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Organizações da sociedade civil no Brasil: a relevância dos atores1 

Domingos Armani2 

O campo das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) no Brasil tem passado por 

significativas mudanças desde os anos 1970/80, tanto do ponto de vista da quantidade, 

diversidade, terminologia e perfil organizativo como em termos da sustentabilidade do setor e 

de sua relevância no processo social do país. 

Organização da Sociedade Civil tornou-se a nova denominação genérica para o conjunto 

amplo e diversificado de organizações sem fins lucrativos presentes na área social. É 

importante refletir sobre os sentidos disso e as implicações para o futuro do setor como um 

todo. 

Essas organizações ganham relevância e vivem oportunidades e desafios relativos a cada ciclo 

histórico, ainda que cada subsetor – ONGs, movimentos sociais, organizações comunitárias, 

institutos, etc. – e cada organização em particular o façam a seu modo. 

Com as mudanças de ambiente cultural em nível internacional – vigentes desde meados dos 

anos 1990 em relação à ação social –, o foco de atenção das relações de cooperação ao 

desenvolvimento passou do apoio às organizações para o financiamento de ações. Vale 

lembrar que esse ambiente está impregnado por princípios de agilidade, pragmatismo, 

funcionalidade e resultados de curto prazo. 

Por esse motivo, muitas vezes perdeu-se de vista a relevância social e política dos atores, 

como sustentáculos de um tecido social fundamental para uma sociabilidade cidadã, para 

defender e promover direitos, para aprofundar a democracia e para favorecer e inspirar novos 

paradigmas de desenvolvimento. 

1. O nome das coisas e a coisa dos nomes 

Os termos para designar campos de identidade no setor social, sejam eles mais específicos ou 

mais genéricos, têm variado bastante nas últimas décadas no Brasil.Tais mudanças indicam 

novos contextos, mas também revelam deslocamentos de sentido e de posicionamento dos 

sujeitos. 

Centros de Educação Popular, ONGs, Terceiro Setor, Organizações Sem Fins de Lucro e 

Organizações da Sociedade Civil são todos termos socialmente construídos, cujas identidades 

individuais e coletivas são forjadas no campo social brasileiro. 

No contexto do regime militar, entre os anos 1970 e 1980, por exemplo, os novos grupos e 

organizações envolvidos no trabalho social denominavam-se Centros de Educação Popular ou 

Centros de Assessoria. Era uma designação possível para indicar o sentido – um ponto de 

referência e de aglutinação (“centro”) de ações de cunho popular e educativo – em um 

contexto em que a semiclandestinidade era um fator de segurança. 

                                                             
1 Artigo originalmente publicado em: Armani, Domingos (org.). Organizações da sociedade civil: 

protagonismo e sustentabilidade. Barueri/SP: Instituto C&A, 2013. Publicação disponível em: 

http://domingosarmani.wordpress.com/publicacoes/. 
2Sociólogo e mestre em Ciência Política (UFRGS). Consultor em desenvolvimento institucional de OSCs. 

Mantém o blog: www.domingosarmani.wordpress.com 
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Apesar da relativa generalidade, esses termos tinham a qualidade de afirmar de forma positiva 

o que eram essas organizações e a que vinham: ao se referir ao educativo (“Educação 

Popular”), revelavam 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. 

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

carregavam uma ideia implícita de provisoriedade, de leveza e de informalidade, na qual o 

caráter institucional não era uma questão.3 

Com o advento da democratização – entre os anos 1980 e 1990 – e com a “complexificação” 

da sociedade civil e da sociedade como um todo, esses termos foram cedendo lugar à adoção 

da referência ONG. Essa mudança tinha muitos sentidos: Organização Não Governamental 

era um termo internacional para identificar organizações autônomas e sem fins de lucro na 

sociedade civil comprometidas com a defesa de causas sociais relevantes.  Os “centros” 

brasileiros eram definidos internacionalmente dessa forma. 

Essa conexão internacional exerceu enorme peso na mudança, já que boa parte dos centros 

mantinha relações densas com as ONGs europeias, algumas delas já desde o início dos anos 

1970. O diálogo intenso à época entre os centros e as ONGs europeias evidenciou que se 

tratava do mesmo tipo de ator social, favorecendo o autorreconhecimento das organizações 

brasileiras. Então: ONGs lá; ONGs cá. 

Além desse alinhamento com a emergência internacional das ONGs nos anos 1980, 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 também 

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. 

As ONGs, em contraste com os centros, vinham para ficar, representando um processo de 

institucionalização e uma identidade comum: “Em pouco mais de uma década, construíram 

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

reconhecer: ONG”.4 

Alguns dos pontos de referência simbólicos da expressão pública dessa mudança foram a 

criação da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), em 10 de 

agosto de 1991, precedida do 1º Encontro Internacional de ONGs e Agências do Sistema das 

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

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento –, entre 3 e 14 de junho de 

1992, também no Rio de Janeiro. 

Os anos 1990 trouxeram grandes mudanças no cenário social brasileiro. Uma delas, a 

emergência do termo Terceiro Setor, este também uma denominação oriunda do contexto 

internacional, especialmente norte-americano (Third Sector): “Surge no mundo um terceiro 

personagem. Além do Estado e do mercado, há um terceiro setor.5 

                                                             
3 LANDIM, 1998, p. 29.  
4 LANDIM, 1998, p. 29.  
5 FERNANDES, 1994, p. 19.  
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O termo Terceiro Setor entrou em voga a partir do Programa Comunidade Solidária, já no 

início do governo Fernando Henrique Cardoso (1995). Pode-se arguir que o programa era, de 

certa forma, tributário de algumas ideias-força oriundas da Ação da Cidadania contra a Fome, 

a Miséria e pela Vida (mais conhecida como a Campanha contra a Fome, iniciada em 1993 

pelo sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho), como participação cidadã, voluntariado, 

parceria, solidariedade e responsabilidade social.6 

Terceiro Setor, formalmente, “abrange todas as organizações que não pertencem ao Primeiro 

Setor e ao Segundo Setor, i. e., ao Estado e ao mercado. (...) Porém a discussão do fim público 

aqui apenas começa. Em princípio, pode-se dizer que têm fins públicos aquelas organizações 

do Terceiro Setor que produzem bens ou prestam serviços de caráter público ou de interesse 

geral da sociedade”  (FRANCO, 1998).7 

A designação Terceiro Setor, a partir do apoio governamental e da adesão crescente de setores 

importantes da sociedade civil, ganhou legitimidade e disseminou-se amplamente.Sua 

vocação abrangente também favoreceu a adesão de um amplo espectro de organizações. Isso 

foi reforçado pelo fato de que o termo ONG, o designativo mais genérico então, perdia seu 

apelo de termo guarda-chuva, uma vez que era crescentemente usado e percebido como 

vinculado a um grupo determinado de organizações militantes no social. 

No final dos anos 1990, “um renovado tipo de protagonismo empresarial” passou a ocupar 

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 sentido foram a criação, em 1995, 

do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), 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 abrangente, em poucos anos o termo 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 governo, 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. 

Uma limitação indicada por vários autores no debate sobre o Terceiro Setor é que o termo, por 

um lado, traria a ideia de um campo de ação altruísta, voltado a fazer o bem e livre de 

diferenças e conflitos, implicando certa despolitização, e, por outro, poderia favorecer o risco 

de se perder o perfil crítico e político inerente à condição de ser parte da sociedade civil.8 

Finalmente, nos tempos atuais, ganha cada vez mais força o uso desta nova terminologia de 

alcance genérico: Organizações da Sociedade Civil (OSCs).O governo brasileiro usa o termo 

OSC, assim como crescentemente a ONU, o Banco Mundial e a União Europeia, entre outros 

organismos internacionais9. 

Esse termo retoma a referência à sociedade civil, tão em voga nos anos 1980, tanto na área 

social como nos debates acadêmicos. Apresenta conotação geral, baseia-se em conceito 

reconhecido, ainda que polissêmico (sociedade civil), evita denominações negativas (não 

                                                             
6 LANDIM, 1998; ALMEIDA, 2006.  
7 FRANCO, 1998. 
8 DAGNINO, 2006; EDWARDS, 2009; GOHN, 2000.  
9 O termo OSC, como utilizado em nível internacional (CSO em inglês) pela ONU, União Europeia e Banco 

Mundial, inclui sindicatos e igrejas. 
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governamentais, não lucrativas) e tem granjeado ampla adesão nos mais diferentes subcampos 

de organizações atuantes no setor social. 

A ancoragem na sociedade civil, especialmente, dá uma densidade ética e política ao termo 

OSC, uma vez que indica não somente um “lugar”, um ponto de referência na sociedade, mas 

também seu caráter de ente autônomo na sociedade, com fins públicos, com voz própria e 

capacidade de ação independente, com um sentido nitidamente político.10 

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 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, têm seus próprios canais de 

articulação com os sistemas político e econômico”.11 

Organizações da Sociedade Civil remetem, assim, ao lugar, aos atores, às visões e às agendas 

presentes no processo social no país.É justamente essa relação entre OSCs, direitos e 

democracia que será abordada a seguir. 

2. OSC: fator de vitalidade e qualidade da democracia 

Alguém poderia imaginar a democracia que se tem e os direitos já assegurados no Brasil sem 

o protagonismo das OSCs? Dificilmente... 

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, apesar da potencial conflituosidade da vida 

em sociedade. 

A democracia moderna tem justamente como especificidade o reconhecimento e a legitimação 

do conflito e a negação de suprimi-lo de forma autoritária.12É na relação com a perspectiva 

dos direitos e com a qualidade da democracia que a existência e o protagonismo das OSCs 

ganham sentido e relevância. 

A democracia, este arranjo imperfeito e sempre inconcluso que 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. 

“(...) 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”.13 

                                                             
10TEODÓSIO, 2008. O propósito das OSCs de contribuir para fins públicos já havia sido reconhecido e 

incorporado formalmente pela Lei das Oscipsem 1999. 
11 DAGNINO, 2006, p. 23.  
12MOUFFE, 2007, p. 36-37.  
13 BOBBIO, 2003, p.197.  
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A Declaração de Viena (1993)14 estabeleceu a interdependência entre os valores dos direitos 

humanos, da democracia e do desenvolvimento, sendo, aí legitimada a noção da 

indivisibilidade dos direitos humanos, cujos preceitos devem se aplicar tanto aos direitos civis 

e políticos quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais.  

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”.15 

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 se 

sabe o reconhecimento formal de um direito não é garantia de sua plena efetivação. 

Entre uma coisa e outra – a privação, o direito e sua efetivação –, 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. Possibilita, ainda, 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 Sistema Único de Saúde (SUS), promovido desde os anos 1970 pelo 

Movimento da Reforma Sanitária, nascido no meio acadêmico, mas que conseguiu mobilizar 

amplos setores da sociedade civil e de grupos políticos de 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 1988.16 

O mesmo pode ser dito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), oriundo da mudança 

gradual de visão da sociedade sobre a criança e o adolescente, nos anos 1980, fruto de uma 

forte mobilização social de base ampla e diversificada, a qual dá origem ao Fórum Nacional 

Permanente de Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Fórum DCA). No processo constituinte, esse movimento colheu mais de 6 

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 nº 8.069 

– o ECA –, assegurando o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil.17 

Essas legislações – SUS e ECA – são hoje parâmetros formais e institucionais inovadores na 

sua abordagem, assegurando direitos de cidadania. Ambas tiveram na sua origem um 

importante pilar nas movimentações da sociedade civil e contam hoje com essa mesma 

sociedade civil para sua defesa e aperfeiçoamento. 

Nesse processo de construção social do que poderá vir a ser um direito reconhecido, as 

Organizações da Sociedade Civil têm uma função importante. 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.Isso acontece normalmente, por via do associativismo de grupos 

comunitários, associações, movimentos populares, sindicatos, ONGs e organizações de 

                                                             
14 A Declaração de Viena é o documento final da II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, 

realizadaentre 14 e 25 de junho de 1993, em Viena, na Áustria. Ver a Declaração de Viena, na íntegra, na página 

web: www.dhnet.org.br. 
15SANTOS, 2003, p.13.  
16BRASIL, 2006. 
17BRASIL, 2006.  

http://www.dhnet.org.br/
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assistência, graças à sua presença, representatividade e capilaridade no campo social. O 

associativismo contribui para que novos atores ganhem voz e visibilidade na esfera pública, 

enriquecendo a arena de debates e tornando-a mais permeável a novos atores, temas e 

abordagens. 

As OSCs dão especial contribuição ao processo de educação cívica e cidadã da população, 

informando e conscientizando sobre os direitos e as formas de sua promoção, transformando 

consumidores em cidadãos ativos. Muitas vezes é por 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. 

Também são reconhecidas porque, 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. 

Papel relevante das OSCs também são suas contribuições à criação, experimentação e 

desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias sociais, muitas das quais serão depois 

incorporadas às políticas públicas. 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 promover ação articulada, proposição e diálogo com foco em 

iniciativas de incidência, nacional e internacional. 

Com especial relevo no modelo de democracia desenhado na Constituição de 1988 e com seu 

acento na participação da sociedade civil, as ONGs participam ativamente do ciclo das 

políticas públicas, via conferências, conselhos, etc. Aí são protagonistas relevantes na 

elaboração, aperfeiçoamento e controle social das políticas públicas, constituindo uma espécie 

de esfera pública ampliada, papel este que é reconhecido internacionalmente (ONU, Bando 

Mundial, União Europeia, Mercosul, etc.). 

As 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 aprofundamento da democracia, a qual, por sua vez, é condição ética 

e política de sustentação da sociedade. 

3. Sustentabilidade: relevância e fragilidade das OSCs 

Apesar da importância do ativismo das OSCs para a afirmação de direitos e, por conseguinte, 

para o avanço da democracia e do padrão de desenvolvimento, seu reconhecimento social e 

sua sustentabilidade como setor variam segundo os ciclos político-culturais da história do 

país. 

O primeiro ciclo das OSCs na história recente pode ser considerado aquele em que estas 

surgiram com força como atores de mudança social, entre os anos 1980 e meados da década 
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de 1990. Nesse período, as organizações da sociedade civil – na forma especialmente de 

associações, centros de assessoria, movimentos populares e ONGs – deram-se a conhecer e se 

fortaleceram como sujeitos políticos autônomos. 

Mergulhadas em um imaginário de mudança social e apoiadas principalmente por parceiros 

não governamentais nacionais e internacionais, essas organizações cresceram em número e 

escala, ampliaram sua articulação social e capacidade de incidência política. Gozavam de 

relativa sustentabilidade política e financeira, mas careciam de legitimidade mais ampla entre 

a população, que pouco as conhecia. 

Nesse período, o país viu proliferar todo tipo de organização comunitária, de movimento 

social, movimento sindical, ONGs e redes, que exerceram papel importante na construção da 

nova institucionalidade e na promoção dos novos direitos instituídos pela Constituição de 

1988. 

Do ponto de vista de seu reconhecimento, foi o auge das OSCs como atores sociais e políticos 

autônomos da sociedade civil. Isso foi possibilitado, entre outros fatores, pelo apoio político e 

financeiro das organizações internacionais de cooperação, que propiciou boa parte da 

capacidade de ação autônoma das OSCs na época. 

“O Estado brasileiro passou a estimular um novo protagonismo das associações 

civis e demais organizações da sociedade civil, dentro do sistema político 

nacional, a saber, o papel de exercer democraticamente o controle social das 

políticas públicas, assim como de influenciar a sua elaboração e 

configuração”.18 

Por outro lado, a sustentabilidade do campo das OSCs tinha significativa fragilidade dado seu 

limitado conhecimento e reconhecimento pela sociedade e dada a ausência de legislação 

específica que reconhecesse seu valor e favorecesse sua sustentabilidade financeira no país. 

Esse ciclo se fecha com a consolidação dos direitos, dos mecanismos de participação e da 

institucionalidade instituídos em 1988, e com a incorporação da democracia como valor 

universal pela maior parte dos atores sociais. 

A sustentabilidade experimentada no período foi suficiente para conferir lastro a um ativismo 

democratizante importante, que contribuiu decisivamente para os avanços políticos e sociais 

alcançados nos anos 2000, mas se mostrou limitada diante dos desafios colocados às 

condições de perenidade do setor. 

3.1. Ciclo inicial e consolidação dasOSCs: anos 1980-1990 

 Conjuntura histórica de ampliação da militância social e política. 

 Emergência de uma geração de lideranças sociais oriundas de um caldo de cultura 

marcado pela Educação Popular, pela Teologia da Libertação, pelas lutas 

populares, orientadas por uma perspectiva de mudança social. 

 Disponibilidade de recursos da cooperação internacional para o Brasil e para a 

América Latina. 

 Acesso a apoios institucionais (e não apenas a projetos e programas). 

 Ampliação crescente do acesso a recursos públicos (a partir do governo de 

Fernando Henrique Cardoso). 

                                                             
18 CICONELLO, 2009, p. 612.  
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 Possibilidade de desenhar e implementar um projeto político-institucional 

desejado, graças a um significativo grau de autonomia institucional. 

 Relação com políticas públicas centradas na elaboração e no controle social, a 

partir de visão subjacente do Estado como provedor universal e praticamente único 

executor das políticas públicas. 

 Visão do papel das OSCs ancorada na sua capacidade de provocar, organizar e 

promover mudanças sociais. 

 Percepção pública sobre as OSCs fundamentalmente positiva, vinculando-as ao 

“fazer o bem”. 

 Pouca atenção para a comunicação extramuros (pública) e para além do próprio 

campo político. 

 ONGs e movimentos sociais como os principais atores na sociedade civil, os quais 

cresciam em articulação e projeção nacional e internacional. 

 Foco da ação e da articulação política nas relações dentro de cada subcampo 

identitário, com limitada visão e capacidade para interssetorialidade. 

 Mecanismos de governança frágeis, bem como de transparência e de 

accountability. 

 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como regime geral de contratação de 

pessoas. 

 OSCs como ótimos lugares para trabalhar, tanto como espaços de afirmação de 

valores e causas sociais como de aprendizagem profissional. 

 

O segundo ciclo pode ser identificado como o momento em que as OSCs são valorizadas 

como braços operacionais do Estado, cobrindo, grosso modo, os dois mandatos de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002). Nesse período, tornaram-se mais conhecidas, diversificadas e 

valorizadas, e mais apoiadas pelo poder público, o que ocorre, entretanto, sob o influxo de 

uma visão neoliberal de reforma do Estado pela qual as OSCs seriam apoiadas porque 

representariam braços operacionais menos onerosos das políticas públicas. 

Como parte do arcabouço institucional da reforma do Estado, que preconizava esse papel 

subordinado das OSCs, surgem a Lei das Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 1998) e a Lei 

das Oscips (Lei nº 9.790, de 1999). 

Quando surge e se expande a referência ao Terceiro Setor como o campo das organizações 

com papel complementar ao Estado, instituições internacionais de desenvolvimento e muitas 

organizações nacionais passam a enfatizar a construção de capacidades e a 

“profissionalização” nas OSCs, contribuindo para a redução relativa de seu perfil político e 

para o fortalecimento de sua percepção como prestadoras de serviço. 

A sustentabilidade do campo das OSCs nesse momento se fortalece em termos de visibilidade 

e de acesso a recursos públicos e privados. Por outro lado, debilita-se pela divisão do campo 

entre organizações críticas à reforma do Estado e a um papel apenas funcional para as OSCs e 

outras organizações que avançam com a prestação de serviços, muitas vezes com o apoio do 

campo do investimento social privado. 
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Por fim, o ciclo atual, no qual as OSCs passam a se sustentar cada vez mais a partir da 

prestação de serviços, pode ser delineado a partir dos anos 2000, quando estas, especialmente 

movimentos, redes sociais e ONGs, sofrem redução de apoio financeiro, tanto governamental 

quanto internacional, deixam de se beneficiar da aura positiva que granjearam anteriormente, 

entram em crise de sustentabilidade e muitas passam a prestar serviços para sobreviver e se 

legitimar.19 

Cinco fatores exercem influência direta na sustentabilidade das OSCs nesse período: 

 A reconfiguração das organizações internacionais, especialmente europeias, as quais 

reduzem e/ou reconfiguram sua presença no país, tanto pela maior seletividade 

temática quanto geográfica e de tipo de parceiros; deixam de apoiar as organizações 

para dar sustentação a projetos específicos, isto é, o foco passa do apoio ao ator (as 

instituições) para as atividades-fim. 

 O crescimento do apoio de institutos e fundações privadas, ainda que com limitações, 

em função da crise internacional de 2008, com foco em programas e projetos 

específicos, que se dá principalmente pela contratação de OSCs como prestadoras de 

serviços na área social. 

 Estabilização do apoio financeiro governamental no nível federal20, em parte como 

resposta às acusações das forças políticas conservadoras sobre o uso político e para 

fins de corrupção das OSCs. Isso se dá em meio a um processo de dificuldade de 

acesso (devido às peculiaridades técnicas do Siconv – Portal dos Convênios do 

governo federal) e de maior controle e risco de criminalização, favorecido pela 

ausência de um marco regulatório adequado à natureza das OSCs. 

 Dificuldade de adaptação político-cultural das OSCs ao novo contexto da 

sustentabilidade, que exige novos padrões de liderança e gestão, de relacionamento e 

de comunicação e novas capacidades técnicas e gerenciais. 

 Mudança dos padrões de desenvolvimento econômico e social, das políticas públicas 

sociais e dos níveis históricos de pobreza, produzindo-se uma situação em que não fica 

claro para a população, e tampouco para muitos interlocutores na área social, qual é a 

relevância da contribuição das OSCs nesse novo momento do país. 

A sustentabilidade financeira das OSCs passa crescentemente pelo apoio financeiro a projetos 

específicos, seja via editais públicos, privados ou não governamentais, seja via contratação de 

serviços por entes públicos ou institutos e fundações familiares e corporativas.21 

Num contexto de crescentes dificuldades de sustentação financeira, de incerteza quanto ao 

marco regulatório de acesso a recursos públicos por parte das OSCs e de desconfiança da 

opinião pública sobre o sentido das OSCs, muitas organizações são levadas a mobilizar 

recursos pela via da prestação de serviços. Tal movimento tem a vantagem de prover recursos 

em tempos difíceis e com um caráter de livre utilização, no que diz respeito a eventuais saldos 

em relação ao serviço/valor contratado. O que é uma clara virtude em relação à figura dos 

convênios públicos. 

                                                             
19 ABONG, 2009.  
20 Segundo pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2011), as transferências 

voluntárias do governo federal às OSCs somaram R$ 2,2 bilhões em 1999 e R$ 4,1 bilhões em 2010, mas esse 

crescimento não foi proporcional ao do orçamento federal no período.  
21 ABONG, 2009; ARMANI, 2010.  
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Não obstante, a partir de certo ponto, a prestação de serviços como estratégia de 

sustentabilidade institucional pode ter sérias implicações para a autonomia, para a identidade 

de organizações singulares e também para o setor como um todo. 

3.2. Ciclo atual dasOSCs: anos 2000 

 Conjuntura histórica de redução da militância social e política “convencional” (em 

torno de partidos, sindicatos e movimentos sociais tradicionais e ONGs) e crescimento 

e diversificação de novos tipos de ação/militância social (informal e não 

institucionalizada, a partir de redes sociais, ações colaborativas diretas e pontuais, 

organizações de jovens...). 

 Processo de envelhecimento e “fadiga militante” da geração de lideranças sociais dos 

anos 1980. 

 Redução do acesso à cooperação internacional no Brasil. 

 Apoio a projetos e não mais a instituições, com raríssimas exceções. 

 Ampliação expressiva e diversificação do acesso a recursos públicos, com abertura à 

discussão sobre a necessidade de um novo marco regulatório. 

 Inviabilidade crescente de implementar projeto institucional próprio, já que agora o 

desafio é o de “fazer a diferença” nas circunstâncias propiciadas pela gestão e 

execução de diversos projetos, alguns deles de prestação de serviços. 

 Aceitação da possibilidade de as OSCs participarem da execução de políticas e 

programas públicos, como parte da nova visão da relação Estado-sociedade. 

 Ampliação da prestação de serviços pelas OSCs como estratégia política e financeira. 

 Visão do papel das ONGs passando de “demiurgos” da mudança social para 

catalisadores e facilitadores de processos, a partir da perspectiva dos direitos e do 

aprofundamento da democracia. 

 OSCs (especialmente ONGs) perdendo aura positiva, sendo muitas vezes associadas a 

mecanismos de desvio de recursos e de corrupção, o que impõe às organizações que 

gozam de credibilidade o desafio de se diferenciarem disso. 

 Desafios da credibilidade e da mobilização de recursos, o que torna imperativo o 

desenvolvimento de estratégia ampla de comunicação com a sociedade, com o 

planejamento da comunicação, considerando os diversos públicos de interesse – site 

institucional incluído. 

 Ampliação e diversificação dos atores na sociedade civil, impondo novos desafios à 

identidade e à capacidade de estabelecer alianças, parcerias e ações interssetoriais. 

 Exigência por mecanismos de governança que favoreçam a credibilidade, a 

transparência e a accountability. 

 Formas diversificadas de contratação de pessoas, com tendência à maior flexibilidade 

nas relações de trabalho e menor custo fixo. 

 OSCs contextualizadas como um lugar possível de trabalhar, em um momento de 

aquecimento do mercado de trabalho e de expansão do ensino superior. 
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4. OSCs: de autoras a coadjuvantes? 

Os principais financiadores na área social hoje apoiam projetos específicos e não 

organizações. Ou, melhor dizendo, continuam apoiando organizações que consideram 

relevantes e mesmo estratégicas, mas agora por meio do apoio a algum de seus projetos. 

Isso, obviamente, coloca novos desafios à gestão das organizações, uma vez que agora têm de 

suprir as necessidades de recursos institucionais, ainda que parcialmente, com base em uma 

complexa engenharia financeira e contábil. O que envolve uma variedade de projetos e de 

financiadores, cada qual com suas regras e graus de flexibilidade. 

Mais do que a usual escassez de recursos, esse gerenciamento complexo do conjunto de 

necessidades e recursos disponíveis em vários projetos tem sido o drama cotidiano em boa 

parte das organizações. 

Mas essa é apenas a dimensão gerencial e contábil do desafio; a outra é política e 

institucional, dizendo respeito ao risco de redução da autonomia institucional e, no médio 

prazo, de mudança da própria identidade da organização. 

Uma das principais razões para esses riscos é que, muitas vezes, e crescentemente, os projetos 

das OSCs são apoiados na ótica da prestação de serviços.  

Nem sempre os projetos apoiados são iniciativas das próprias organizações, muitas vezes 

representam uma iniciativa de seus financiadores. Mesmo quando estes apoiam organizações, 

fazem-no especialmente no sentido de contratação de sua capacidade de prestar serviços e não 

necessariamente pela condição de exercerem papel destacado de mobilização e liderança 

social. 

Pode-se arguir que tudo depende do que se entende por “prestação de serviços”, já que até 

mesmo a capacidade de uma OSC para mobilizar uma comunidade em torno de um problema 

social pode ser contratada como um serviço. 

Identificam-se três situações na relação entre projeto institucional e prestação de serviços, 

com suas respectivas implicações para a autonomia e identidade das OSCs: 

 A organização formata algo que já faz como um serviço em relação ao qual existe 

demanda e o oferece para contratação como estratégia de mobilização de recursos. 

Esta é uma situação virtuosa. Um exemplo seria uma ONG voltada à formação e 

capacitação de lideranças sociais que decide estruturar um curso de formação como 

um serviço que pode ser contratado e realizado em territórios e situações que não só os 

seus habituais. O desafio aqui é mais de natureza técnica e também gerencial. No 

entanto, se o serviço se amplia muito e se torna a principal atividade da organização, 

isso pode ter implicações para a identidade institucional. 

  Em diálogo com seus parceiros/apoiadores e em resposta a estímulo de algum destes, 

a organização desenha um serviço relevante para ser contratado pelo financiador. 

Esta também é, em princípio, uma opção interessante, já que a proposição do serviço 

se dá como resultante de um processo dialogado. Um exemplo seria o de uma 

organização de direitos humanos brasileira convidada a organizar e oferecer um 

programa na área de DH em outro continente. A depender da escala de operações e do 

volume de pessoas/recursos envolvidos na prestação desse serviço, entretanto, pode-se 

verificar uma mudança no papel (e identidade) da organização – de uma ONG 

brasileira com atuação nacional em DH para uma organização (nacional) com atuação 

internacional. 
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 Organizações apoiadoras e financiadoras, nacionais e internacionais, públicas ou 

privadas, desenham suas prioridades e/ou programas e então buscam identificar OSCs 

com capacidade instalada ou com potencial de vir a tê-la para contratação de serviços. 

Esta é uma situação bem mais complexa e ambígua. Seria o caso de uma fundação 

corporativa que desenha um programa de desenvolvimento comunitário e contrata 

uma ONG para operá-lo. Ou o caso de um ministério que busca via edital público a 

contratação de organizações para executar um programa de formação de 

empreendedores rurais no Nordeste. Há duas possibilidades aqui: quando o 

convite/edital se dirige a organizações já especializadas na prestação de serviços na 

área, isso não traz maiores implicações para sua condição institucional. Já quando a 

proposição alcança organizações tipo ONG, que se constituíram como atores no 

campo social, a prestação de um serviço a uma iniciativa alheia, que não é parte de seu 

plano de ação, pode, sim, trazer riscos no médio prazo. Outra variável importante no 

caso dos editais públicos é a correlação entre a política pública que deu origem e 

orienta o edital e a agenda do movimento social/OSCs. Quanto mais positiva essa 

correlação, tanto mais virtuosa a relação. 

O que se observa na área social como tendência é que as OSCs são cada vez mais apoiadas 

via contratação para oferecer serviços no âmbito de programas e projetos de outras 

instituições, sejam elas públicas ou privadas. Com isso, emerge no horizonte um risco em 

relação à sua condição de ator autônomo da sociedade civil, que pode vir a ficar circunscrita 

às possibilidades oferecidas pela demanda de serviços na área social.  

É importante destacar que faz toda a diferença para a identidade, autonomia e sustentabilidade 

de uma OSC o seu grau de autoria nas ações desenvolvidas. Quanto menor seu envolvimento 

na concepção da ação, como também menor a correspondência entre a nova ação e sua ação 

habitual, tanto maior será o risco de perda do seu perfil político autônomo no processo. 

A questão-chave, então, é que as formas de acesso das OSCs a recursos, seu grau de autoria 

nas ações e os papéis exercidos nos relacionamentos estabelecidos têm implicações 

importantes para a identidade futura dessas organizações. 

Em situações virtuosas, as OSCs se mantêm como autoras, desenvolvendo ações com 

assinatura própria, incluindo-se aqui os editais públicos referentes a políticas públicas 

construídas em resposta a e com a participação da sociedade civil. Em outras situações, 

tornam-se coautoras, com graus variados de autoria e autonomia. Por fim, em outras, elas 

perdem a autoria político-intelectual das iniciativas para ganhar o status de operadoras ou 

executoras de ações de autoria alheia. 

O cenário atual do financiamento às OSCs parece sinalizar para uma situação na qual cresce o 

apoio a elas concebido como a contratação de um serviço. 

Isso diz respeito a todos os tipos de financiador, que valorizam as OSCs como organizações 

capazes de contribuir com a execução de seus próprios projetos. E o fazem por razões 

compreensíveis, por certo. 

As organizações e agências internacionais deixaram de apoiar entidades e passaram a apoiar 

projetos com foco definido e de curta duração, desde os anos 1990, em grande medida devido 

ao recrudescimento das condições de mobilização de recursos em seus países e regiões. Isso 

as levou a desenvolver estratégias que permitissem maior controle sobre o alcance de 

resultados tangíveis: seleção mais rigorosa de parceiros, priorização temática e territorial, 

intensificação do diálogo e dos controles gerenciais, participação direta na elaboração de 
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projetos de parceiros, maior exigência técnica na elaboração de projetos, maior limitação para 

incorporação de custos institucionais nos orçamentos de projetos específicos e maior 

objetividade na avaliação dos mesmos (ARMANI, 2010).22 

Muitas vezes, ainda que o apoio internacional se dê via projetos específicos, não se perde a 

dimensão de apoio ao protagonismo político da OSC, ainda que este fique “encapsulado” no 

formato projeto. 

As organizações e agências internacionais dizem ser necessário ampliar a sua capacidade de 

demonstrar resultados, em um contexto no qual sua própria credibilidade e sua estratégia de 

ação estão muitas vezes em questão. 

Inúmeras lideranças sociais acreditam que esse acento na qualidade e nos controles sobre os 

projetos por parte de organizações internacionais levou a um foco maior nas dimensões 

técnica e gerencial do desenvolvimento social, reduzindo sua contribuição no que se refere ao 

protagonismo e à autonomia das OSCs apoiadas. Perdeu-se também força e sustentação em 

muitas redes importantes na sociedade civil. Muitas OSCs apoiadas por organizações 

internacionais afirmam ter, em geral, menos recursos, menos autonomia e mais controles 

externos. 

O setor público, especialmente federal, também tem dado sua contribuição a esse processo de 

maior ênfase a projetos e menor apoio às organizações em si, com viés de contratação de 

serviços. 

Regulado pela figura jurídico-administrativa dos convênios, o marco legal vigente, associado 

à maior sensibilidade política do apoio público a OSCs, nos últimos anos, tem feito com que o 

financiamento público federal a estas se dê fundamentalmente pela via do apoio a projetos, 

com limitadas possibilidades de suporte aos custos de manutenção da organização. 

O resultado é que muitas organizações hoje têm acesso significativo a recursos públicos, mas 

enormes dificuldades para se manter ativas como atores sociais, já que não conseguem 

recursos para atividades que não aquelas estritamente inscritas nas rubricas dos convênios. 

Uma dificuldade muita conhecida nesse sentido é a de custear integralmente os salários das 

pessoas mais qualificadas na organização. 

A justificativa maior para essa situação é que, do ponto de vista do interesse público, como 

percebido pelos atuais gestores públicos, há um risco maior de uso político dos recursos 

quando o Estado apoia organizações do que quando isso se dá pela via do apoio a projetos 

determinados. 

No entanto, o que escapa a essa visão é que é possível aperfeiçoar o marco regulatório para 

que este permita tanto o apoio legítimo, transparente e com controle social de projetos como 

de organizações. 

O que pode ser realizado tanto pela possibilidade de incorporação de custos diversos de 

manutenção da organização no orçamento de projetos específicos como pela criação de novos 

arranjos institucionais para financiamento de OSCs (como fundos autônomos de gestão 

compartilhada, por exemplo). 

Por fim, também o campo do investimento social privado via, especialmente, institutos e 

fundações corporativas tem contribuído para essa situação. 

                                                             
22 ARMANI, 2010.  
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Duas tendências recentes nesse setor são justamente a promoção de programas e projetos 

próprios, em detrimento do apoio a projetos de OSCs,23 e o “apoio” a OSCs pela via da 

contratação de seus serviços. 

A lógica desse processo pode ser, pelo menos em parte, explicada pelo horizonte de incertezas 

do movimento da economia, vide crise financeira de 2008 e seus efeitos. O que levou a uma 

necessidade de maior controle sobre o investimento social, sobre seus resultados e sobre o 

valor eventualmente agregado.24 

Como pano de fundo, pode-se perceber a projeção de certa cultura empresarial orientada por 

resultados materiais de curto prazo para a área social, nem sempre com efeitos virtuosos. 

As visões desses três tipos de financiador, ainda que legítimas e compreensíveis, 

compartilham o pressuposto de que organizações sociais técnica e gerencialmente 

qualificadas, capazes de elaborar e executar bons projetos e prover bons serviços, representam 

o novo horizonte das OSCs. 

Será mesmo? Certamente, dois dos principais desafios das OSCs são a qualificação técnica do 

seu fazer e a dos seus processos de gestão. 

Prestar serviços e executar projetos, nesse sentido, não representam problemas para a 

legitimidade e sustentabilidade das OSCs. O que, sim, pode ser percebido como problemático 

é assumir que esses dois elementos são suficientes para definir sua identidade e seu sentido de 

existência. 

Por isso é necessário enfatizar outro desafio das OSCs, este primordial, porque identitário, 

que é a sua capacidade de exercer protagonismo vinculado à defesa de direitos e ao interesse 

público na sociedade. 

E, mais amplamente, o desafio da existência e manutenção de um campo de organizações 

sociais identificadas na qualidade de atores da sociedade civil, como condição de democracia 

e de um padrão de desenvolvimento mais sustentável. 

Se não for revertida a tendência de apoiar OSCs apenas pela via dos projetos de curta duração 

com foco definido, associada com o estabelecimento de “parcerias” com viés de prestação de 

serviços, corre-se o risco de mudanças significativas na identidade e no papel das 

organizações que perfazem o tecido social. Consideradas “organizações da sociedade civil” – 

entes sociais autônomos ancorados no interesse público e com capacidade de voz crítica e 

inovação na sociedade. 

Esse tecido social é condição de possibilidade e de perenidade de todo tipo de iniciativa e de 

projetos sociais, públicos e privados. Se não, como conferir legitimidade, efetividade e 

sustentabilidade aos projetos sociais (públicos e privados) sem o protagonismo e sem a 

capacidade catalisadora dessa ampla e diversa rede de lideranças e organizações sociais 

autônomas? 

Tanto gestores púbicos como gerentes de institutos e fundações privadas e de ONGs 

necessitam de um “outro” para dialogar, para estabelecer parcerias, para validar suas 

iniciativas e para servir como referência de resultados. Quanto mais esse outro for colocado 

na posição de ator coadjuvante e colaborador operacional nos processos, tanto mais 

decrescente tenderá a ser a legitimidade e a efetividade das ações desenvolvidas no longo 

prazo. 

                                                             
23GIFE, 2010.  
24 TEODÓSIO, 2008.  
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Se essa situação de crescente “invisibilidade” das organizações sociais não for superada, a 

sociedade brasileira pode perder parte considerável da energia necessária para fazer avançar a 

efetividade das políticas públicas, a formação democrática e cidadã das novas gerações, a 

responsabilidade social das empresas e a mobilização social exigida para o desenvolvimento 

sustentável. 

Diante disso, é importante que as próprias OSCs e suas articulações e redes mais 

representativas tematizem de forma direta essa situação, aprofundando a análise de cenários, 

as tendências do financiamento social, as novas oportunidades e os riscos e desafios 

envolvidos. Faz-se necessário ir além das constatações para tomar iniciativas de diálogo 

estratégico com os financiadores. 

Urge impulsionar um amplo e diversificado processo de diálogo e articulação interssetorial, 

visando ao resgate do sentido estratégico do ponto de vista dos direitos e da democracia, da 

sustentabilidade política, técnica e financeira das OSCs. Tal debate deveria ter incidência 

tanto nos novos formatos de apoio público, no âmbito do novo marco legal ora em discussão, 

como na concepção de “doação” e parceria no campo do investimento social privado. 

Espera-se que isso dê origem ao desenho de iniciativas, setoriais e multissetoriais, voltadas ao 

financiamento e fortalecimento duradouro das OSCs como autoras no campo social.  

Isso simplesmente porque, sem a dinâmica política, social e cultural catalisada por esse tipo 

de organização, boa parte da capacidade de reconstrução permanente dos laços de confiança, 

solidariedade e cooperação de que todas as sociedades necessitam para persistir poderá ser 

perdida. 
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