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A condição de possibilidade da pesquisa 

A realização da pesquisa “Arquitetura Institucional de Apoio às OSCs no Brasil” proposta pela 

Articulação D3 e levada a cabo pelo CEAPG - Centro de Estudos em Administração Pública e 

Governo da FGV representa um marco histórico. Ela nos revela a maturação de um processo 

de convergência das OSCs de defesa de direitos em um ator coletivo capaz de pensar sobre si 

próprio, sobre o contexto complexo no qual está imerso e de propor iniciativas estratégicas 

conjuntas. 

As circunstâncias históricas, legais, identitárias e políticas de cada setor da sociedade civil 

tenderam a prevalecer sobre a possibilidade e a necessidade de articulação e ação conjunta do 

campo das OSCs como um todo. Faz pouco tempo que as principais representações setoriais 

dentro do campo das organizações da sociedade civil brasileira passaram a dialogar de forma 

regular, construir convergências e estabelecer iniciativas de interesse mútuo.  

Pode-se, por hipótese, creditar este novo momento das OSCs no país a quatro fatores 

principais: (i) as mudanças nas condições de sustentabilidade das OSCs desde meados dos anos 

1990; (ii) a oportunidade de propor e negociar mudanças no atual marco legal das OSCs (no 

governo Lula, em 2003/04, e no governo Dilma entre 2011 e 2013); (iii) a projeção do 

investimento social privado no país e sua relevância tanto para a sustentabilidade das OSCs 

como para a proposição de um novo marco regulatório; e (iv) a percepção dos principais 

atores da sociedade civil comprometidos com a defesa de direitos e com o interesse público de 

que sua relevância para a democracia e para um desenvolvimento justo e sustentável vinha 

perdendo legitimidade perante a opinião pública (Armani, 2013). 
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Não seria fora de propósito arguir também que o virtual esgotamento do modelo 

desenvolvimentista promovido pelos governos Lula e Dilma (2003-2013) frente aos desafios 

das desigualdades sociais, da qualidade dos serviços públicos e de um desenvolvimento 

sustentável contribuiu para realçar a importância de uma sociedade civil articulada, com voz 

própria e capaz de iniciativa autônoma. 

Esses fatores, conjugados, favoreceram movimentos de convergência inter e multi setorial no 

campo das OSCs. 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 presente pesquisa 

representa uma das iniciativas estratégicas tomadas neste processo. 

Alguns resultados e aprendizados da pesquisa 

Um resultado importante, e também um mérito da pesquisa, foi o estabelecimento de um 

processo de interlocução frutífera entre atores institucionais do campo das OSCs e a academia. 

Isto não é inédito em si; seu pioneirismo está na proposição de um diálogo estruturado entre 

uma articulação de sujeitos sociais representativos do campo das OSCs (a Articulação D3) e a 

instituição de pesquisa em questão (a FGV) com o propósito de investigar as condições de 

sustentabilidade deste campo de organizações. 

Alguns possíveis aprendizados emergem aqui. O primeiro deles é o de que este movimento 

deve ser tomado apenas como o primeiro passo de um longo processo. A amplitude do tema e 

sua complexidade revelaram-se grandes demais para este primeiro empreendimento. O 

segundo aprendizado, derivado do anterior, é que a pesquisa sobre o tema da arquitetura de 

apoio institucional de apoio às OSCs comporta e exige o envolvimento de uma multiplicidade 

de instituições de pesquisa, tanto aquelas que já estão investigando o tema ou temas 

correlatos, como instituições dispostas a investir nesta nova temática. Este é um 

empreendimento que exigirá intensa articulação entre diferentes instituições, recursos e 

abordagens. O terceiro aprendizado diz respeito à necessidade de ambas, instituições sociais e 

instituições de pesquisa, se organizarem de forma adequada para a promoção de um diálogo 

regular e produtivo. Isto envolve não somente disponibilidade e recursos, mas também a 

integração da interlocução interinstitucional voltada à produção de conhecimentos em seus 

respectivos planejamentos estratégicos. O quarto aprendizado, talvez um alerta e um desafio a 

ser aprofundado, é a necessidade mesma de se refletir sobre o grau desejável de envolvimento 

e autonomia das instituições sociais no processo de investigação. A hipótese aqui é a de que o 

conhecimento neste campo avançará tanto mais quanto melhor for o diálogo entre sujeito 
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social e pesquisadores, mas também que a qualidade e validade de tal conhecimento também 

residem no caráter independente de seu processo de produção. 

Talvez a grande virtude da pesquisa tenha sido identificar, sistematizar e propor a reflexão em 

relação aos dados e informações existentes sobre a atual arquitetura institucional de apoio às 

OSCs no Brasil. Já há no Brasil núcleos de pesquisa trabalhando sobre alguns temas inerentes 

ou correlatos à arquitetura institucional de apoio às OSCs, mas eles tendem a operar de forma 

independente e não necessariamente circunscrevem sua temática como um sistema 

institucional relativo à sustentabilidade das OSCs.  

Agora se tem uma melhor noção dos componentes principais do sistema institucional 

relacionado à sustentabilidade das OSCs, com informações sobre as instituições, os principais 

mecanismos vigentes, a legislação pertinente, as fontes de recursos, a escala de recursos 

envolvida e os elementos relacionais presentes. 

Talvez pelo ineditismo da pesquisa, por sua complexidade e abrangência e pelos 

contingenciamentos operacionais (especialmente o cronograma), se deva compreendê-la 

como um estudo exploratório do campo. Antes de ser uma limitação, isto deve ser 

compreendido como uma conquista necessária no processo de aproximação conceitual e 

metodológica do tema. Este passo fundamental tornou possível agora delinear horizontes 

estratégicos de pesquisa sobre o tema. 

Outro aspecto positivo da pesquisa foi identificar onde estão as principais lacunas de 

informação em relação aos diversos fluxos de recursos em todos os campos institucionais 

pesquisados (cooperação internacional oficial, cooperação internacional não governamental, 

financiamento público, investimento social privado, contribuição de indivíduos, etc.). Só isso já 

contribui com pautas possíveis de negociação com órgãos públicos acerca da padronização de 

pesquisas existentes ou mesmo de novas pesquisas. O mesmo vale para a o investimento 

social privado. 

Neste sentido, também importante foi a sinalização das discrepâncias conceituais e/ou 

metodológicas entre diferentes fontes de informação existentes e mesmo indicar as 

tendências conflitantes oriundas de diferentes conjuntos de dados. 

A pesquisa sistematizou um conjunto de análises muito reveladoras da condição difícil na qual 

se encontram as OSCs em termos de sustentabilidade institucional (CEAPG & Articulação D3, 

2013). Algumas delas podem ser retomadas por meio das seguintes afirmações: 
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▪ São limitadas as fontes de dados e informação, oficiais e não oficiais, sobre recursos 

direcionados a OSCs, especialmente no setor público, tanto no âmbito federal, como 

em estados e municípios. Também é grande a limitação de dados representativos em 

relação às doações individuais. Há ainda dispersão e falta de regularidade na produção 

de dados em geral; 

▪ A atual arquitetura institucional de apoio às OSCs está em processo rápido de 

mudança, em todos os seus campos institucionais; 

▪ Predominam a figura do “projeto” e a modalidade de prestação de serviço; 

▪ O acesso das OSCs aos recursos públicos é ínfimo em termos proporcionais e poucos 

ministérios concentram a maior parte dos recursos repassados, via de regra, para 

áreas tradicionais como educação, saúde e assistência social; 

▪ Os recursos internacionais canalizados para as OSCs brasileiras são muito pequenos 

quando comparados aos recursos da cooperação oficial; 

▪ O volume de recursos enviados pelo Brasil ao exterior é muito superior àquele que ele 

tem recebido por meio da cooperação oficial ao desenvolvimento. O Brasil tornou-se 

um país doador; 

▪ As empresas investem um valor significativo na área social, mas relativamente pouco 

em direitos humanos e no fortalecimento das OSCs; 

▪ Foi constatada a insuficiência das formas tradicionais de mobilização de recursos como 

estratégias de sustentabilidade das OSCs; 

▪ O desafio não é apenas a indicada falta de “cultura de doação”, mas o não 

estabelecimento de relações e condições necessárias de confiança e legitimidade entre 

população e OSCs que precisam existir para viabilizar o ato de doação; 

▪ Existência na sociedade civil de novas formas de mobilização de recursos 

(crowdfunding, p.ex.) e de instituições de apoio às OSCs (fundos e fundações 

independentes), as quais têm tudo para virem a ser pilares de uma nova arquitetura 

institucional; 

▪ A análise mostra quão reduzidos são os incentivos ao fortalecimento das OSCs que 

trabalham com defesa de direitos e realizam atividades de incidência (advocacy). 
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O horizonte que se descortina 

Finalizado este amplo estudo das instituições e relações relevantes para a sustentabilidade das 

OSCs, cabe identificar alguns dos novos desafios. O primeiro deles parece ser avançar 

conceitualmente em relação àquilo que foi alcançado por esta pesquisa. 

A demanda apresentada pela Articulação D3 para a pesquisa propunha: 

Sistematização de dados, informações e conhecimentos para caracterizar a atual 
arquitetura institucional de apoio a OSCs no Brasil, a partir da investigação da 
legislação pertinente, das instituições financiadoras e apoiadoras existentes, dos fluxos 
financeiros (nacionais e internacionais), dos diferentes sub-campos e tipos de 
organizações da sociedade civil e das relações de parcerias estratégicas existentes2. 

A proposição da pesquisa se assentava na referência à “arquitetura institucional de apoio” às 

OSCs. O termo está longe de ser preciso na indicação do quê exatamente tal arquitetura 

designa. A noção institutional structure ou institutional framework vem sendo largamente 

usada em várias áreas do conhecimento para referir genericamente ao arcabouço legal-

institucional que regula e organiza determinado sistema institucional como, por exemplo, no 

caso dos debates sobre a melhor arquitetura institucional na União Europeia, ou da proposição 

de uma arquitetura institucional para a gestão das mudanças climáticas em nível global. 

A pesquisa avançou até o ponto de identificar e analisar as principais instituições financiadoras 

das OSCs, buscando caracterizar seu modus operandi, mas não chegou a “caracterizar a atual 

arquitetura institucional de apoio”.  

O entendimento genérico de arquitetura institucional de apoio como um sistema institucional 

não é suficiente para delimitar as variáveis relevantes na caracterização de uma arquitetura 

institucional. A presente pesquisa não se limitou a isso, Provavelmente, foi por isso que os 

Termos de Referência da pesquisa indicavam que em cada campo institucional relevante 

(cooperação internacional oficial, cooperação não governamental, fundos públicos federais, 

fundos independentes e assim por diante) se faria necessário investigar e descrever: (i) a 

institucionalidade existente: legislação, instituições (quantas, quais, governança, formas de 

operação, etc.), padrão de relações construído, etc.; (ii) volume total de recursos, suas origens 

e o volume de recursos disponibilizados para apoio a OSCs no Brasil (de preferência, com 

dados relativos aos últimos cinco anos); (iii) formas de operação e condicionalidades; (iv) 

desafios gerais, sustentabilidade e tendências futuras; (v) condições de acesso a recursos pelas 

 

2 D3 – Diálogo, Direitos & Democracia. Pesquisa Arquitetura Institucional de Apoio às OSCs. Termos de 
Referência, p. 01. 
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OSCs (e, mais especificamente, pelas OSCs-DDs); (vi) existência ou não de linha de apoio ou 

dimensão de apoio ao desenvolvimento institucional & sustentabilidade das OSCs; e (vii)  

referências bibliográficas relevantes.  

Cabe agora o desafio de avançar da definição do termo arquitetura institucional de apoio e 

conceber o conjunto de instituições, leis, normas, modalidades de acesso, procedimentos, 

fluxos, padrões de relação e pesos relativos de cada campo de relações de apoio como um 

sistema institucional. 

Outro desafio de natureza conceitual e metodológica a ser equacionado no futuro refere-se à 

questão das “OSCs de defesa de direitos”. Desde meados dos anos 1990, com a emergência de 

novos atores na cena social brasileira e da disseminação do termo terceiro setor, as Ongs e 

demais OSCs comprometidas com a perspectiva dos direitos têm se preocupado em não 

perder sua singularidade como sujeitos ético-políticos autônomos comprometidos com o 

aprofundamento e a qualificação da democracia. Daí ser compreensível que qualquer pesquisa 

sobre as condições de sustentabilidade das OSCs no Brasil dê atenção a este subcampo de 

organizações. Entretanto, do ponto de vista conceitual e também metodológico não é nada 

fácil estabelecer uma clara linha divisória entre quem defende e quem não defende direitos. A 

leitura do relatório permite asseverar que esta questão esteve presente nas preocupações dos 

pesquisadores. Em todos os eixos de pesquisa houve a atenção particular com o apoio à defesa 

de direitos e os relatórios parciais trazem preciosas informações sobre quão limitado é o apoio 

direto aos direitos humanos dentro da atual arquitetura institucional de apoio às OSCs. 

Perguntou-se, por exemplo, porque organizações de assistência social, educação ou saúde não 

são consideradas de defesa de direitos na pesquisa FASFIL do IBGE/IPEA. Estar-se-ia 

considerando defesa de direitos tão somente a dimensão de incidência? Por que é importante 

que se faça esta distinção no contexto atual? E outras dimensões do processo de efetivação de 

direitos, como a prestação de atendimento orientado pela perspectiva dos direitos e o 

controle social via conselhos de políticas públicas, não têm relevância para a promoção e 

defesa de direitos? Também na investigação sobre o apoio do campo do investimento social 

privado aos direitos, cabe refletir se o que o Censo Gife denomina de “direitos humanos” 

resume tudo o que interessa do ponto de vista do apoio à defesa de direitos. 

Aqui reside um enorme desafio para a pesquisa futura. Parte importante dele é conceitual e 

metodológico. Não obstante, cabe reconhecer que outra parte do desafio é política e diz 

respeito ao processo social de construção de categorias de identificação, as quais sempre 
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estabelecem um sistema de diferenças. O reconhecimento deste processo torna ainda mais 

evidente a importância da interlocução, com autonomia mútua, entre OSCs e academia. 

O que nos leva a outra consideração conceitual. Talvez seja o caso de visualizar, através da 

janela aberta pela arquitetura institucional de apoio às OSCs, outra possibilidade de 

investigação, com escopo e alcance mais amplos do que este que acaba de dar seu primeiro 

passo, mas complementar a ele. Trata-se de pensar sobre o que se poderia chamar de a 

arquitetura institucional de suporte aos direitos na institucionalidade brasileira. O propósito 

seria investigar e refletir sobre em que medida o sistema legal-institucional brasileiro e as 

relações Estado – sociedade asseguram a efetividade de direitos de cidadania e em que grau as 

OSCs contribuem para isso. A hipótese aqui implícita é a de que a legitimidade e a 

sustentabilidade das OSCs e, em especial, das OSCs de defesa de direitos, está relacionada de 

forma fundamental com a sustentabilidade da perspectiva dos direitos na sociedade. 

Por fim, talvez seja benéfico para a pesquisa sobre a atual arquitetura institucional de apoio às 

OSCs caminhar em paralelo ao processo de desenho de uma nova arquitetura institucional. Em 

primeiro lugar porque a imaginação e proposição de um modelo institucional desejável estão 

se colocando como uma exigência para fazer avançar o diálogo com o governo federal e 

mesmo com a sociedade em geral. Em segundo lugar porque o olhar a partir do necessário e 

do desejável traz vantagens em termos de liberdade de pensamento e de adequada 

valorização daquilo que já existe e que pode ser pilar de um novo modelo. A sinergia entre a 

análise da atual arquitetura institucional e o desenho de uma nova tende a aguçar os pontos 

de maior interesse tanto para a pesquisa quanto para a proposição inovadora. 

Supõe-se que é quase inimaginável que o Brasil venha um dia a propor e aprovar uma nova 

arquitetura institucional de apoio às OSCs de forma sistêmica e integrada. Mais imaginável 

seria a possibilidade de, a partir de um horizonte conceitual desejável – a imagem de um novo 

sistema institucional de apoio - propor e negociar a aprovação de componentes específicos de 

um novo modelo/arquitetura. 

Um exemplo aqui poderia ser pensar como numa nova arquitetura poderia fazer uso de uma 

rede de instituições e fundos intermediários na sociedade civil de forma a prover recursos, 

capacidades e apoio a organizações pequenas e/ou menos desenvolvidas institucionalmente. 

Outro exemplo seria desenhar uma proposta de funcionamento e governança de fundos de 

grande porte de apoio a OSCs, com recursos públicos e privados, nacionais e internacionais, 

voltados ao fortalecimento do tecido emancipatório da sociedade civil, com governança 

compartilhada inter-setorial. 
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O importante a garantir em qualquer novo desenho, sistêmico ou parcial, é a existência de 

mecanismos de fortalecimento da sustentabilidade das OSCs, do seu reconhecimento como 

sujeitos autônomos democratizantes da sociedade, geradores de iniciativas de valor social e de 

interesse público, fundamentais para o avanço do padrão de sociedade e de democracia que 

vivemos. 
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