pessoas doam 
dinheiro ou bens (Landim e 
Scalon, 1999). 

- Média anual de doação de 
R$ 396,00 (Landim e 
Scalon, 1999), R$ 388,00 
(IDIS, 2007) e R$ 240,00 
(Greenpeace). 
- 17 milhões de pessoas 
(9% da população 
brasileira) doam 
regularmente cerca de R$ 
300,00/ano, totalizando R$ 
5,2 bilhões/ano (ChilFund 
2010, apud FGV, 2013).  
- Criança Esperança de 

- Marco legal atual não tem 
estímulo fiscal à doação (com 
algumas exceções). 

- Predomina cultura de 
doação a entidades religiosas 
ou beneficentes. 

- Cresce o número de 
iniciativas/campanhas de 
arrecadação, contribuindo 
para fazer avançar a cultura 
de doação. 

- Educação do público para 
doar por causas sociais é 
grande desafio para próximos 
anos. 
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2011 arrecadou R$ 18 
milhões. 
- Campanha da 
Fraternidade da CNBB 
arrecadou R$ 5,5 milhões 
em 2012. 

- ActionAid teve 
crescimento de 58% em 
sua arrecadação de 
indivíduos em 2012 no 
Brasil. 

- Greenpeace Brasil 
arrecadou cerca de R$ 8,5 
milhões em 2012 de 35 mil 
doadores e está crescendo 
(FGV, 2013). 
- GRAAC (SP) arrecadou R$ 
25 milhões em 2010 via 
telemarketing. 

 

FUNDOS 

INDEPENDENTES 

CESE, Fundação Luterana de 

Diaconia, Fundo Brasil de DH, 

Fundo Baobá, Fundo Social 

Elas, etc. 

Apoio a projetos via edital - A CESE investiu R$ 3 
milhões em projetos com 
2012, de um total de R$ 4 
milhões investidos 
(incluindo formação). 
- Fundo Brasil de DH 
investiu R$ 5 milhões em 
projetos entre 2007 e 2013. 

- Os fundos independentes 
têm se projetado como um 
dos pilares de uma nova 
arquitetura de apoio às OSCs 
no Brasil. 
- Desafio de que novo marco 
regulatório os inclua como 
receptores de recursos 
públicos. 
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- Fundação Luterana de 
Diaconia investiu cerca de 
R$ 3 bilhões em projetos 
em 2012. 

NEGÓCIOS SOCIAIS Organizações sociais, 

cooperativas, 

empreendimentos 

sustentáveis. 

Empreendimentos que 

geram superávit para 

ações sociais. 

 

--- 

- Crescem como iniciativas de 
mobilização de recursos e 
sustentabilidade, mas 
carecem de adequado 
enquadramento legal para 
maior segurança jurídica. 

 Quadro elaborado por Domingos Armani. 

 

 

 
 



   
 

7. A agenda conjunta das OSCs no Brasil hoje 

Por muito tempo, a situação particular de cada setor da sociedade civil – suas 

circunstâncias legais e históricas, seus traços de identidade, suas relações com o 

estado, seu posicionamento político dentro da sociedade civil, seus mecanismos de 

sustentação financeira, etc. – prevaleceu sobre a possibilidade e a necessidade de 

articulação e ação multisetoriais. 

Assim, faz relativamente poucos anos que as principais representações 

setoriais dentro do campo das organizações da sociedade civil brasileira passaram a 

dialogar, construir convergências e estabelecer iniciativas conjuntas de interesse 

mútuo. 

Um primeiro movimento neste sentido ocorreu quando das (6ª. e 14ª) 

Rodadas de Interlocução Política do Conselho da Comunidade Solidária, entre 1998 e 

2001, as quais contribuíram para formalizar o tema do marco regulatório das OSCs 

na agenda pública, além de terem levado à aprovação de legislações específicas, 

como a Lei das OSCIPs. 

Mais recentemente, o processo de debate sobre um novo marco regulatório 

foi retomado, tenso sido favorecido e estimulado pela associação entre fatores tais 

como: 

(i) A abertura de diálogo sobre a necessidade de modificar o marco 

regulatório das OSCs por parte do governo federal (com Lula, em 2003, 

e depois com o governo Dilma, entre 2011 e 2013; 

(ii) As mudanças nas condições de sustentabilidade das OSCs desde 

meados dos anos 1990, especialmente devido à reconfiguração da 

cooperação internacional e às mudanças no acesso aos fundos públicos 

desde os anos 2000; 
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(iii) A crescente presença e relevância do investimento social privado no 

país, inclusive para a sustentabilidade das Ongs, e  sua disposição de 

diálogo e articulação com outros setores das OSCs em consonância 

com seu desafio de legitimidade, e 

(iv) A percepção crescente dos principais atores da sociedade civil 

comprometidos com a defesa de direitos e com o interesse público de 

que o modelo desenvolvimentista promovido pelos governos Lula e 

Dilma não seria capaz de enfrentar as desigualdades socioeconômicas 

e os desafios da sustentabilidade socioambiental da sociedade 

brasileira. 

Esses quatro fatores, conjugados, favoreceram movimentos de convergência 

inter e multi setorial no campo das OSCs. A percepção, durante 2003 e 2004, quando 

do início do diálogo com o governo Lula, de que a divisão da agenda e dos interesses 

dos diferentes setores da sociedade civil era um empecilho importante para o avanço 

do processo do novo marco regulatório, teve consequências positivas 

posteriormente. 

Quando este diálogo foi retomado, já na campanha presidencial de 2010 e, 

depois, no início do governo Dilma, a representação da sociedade civil organizada já 

se fazia de forma articulada. 

Duas expressões importantes deste processo de articulação e ação conjunta 

das OSCs desde então são a Articulação D3 – Diálogo, Direitos & Democracia e a 

Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

A Articulação D3 – Diálogo, Direitos & Democracia nasceu em 2009 em Recife 

por iniciativa de 13 financiadores de projetos sociais, a partir de um seminário 

regional para debater a nova situação social e econômica da região e os desafios da 

sustentabilidade institucional das OSCs30. O seminário surgiu como um resultado 

ampliado da articulação existente entre organizações e agências internacionais 

                                                
30 “Sustentabilidade e Mobilização de Recursos para as OSCs – Uma Visão Político-Estratégica para o 
Desenvolvimento do Nordeste”, ocorrido em outubro de 2009, no Recife/PE. 
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presentes na região Nordeste e que estava prestes a sair da região e/ou do país. 

Diante disso, elas buscaram se associar na discussão de como processar a saída e 

como contribuir com a sustentabilidade futura de seus parceiros. 

A D3 é composta por uma variedade de organizações não governamentais 

internacionais (como a Avina) e agências de cooperação internacional (como a 

Fundação Kellogg), institutos e fundações empresariais (como o Instituto C&A e o 

Instituto Arcor Brasil) e organizações e redes sociais representativos da sociedade 

civil brasileira (como a ASA – Articulação do Semi Árido, o FAOR – Fórum da 

Amazônia Oriental e a ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais, e o Fundo Baobá). 

A Articulação define seu papel como sendo o de sensibilizar e articular 

representantes de distintos setores (social, empresarial e governamental) para 

construir uma estratégia conjunta voltada à sustentabilidade das organizações da 

sociedade civil, além do aprimoramento da influência dessas organizações sobre 

políticas relacionadas às áreas em que atuam. 

Percebe-se, assim, que tanto a motivação que levou à criação da Articulação 

D3, como sua composição e seu objetivo, convergem para o diálogo, a articulação e a 

atuação conjunta das OSCs no país, tendo sido importante fonte de iniciativas e fator 

de aproximação multisetorial. 

Já a Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações da 

Sociedade Civil nasceu em agosto de 2010, a partir da iniciativa de um grupo 

bastante representativo de movimentos sociais, entidades religiosas, Ongs, 

institutos e fundações privadas31,  que decidiu definir uma agenda comum 

para apresentar aos candidatos à Presidência da República naquele ano. 

As organizações que lançaram a Plataforma em 2010 foram: 

  Articulação Nacional de Agroecologia – ANA 
• Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa –  
ASPTA 

                                                
31 Tendo conquistado naquele momento a adesão de 18 redes e 74 organizações.  
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• Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – 
ABONG 
• Cáritas Brasileira 
• Fundação AVINA 
• Fundação Grupo Esquel do Brasil – FGEB 
• Grupo de Institutos,  Fundações e Empresas – GIFE 
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST  
• Pastoral da Criança 
• Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

A Plataforma “destaca o papel das organizações da sociedade civil 

como patrimônio social brasileiro e pilar de nossa democracia. Os 

integrantes reivindicam uma política pública de fomento à participação 

cidadã por meio de organizações sociais autônomas. Comprometem-se, por 

sua vez, a zelar pelo sentido público de sua atuação, além de adotar 

práticas de boa gestão e transparência”32. 

Entre setembro de 2011 e julho de 2012, o Grupo de Trabalho do 

Marco Regulatório, composto por oito ministérios e 14 entidades nacionais 

das OSCs e liderado pela Secretaria Geral da Presidência da República, 
discutiu as melhores práticas de transparência e gestão pública para dar 

credibilidade e fortalecer o papel das OSCs como instrumento de participação social 

e democrática. Um dos principais produtos do Grupo de Trabalho foi a minuta de um 

Projeto de Lei (PL) que define o novo marco regulatório. 

Vê-se, assim, que os processos e iniciativas recentes de articulação e ação 

conjunta das OSCs têm gerado um ambiente e uma aproximação que foram capazes 

de gerar frutos importantíssimos, embora o PL não tenha ainda entrado em 

tramitação legislativa e não se tenha certeza de que isso vá de fato acontecer. 

A aprovação do marco regulatório represente hoje a convergência da 

agenda setorial. Ele é fundamental para o reconhecimento do valor social 

das OSCs,  e do seu fortalecimento como sujeitos autônomos na sociedade 

civil.  

                                                
32 Ver: http://plataformaosc.org.br/plataforma/ 
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