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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

As fundações e a Associações Sem Fins Lucrativos e o novo arranjo para a sociedade

civil

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar os fundamentos que norteiam a formação

das ONGs no Brasil. Para auxiliar o entendimento desse problema, buscaremos responder as

perguntas que norteiam nosso estudo: Quais fatores sociopolíticos econômicos possibilitaram

a transferência das políticas sociais para o terceiro setor? Os dados foram obtido através do

censos publicados pelo IBGE (2012),  em que temos a distribuição das fundações sem fins



lucrativos pelos e outros dados importantes sobre sua formação, idade e pessoal assalariado.

Utilizamos Fontes (2010), Montaño (2010), Gramsci (2016), Behring e Boschetti (2011) para

a compressão da totalidade em que ONGs estão imersas.  Concluímos que o novo arranjo para

a sociedade civil, proposto pelo neoliberalismo, promove a precarização das políticas sociais e

o afastamento da luta de classes.

Palavras Chave – Estado; Sociedade Civil, ONGs

The Foundations and Non-Profit Associations and the New Arrangement for Civil

Society

Abstract: This study aims to analyze the foundations that guide the formation of NGOs in

Brazil. To help understand this problem, we will answer the questions that guide our study:

What socio-political economic factors allowed the transfer of social policies to the third

sector? The data were obtained through the censuses published by the IBGE (2012), in which

we have the distribution of non-profit foundations by and other important data about their

training, age and salaried personnel. We use Fontes (2010), Montaño (2010), Gramsci (2016),

Behring and Boschetti (2011) for the compression of the totality in which NGOs are

immersed. We conclude that the new arrangement for civil society, proposed by

neoliberalism, promotes the precarization of social policies and the withdrawal of the class

struggle.

Key-words - State ; civil society; NGOs

Las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro y el nuevo arreglo para la sociedad

civil

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo analizar los fundamentos que orientan la

formación de las ONGs en Brasil. Para ayudar al entendimiento de este problema, buscaremos

responder a las preguntas que guían nuestro estudio: ¿Cuáles factores sociopolíticos

económicos posibilitaron la transferencia de las políticas sociales al tercer sector? Los datos

fueron obtenidos a través de los censos publicados por el IBGE (2012), en que tenemos la

distribución de las fundaciones sin fines de lucro por los y otros datos importantes sobre su

formación, edad y personal asalariado. (2010), Montaño (2010), Gramsci (2016), Behring y

Boschetti (2011) para la compresión de la totalidad en que las ONG están inmersas.

Concluimos que el nuevo arreglo para la sociedad civil, propuesto por el neoliberalismo,

promueve la precarización de las políticas sociales y el alejamiento de la lucha de clases.

Palabras Clave: Estado; sociedad civil; ONG

Introdução



Teremos como base para este trabalho o censo elaborado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística sobre fundações e a Associações Sem Fins Lucrativos. O objetivo da

série de censos é de fornecer o retrato de como estão distribuídas as ONGs pelo país. A última

publicação foi realizada em 2012, com dados de 2010, porém há outras duas edições do censo

publicadas em 2004 e 2008 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA 2004;2008;2012). Portanto os censos se tornam uma importante fonte para

aqueles que pretendem se enveredar nas pesquisas sobre o chamado “terceiro setor”. A partir

disso, este trabalho busca analisar os fundamentos que norteiam a formação das ONGs no

Brasil. Para auxiliar o entendimento desse problema, buscaremos responder as perguntas que

norteiam nosso estudo: Quais fatores sociopolíticos econômicos possibilitaram a transferência

das políticas sociais para o terceiro setor? Quais os fatores que influenciaram a formação de

ONGS? Quais os fatores legais que proporcionaram o crescimento das ONGs?

Considerando as categorias de Gramsci (2016), associado aos escritos de Montaño

(2010), Behring e Boschetti (2011), Fontes (2010) e Melo (2005) buscamos analisar o

contexto em que essas entidades estão imersas, as influências que possibilitaram seu

crescimento e seus impactos para a classe trabalhadora.

Os censos do IBGE

O objetivo da série de censos é de fornecer o retrato de como estão distribuídas as

ONGs pelo país. Os documentos são resultados de uma ação conjunta entre o IBGE e o

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). A publicação dos censos se iniciou em

2004, com dados referentes ao período 1996-2002. Em 2008, foram publicados os dados até o

ano de 2005. A última publicação foi realizada em 2012 e o período de análise foi expandido

até o ano 2010. Portanto os censos se tornam uma importante fonte para aqueles que

pretendem se enveredar nas pesquisas sobre o terceiro setor. Além de fornecer um panorama e

organização pelo país das FASFIL

espera-se estimular e qualificar o debate público sobre as características do segmento
associativo e fundacional sem fins lucrativos no Brasil, sobre sua relevância e
legitimidade, sobre suas relações com os poderes públicos, com empresas, com a
mídia e com a população em geral (IBGE, 2012, P. 11).

Os dados para os censos foram obtidos por meio do Cadastro Central de Empresas

(CEMPRE). Nele estão contidas informações tanto de empresas públicas como de empresas

privadas. As informações do CEMPRE são atualizadas anualmente pela Relação Anual de

Informações Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),

ambos sob o controle do Ministério do Trabalho e Emprego. Na base de dados do CEMPRE

podem ser encontradas informações como razão social, o código da natureza jurídica, “a



classificação da atividade principal, o endereço completo, o nome de fantasia – quando é o

caso – e o ano de fundação” (IBGE, 2004, p.13). Na referida base de dados, as empresas são

agrupadas em três categorias: administração pública, entidades empresariais e entidade sem

fins lucrativos. A classificação da atividade exercida pela entidade no CEMPRE é feita com

base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE.

Na categoria das entidades sem fins lucrativos foram identificadas 14 subcategorias,

sejam elas: Serviço Nacional Registral, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,

Organização Social, Outras Fundações Mantidas com Recurso Privado, Serviço Social

Autônomo, Condomínios em Edifícios, Unidade Executora, Comissão de Conciliação Prévia,

Entidade de Mediação e Arbitragem, Partido Político, Entidade Sindical, Filial no Brasil de

Fundação ou Associação Estrangeira, Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior,

Outras formas de Associação (IBGE, 2004).

Para ser considerada uma FASFIL a entidade deveria se enquadrar nos cinco critérios,

simultaneamente, relacionados abaixo

(i) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Estado;
(ii) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes
entre os proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira de
existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que aplicados nas
atividades-fins;
(iii) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas;
(iv) auto-administradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades; e
(v) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer
grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de fundação da entidade é
livremente decidida pelos sócios ou fundadores. (IBGE, 2004 ,p. 13)

Feito enquadramento nos critérios acima descritos, se percebeu que no Brasil as

entidades compõem três grupos de figuras jurídicas. O primeiro grupo são as associações que

são formadas por pessoas que se organizam para efetuar atividades em fins lucrativos. O

segundo, as fundações que são caracterizadas pela presença de Instituidor que delega bens,

especificando o fim a que se destina. E por fim as associações religiosas, que são pessoas

jurídicas de direito privado. Com isso, se reduziu a 5 subcategorias que atendiam a todos os

critérios de seleção. São elas: Organização Social, Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público, Outras Fundações Mantidas com Recursos Privados, Filial no Brasil de

Fundação ou Associação Estrangeiras e Outras Formas de Associação.

Para o censo publicado em 2012, mudou se o critério sobre a classificação das

FASFIL. Antes eram consideradas todas as empresas sem fins lucrativos cadastradas no

CEMPRE. No novo documento foram utilizadas as “condições de atividade” para selecionar e

classificar as entidades. Deste modo, foi verificado uma redução em cerca de 24,8% o numero

de empresas participantes (IBGE, 2012). Para se fazer parte da pesquisa as FASFIL, além de



estarem enquadradas no 5 requisitos dos  estudos anteriores, devem ser considerado quesitos

como:

• empresas e outras organizações com 0 a 4 pessoas ocupadas assalariadas, que se
declararam como “em atividade” na RAIS no ano de referência e que não tenham
nenhum indicativo de inatividade nas pesquisas econômicas anuais do IBGE; e
• empresas e outras organizações que tiveram informação econômica nas pesquisas
econômicas anuais do IBGE, independente da situação cadastral e condição de
atividade informada na RAIS. (IBGE, 2012, p. 20-21)

A partir de 2006 para a classificação das atividades econômicas passou a ser utilizado

o CNAE 2.0. Nas versões anteriores deste estudo foi utilizada a versão CNAE 1.0 (IBGE,

2004; 2008). A justificativa para a utilização da nova versão do CNAE é por ela possuir uma

melhor maneira de apresentar e detalhar os dados da atividade econômica exercida pela

FASFIL, provocando assim, uma mudança na metodologia do estudo, em relação aos

anteriores.

Para as entidades existentes antes de 2006, ano que o novo sistema de códigos do

CNAE foi implantado, foi mantida a classificação dos estudos anteriores. Para as novas, foi

efetuada uma tradução do novo (2.0) para o antigo sistema (1.0), como a finalidade de se

tornar possível uma comparação entre os mesmos. Assim, para a apresentação dos dados

foram criadas duas tabelas: uma com os dados da nova versão e outro com os dados da versão

antiga.

Na apresentação dos dados, na versão 2010, houve mudanças também. Foram

apresentados números arredondados. Para o arredondamento “O arredondamento foi feito

aumentando-se de uma unidade a parte inteira do total da variável, quando a parte decimal era

igual ou superior a 0,5.” (IBGE, 2012, p.25). Destarte, pode ser percebida uma diferença entre

os percentuais apresentados e a soma total apresentada. Além da regra de desidentificação que

consiste em desidentificar, no mesmo nível de subtotalização ou totalização, as
colunas para as quais se disponha de informações relativas a apenas uma ou duas
unidades econômicas. Tal procedimento consistiu em aplicar um (x) na célula
correspondente ao valor a ser omitido, nas variáveis pessoal ocupado assalariado,
salários e outras remunerações e salário médio mensal, preservando-se os valores
referentes ao número de unidades locais, que não sofreram desidentificação (IBGE,
2012, p.25).

Outra categoria de análise que foi incluída nessa versão foi o nível de escolaridade e o

sexo do pessoal assalariado. Desse modo, foi possível a comparação entre a remuneração dos

assalariados com e sem nível superior e entre homens e mulheres. Visto isso, foi possível se

fazer um retrato de como são, quantas são e onde estão as FASFIL pelo país. Em nossa

análise utilizaremos o documento que contém os dados referentes ao ano de 2010.

As Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos pelo Brasil em 2010

Em 2010, com as mudanças nos critérios de inclusão das entidades, temos a redução



do número de FASFIL no Brasil. Em todo país são 290,7 mil. Mesmo assim, sua distribuição

pelo território nacional segue os padrões dos censos anteriores. A região Sudeste das ainda

tem a hegemonia FASFIL com 44,2% do total. Isso nos mostra que a concentração dessas

entidades ainda segue a concentração populacional e econômica brasileira. A região Nordeste

aparece em segundo lugar com 22,9% das instituições, enquanto a região Sul possui 21,5%, a

região norte 4,9% e a região Centro-Oeste cerca de 7% do total de instituições (IBGE, 2012).

Sobre a idade das FASFIL, o IBGE (2012) afirma que 40% das entidades foram

criadas a partir de 2001, com um crescimento exponencial no período de 2001-2005 com a

criação de 58.388 instituições, compreendendo 20% do total. Entretanto, se verificou que as

entidades mais antigas possuíam o maior número de pessoas ocupadas (47,3%). Corroborando

com a supremacia populacional e econômica, a região Sudeste possui as entidades mais

antigas ainda em atividade, com 55% do total. Sobre as mais novas, destacam-se as criadas no

Nordeste que representam 25%, no período entre 2006-2010. A justificativa dada pelos

autores do documento sobre o crescimento das entidades na região é que ele “reflete o

fortalecimento progressivo da participação da sociedade civil na região” (p.30).

Em relação as atividades realizadas pelas FASFIL, são destacados os grupos das

instituições voltadas para a defesa dos direitos humanos e as de cunho religioso. O primeiro

grupo é composto por 87,4 mil entidades, representando 30,1 % do total. Já o segundo, é

formado por 28,5% do total, mas cabe o destaque feito pelos autores de que a atuação de

entidades religiosas não se restringe a esse grupo. Ainda sobre esse grupo o documento

destaca que

Na Região Sudeste, concentram-se as religiosas (57,4% do total) e, na Região
Nordeste, encontra-se o maior número das entidades de defesa de direitos e interesses
dos cidadãos (37,7%). Quase a metade (45,3%) dos Centros e associações
comunitárias localiza-se nesta região e o número das Associações de produtores
rurais é mais de três vezes superior ao da Região Sul (IBGE, 2012, p.33).

No censo de 2010, o número de pessoas ocupadas, registradas como trabalhadores

assalariados, é de 2,1 milhões de pessoas. A região Sudeste possui o maior número de

trabalhadores, 1,2 milhões (58,1% do total). Somente o estado de São Paulo tem cerca de 750

mil assalariados. Entretanto, os autores do censo alertam

Tal distribuição, entretanto, não acompanha a estrutura da ocupação no mercado de
trabalho no Brasil. Segundo dados do Censo Demográfico 2010, realizado pelo IBGE,
do total de pessoas ocupadas no País, 44,1% estão no Sudeste, ou seja, o mercado de
trabalho em geral concentra nesses territórios proporções inferiores às das Fasfil
(IBGE, 2012, p.37).

A educação e o saúde ainda possuem o maior número de empregados, com 26,4% e

16,6% respectivamente, sendo destacado a educação superior e os hospitais que absorvem boa

parte do pessoal assalariado de sua respectivas áreas. Vale destacar que nesta edição temos



dados referentes ao gênero e nível de escolaridade do trabalhador. As mulheres detêm 62,9%

dos cargos assalariados nas FASFIL. A região Sul é a que possui o maior número de mulheres

empregadas com 67,7% do total, seguido pela região Norte com 55%. Em relação ao nível de

escolaridade, cerca de 30% do pessoal assalariado possui nível superior. O grupo Educação e

Pesquisa é o que possui a maior concentração de profissionais com ensino superior, com

56,3%.

Os dados mostram que a em média do pessoal assalariado era de 7,3, para o ano de

2010. Sendo a região Sudeste com a maior média de trabalhadores (9,6 em media), mais que o

dobro da região Nordeste (4,5 em media). Cerca de 72% do total de instituições não possuía

qualquer empregado formalizado. Como justificativa os autores apontam para o uso do

trabalho voluntário e da prestação de serviços por autônomos. Os trabalhadores assalariados

tinham uma renda média de 3,31 salários mínimos, o equivalente a R$1667,05 mensais. As

mulheres recebem, em média, 75% dos proventos recebidos por homens. Essa diferença fica

explicita quando são apresentados as medias recebidas por homens e mulheres. Homens

recebem em média 3,9 salários mínimos e as mulheres 2,9. Apesar de ser o maior percentual

de assalariados, as mulheres recebem menos que os homens.

As Fasfil são comumente divulgadas como promotoras da cidadania, do civismo, da

solidariedade, de eficiência, além de promover a democracia. Longe de aceitar essa afirmação

sem críticas, Gramsci (1999) nos mostra que ao se tornar hegemônico, a filosofia da classe

dominante tende a se tornar senso comum. A criação desse novo modo de pensar, nada mais é

que adequação ao modo de pensar classe dominante. Com isso temos a superação de um

senso comum para a instalação de outro que reforce a dominação. Assim, é dito no documento

que

Muitos argumentam que o aumento da participação política, o fortalecimento dos
movimentos sociais e a ampliação do associativismo contribuem para o avanço da
democracia e para a conquista e a efetivação de direitos civis, políticos e sociais.
Tocqueville já afirmava no Século XIX, observando a consolidação da democracia
norte-americana, que uma das formas de impedir que o regime democrático liberal se
degenere é a união dos indivíduos por meio do associativismo ou, como Tocqueville
denomina, da arte da associação. Pare este autor, as associações seriam verdadeiras
escolas de civismo e também uma forma de expressão dos diversos interesses da
sociedade, incluindo os interesses das minorias. A participação em atividades políticas
e comunitárias locais reforçaria o civismo, a autonomia e a capacidade do cidadão de
intervir na realidade (IBGE, 2004, P.10).

No censo de 2005, a equipe do IBGE (2008) profetizou uma possível queda na criação

dessas instituições. O que de fato, não se concretizou. No censo de 2010, a mudança na

1 Segundo o IBGE (2012) o valor médio do salário mínimo, em 2010, era de R$ 510,00.



metodologia fez com que houvesse uma redução 20% nos números finais. Além disso, houve

uma mudança na apresentação dos resultados que pode induzir o leitor a chegar a essa

conclusão. Dos dados obtidos até o ano 2000, os resultados eram expostos por períodos de 10

anos. Os anos posteriores ao ano 2000 formavam um grupo até o ao limite do censo (IBGE,

2004).  No censo de 2005, os dados obtidos para os anos de 2001 à 2004 compunham um

período de análise, enquanto o ano de 2005 era apresentado isoladamente. Já no censo de

2010, temos um período de análise que compreende os anos de 2001-2005 e a partir do ano de

2006 os dados são descritos para cada ano até 2010. Essas mudanças dificultam a comparação

com os estudos anteriores realizados pelo órgão. Podemos perceber, a partir do exposto

acima, um aumento no número das entidades da sociedade civil.

Sociedade Civil e Neoliberalismo

O aumento das entidades sem fins lucrativos no Brasil não se deu de forma

espontânea. Faz parte de um projeto de reconstrução das condições ideais de valorização do

capital. O projeto neoliberal, que é implantado no Brasil a partir da década de 1990, buscou a

reestruturação das referidas condições por meio da redefinição do papel do Estado, com um

intenso programa de privatização e publicização de serviços públicos em diversas áreas, além

de ataques a previdência social.

A Carta Constitucional que a pouco havia sido promulgada sofria inúmeros ataques.

Apesar de ser considerada um avanço pelos autores do documento, a referida Constituição

sofreu inúmeros ataques, de caráter liberal. O mais contundente foi a Reforma do Aparelho de

Estado proposta por Bresser Pereira (1995). Com o objetivo de promover uma reforma

gerencial no aparelho de Estado brasileiro, o então ministro ‘publicizou’ serviços

considerados ‘públicos não-estatais’, transferindo-os para as entidades da sociedade civil,

qualificadas por meio de legislação em Organizações Sociais ou Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Público. Isso ocasionou uma série de retrocessos nos direitos e nas políticas

sociais. Mesmo assim, o documento afirma

O momento atual é de aprofundamento do processo de democratização, no qual a
democracia representativa e indireta encontra-se alargada e a democracia participativa
e direta conquista cada vez mais adeptos, crescendo o número de espaços de
articulação com o Estado por meio da institucionalidade de organizações da sociedade
civil (IBGE, 2012, P.10).

O apelo ao argumento que as Fasfil promovem o acesso a cidadania e a democracia é

recorrente nos discursos dos defensores do chamado “terceiro setor”. O crescimento dessas

entidades representaria o avanço da democracia, pois daria voz e alcançaria as lacunas

deixada pelo ente estatal.

Fontes (2010) afirma que as condições de liberação e precarização da força de trabalho



são essenciais para a valorização do capital. Para tanto, a autora aponta dois tipos de

expropriação da classe trabalhadora. As expropriações primárias são aquelas que separam o

trabalhador dos recursos sociais de produção. Como exemplo, temos a chamada acumulação

primitiva, descrita por Marx. As expropriações secundárias se dão por meio da precarização

dos direitos sociais e trabalhistas, fragilizando os trabalhadores frente a voracidade do

capitalismo.

Com o Programa de Publicização, serviços passaram a ser executados por diversas

entidades da sociedade civil. Materializou-se assim, assim, a função fiscalizadora e

financiadora do Estado e, consequentemente, sua desresponsabilização com a execução da

políticas sociais. A presença dessas entidades representam o trinômio neoliberal descrito por

Behring e Boschetti (2011) de privatização, precarização e descentralização das políticas

sociais. Como vimos acima, as entidades sem fins lucrativos tem sua expansão nesse período.

Tal aumento se dá em meio a uma política esquizofrênica que, ao mesmo tempo, reduz a

atuação estatal na área social, mas necessita de sua força para garantir as condições idéias

para extração de mais valor.

Outro ponto a ser abordado é a desresponsabilização do Estado pela execução das

políticas sociais e a responsabilização da sociedade civil por atender suas próprias demandas.

Tal processo foi fortemente desmistificado por Montaño (2010). O autor apresenta a

fragilidade dos argumentos que embasam a atuação e presença dessas entidades nas políticas

sociais. Imersas num projeto de uma suposta colaboração entre a classes, as Fasfil

promoveriam um serviço ágil, eficiente e de qualidade, além de garantir o acesso a cidadania

e a democracia. Como aparência e essência são distintas, não é raro encontrar denuncias

envolvendo entidades da sociedade civil sendo acusadas de má gestão de dinheiro público.

Cabe ainda a menção a relação entre Sociedade Civil e Estado. Sendo a sociedade

civil, em Gramsci (1999), uma arena de conflitos em que o projeto burguês enfrenta o projeto

proletário com o intuito de obter o consenso para o pensamento dominante, a sociedade civil

vista com os olhos do defensores do “terceiro setor” passa um ambiente neutro, afastado da

luta de classes. Nesse sentido, uma fração dessas entidades sem fins lucrativos tem papel

fundamental da manutenção da ordem burguesa. Fontes (2010) mostra que ao longo dos anos

as Ongs afastaram-se cada vez mais de um projeto popular, dos interesses da classe

trabalhadora e da luta de classes. Dessa forma, a presença dessas entidades acaba por

obscurecer as relações de precarização das condições de vida e trabalho dos trabalhadores.

Conclusões



Ao longo deste trabalho vimos que a partir dos anos 1990 há um aumento considerável

do número de entidades sem fins lucrativos no Brasil. Isso se pela implementação do projeto

neoliberal no país. Com isso, ocorre um intenso processo de privatização e publicização em

diversas áreas. As políticas sociais passam a ser consideras área públicas não estatais e a

gestão dos equipamentos passa a ser feita por entidades sem fins lucrativos, que formalizam

contratos por meio de Leis como das Organizações Sociais e das Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Público.

Baseado num projeto de colaboração entre as classes, a nova configuração do projeto

neoliberal para a relação Estado/Sociedade Civil promove a precarização das políticas sociais,

das condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora, obscurecendo os reais intentos

dessas modificações – a valorização do capital e o reforço da hegemonia da classe dominante.

O afastamento das questões de classe nega o caráter conflituoso da sociedade civil,

descrita em Gramsci. Dessa forma, vemos, dentro do projeto neoliberal, uma docilização da

sociedade civil, que deve ser vista como um local neutro, de conciliação e apolítico, enquanto

em Gramsci temos o seu oposto.
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