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RESUMO 

 A sociedade civil organizada vem ampliando a sua atuação. Em tempos não 

remotos, resumia-se nos esforços isolados de entidades religiosas ou de caridade, 

além das filantropas. Atualmente, há maior participação popular. As entidades que 

compõem o Terceiro Setor são a mola propulsora dessa nova ordem social e 

política, pois representam o engajamento da coletividade em assuntos que outrora 

eram do interesse do Poder Público ou da iniciativa privada. Assim sendo, a 

sociedade civil organizada passa de coadjuvante à protagonista na consecução dos 

seus próprios direitos.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A cada dia mais pessoas são convidadas a propor soluções para os 

problemas sociais. Quando a sociedade se mobiliza, ela ganha força e tem mais 

condições de se fazer ouvida, obtendo sucesso em suas reivindicações e mais 

conquistas.  

A sociedade civil tem um papel importante na promoção da qualidade de vida 

das pessoas, sobretudo na das mais carentes. Esse processo vem se 

desenvolvendo e disseminando ao longo da história do Brasil, e ganhando novas 

dimensões e desdobramentos, principalmente nas últimas duas décadas. 

 Em priscas eras, essas ações eram voltadas para a caridade e o 

assistencialismo, porém, nos últimos vinte anos têm tomando novos rumos e 

proporções. Com o advento das entidades que compõe o chamado Terceiro Setor, a 

atuação tem sido mais efetiva. Atuando ao lado dos Poderes público e privado, em 

grande medida, esses agentes estão preenchendo as lacunas que o setor público 

não consegue atingir. Assim, são capazes de atenuar os problemas sociais de forma 

participativa.  

O presente estudo foi planejado e desenvolvido com o propósito de analisar e 

compreender, como as entidades das organizações da sociedade civil podem 

participar do desenvolvimento social e contribuir para as resoluções dos problemas 

sociais, como forma de democratizar essas relações. 

 

 



1. OBJETIVOS  

O objetivo do presente estudo consiste em discutir acerca da importância das 

instituições que formam a sociedade civil organizada, em especial as do Terceiro 

Setor. Ao analisar a atuação das diversas instituições, será possível compreender a 

potencialidade dessas entidades para a formação da cidadania e fortalecimento das 

comunidades. 

 

2. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados como fontes de 

pesquisas as doutrinas das ciências jurídicas, obras de filosofia e sociologia, 

pesquisas estatísticas, além de entrevistas com professores e pesquisadores das 

ciências sociais, jurídicas e matérias correlatas. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Origem das organizações da sociedade civil e do Terceiro Setor. 

Os debates sobre as questões sociais ganham mais espaços nas empresas, 

Universidades, e na mídia de um modo geral, transcendendo a esfera política. A 

valorização de profissionais com características voltadas para o exercício da 

cidadania, além do desenvolvimento social, vem ocorrendo com maior frequência 

nos últimos anos. Isso é fruto da quebra de paradigmas arraigados desde os tempos 

do Brasil colonial e permaneceram até o ingresso das multinacionais, no início da 

década de 1990.  

Esse fato deve-se à evolução ocorrida no Brasil nos últimos desde o final do 

Século XX. Ao contrário dos países colonizados pelos britânicos, o processo de 

colonização no País foi voltado para a exploração dos recursos naturais e 

desprovido de compromissos com a nova terra, sendo que os colonizadores 

esperavam lucrar de forma imediata e efêmera com as riquezas naturais, cujas quais 

podiam ser encontradas (e ainda podem) em abundância. 

 A partir dessa perspectiva, alguns dos valores presentes em outras nações 

não foram embutidos na cultura dos colonos. Foram poucas as iniciativas da 

organização civil que emergiram durante muito tempo no País. 

  As chamadas Organizações da Sociedade Civil tiveram início no Brasil ainda 

no Século XVI, porém, decorreram de esforços de instituições ligadas à Igreja 



Católica. Curullón e Medeiros Filho (2002, p. 23) ensinam que "em 1563 foi fundada 

a primeira Santa Casa de Misericórdia em Santos, e essa entidade estava ligada a 

Igreja Católica. É importante ter em mente que muitas dessas iniciativas partiam de 

ações religiosas que tinham como principal objetivo a benevolência, a caridade e a 

filantropia". Contudo, até a primeira metade do Século passado, poucas mudaram. 

 Após a Segunda Guerra Mundial, os Países situados no território europeu 

passaram a disseminar a organização e a união como principais ferramentas na 

resolução de conflitos, e, também, no fortalecimento de grupos.   

Carvalho e Silva (2003) explicam que “vários países do mundo começaram a 

se organizar em blocos e a firmar acordos. Nessa oportunidade, surgiram 

organismos de proporções grandiosas como a OTAN, o pacto de Varsóvia, logo em 

seguida o Mercado Europeu que, em 1998, viria a se chamar o Mercado Comum 

Europeu, entre outros”.  

Tais iniciativas influenciaram as pessoas, que passaram a se organizar 

socialmente a fim de formar grupos para se fortalecerem. E, ainda neste período de 

pós-guerra, iniciaram-se nos Estados Unidos movimentos sociais que agregarem 

aspectos e ficaram conhecidos como empowerment, cujo conceito depois de 

traduzido do inglês, sugere a ideia de ‘empoderamento’.  

Significa que a população ao se organizar, torna-se fortalecida, e podem 

aplicar esses ‘poderes’ em favor da coletividade. Souza Jr. (2003) afirma: “na 

prática, quando sociedade se organizava para lutar por um objetivo que atendia as 

necessidades de um grupo, conquistas foram obtidas”.  

 O autor salienta dois grandes movimentos que são exemplos do exposto: "um 

foi a luta dos negros pela igualdade de direitos e contra a discriminação racial e a 

outra foram os esforços dos movimentos feministas pela valorização das mulheres 

dentro do contexto social”, cujas manifestações vem ecoando até os dias atuais.  

O fortalecimento social depende de organização das pessoas. Ademais, 

imprescinde do estabelecimento de um objetivo comum por parte das pessoas. 

Assim, a sociedade detém condições e meios para reivindicar seus direitos e obter 

êxito, seja por meio da atuação das iniciativas das entidades civis, ou mesmo por 

meio de iniciativas populares protocoladas em Juízo1 ou junto aos poderes 

legislativos2. 

                                                 
1
A Constituição Federal de 1.988 oferece inúmeros recursos aos particulares para exercerem a soberania do 

Poder Estatal, a fim de concretizar o disposto já no § único do Artigo 1º da Carta Mãe: “Todo o poder emana do 



Após essas manifestações, um novo modelo de organização social para 

atender as necessidades sociais passou a ser adotado com maior frequência: As 

conhecidas Organizações Não Governamentais - ONG´s - conhecidas também como 

as Entidades do Terceiro Setor, que desde a década passada tem se difundido no 

Brasil, em virtude das suas atuações junto aos poderes público e privado. 

 

3.2 Organizações da Sociedade Civil 

 As Organizações da Sociedade Civil existem no Brasil desde o período 

colonial. Fischer e Falconer (2001) argumentam que após a década de 1990 tais 

entidades ganharam visibilidade e se expandiram, seguindo uma tendência mundial 

denominada ‘revolução Associativa Global’. 

Esta mudança teve embasamento em vários contextos dentro do processo de 

redemocratização do Brasil, que foi da abertura econômica ao projeto de reforma do 

Estado (privatização).  

 Autores como Tachizawa (2007, p. 25) defende que no Brasil, as ONG´s 

surgiram durante o período marcado pelo regime militar, cuja principal característica 

foi o dualismo entre o autoritarismo e a modernização do País. Para o autor, foi 

fundada em ideários e autonomia, em relação ao estado, muitas vezes confundida 

como oposição política. 

A organização da sociedade civil vem da ideia de um acordo de todos os seus 

membros que se organizam e chamam para si a responsabilidade na busca das 

                                                                                                                                                         
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”. Entre 

esses instrumentos encontram-se os consagrados Remédios Constitucionais. Dantas (2012, P. 421) assevera que 

os Remédios Constitucionais são mecanismos (ações) previstos no bojo da Constituição, capazes de assegurar 

que as garantias lá instadas sejam cumpridas, quando houver injusta ou indevida lesão ou ameaças a elas, 

principalmente, quando oriundas dos representantes do Poder Público. Entre essas medidas encontra-se a Ação 

Popular. Medina, (2005, p. 119) apresenta a Ação Popular (Artigo 5º LXXIII, CF/88) como um importante 

instrumento de participação política, destacando-se das outras ações constitucionais, justamente por esse 

caractere. Mais do que ser uma forma de garantia dos direitos fundamentais, a ação também permite o exercício 

da política, realizado por qualquer cidadão, como forma a inibir circunstâncias que envolvem lesões à 

moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio público. 
2
 A iniciativa popular está prevista no Artigo 14, III, da Constituição Federal de 1988. Ferreira Filho (1999, p. 

112) lembra que no Brasil a democracia é exercida de forma representativa, sendo o poder político exercitado 

pelos representantes eleitos diretamente pelo próprio povo, em sufrágio universal, por meio do voto. Contudo, o 

previsto no Artigo 61, § 2º, assegura à sociedade civil o direito de participar diretamente do processo legislativo, 

nos termos que seguem: “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 

projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 

Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.”. Expostas esses 

instrumentos constitucionais e, apesar da reconhecermos a importância para a participação direta (em âmbitos 

legislativos e judiciários), o enfoque do presente trabalho consiste na atuação direta da sociedade civil 

organizada. 



resoluções dos problemas sociais, pois a própria sociedade é dinâmica no sentido 

de promover o desenvolvimento de todas as categorias de cidadãos.   

A sociedade brasileira, através dessas instituições, vem assumindo um novo 

papel, mais atuante e sendo respeitada pelo poder publico e privado. Essa mudança 

tem acarretado em um novo modelo de ativismo, destoando das práticas históricas. 

Desde a sua colonização, o Brasil tem suas bases sociais (política, social, cultural e 

religiosa) feitas pelos setores minoritários conhecidos como os ‘donos do poder’, que 

assim formavam o pacto do poder.  

 O engajamento da sociedade civil, ao longo do tempo, tem dado notoriedade 

aos anseios das pessoas. Dessa forma, permite que a atuação reflita a cidadania de 

todos.  

Entretanto, foi preciso ir além das questões da filantropia e da caridade. Foi 

indispensável orientar suas ações ao encontro das questões não alcançadas pelo 

Estado, para finalmente possibilitar a cobrança do cumprimento das suas 

obrigações. E mais do que isso: as iniciativas serviram como referência em todo 

esse processo.  

O Terceiro Setor se fortalece, principalmente, com a atuação da sociedade 

civil organizada atuando. 

 

3.3 O Terceiro Setor 

Apesar de comumente empregado, o conceito de Terceiro Setor merece uma 

reflexão, em virtude das características que a palavra ostenta. Chahaira (2015, p. 

63) elucida que do conceito, inúmeras definições podem ser inferidas. Por essa 

razão, o autor emprega a definição proposta por José Eduardo Sabo Paes: 

“[...] Conjunto de organismos, organizações ou instituições dotados de 

autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo principal 

atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu aperfeiçoamento”. 

O Terceiro Setor pode ser dividido em quatro categorias, no entender de 

Sampaio (2004): Organização de distribuição de bens e serviços compreendem 

tanto as organizações de fins caritativos, como uma creche mantida por uma igreja, 

quanto organizações em formato de organização social. 

As Organizações de ação em Nível político reivindicatórias são formadas 

pelas entidades institucionalizadas como, por exemplo, a entidade ambientalista 



“SOS Mata Atlântica”. O autor ainda afirma que nesse grupo não estão envolvidos 

os movimentos sociais.  

Já as Organizações de Ação de Nível político reguladoras são compostas 

por associações da sociedade civil às quais o Estado, o Mercado e a Sociedade 

concedem poder regulador como selos certificadores para as empresas que 

atendam as exigências propostas sobre as condições do trabalho definidas por 

especialistas de direitos humanos.  

Por fim, existem as Organizações de ação em nível político-difusoras cujas 

principais missões são a proliferação de políticas e práticas de interesse social. O 

autor exemplifica com a Fundação ABRINQ.  

Expostas essas considerações, o autor frisa que o “Terceiro Setor é o 

conjunto das organizações sem fins lucrativos, auto gerenciadas, integrante da 

sociedade civil, com finalidade pública ou coletiva”. 

Outra definição é proposta por Guzzo (2003, p. 23). Segundo a autora, o 

Terceiro Setor é formado por instituições privadas, cujas finalidades não são 

econômicas, porém públicas. A professora elenca no rol dessas organizações as de 

caráter filantrópico, religiosas, fundações de direito privado, de assistência social, 

entre outras. 

Melo Neto (2003, p. 05) defendem que “o Terceiro Setor surgiu na primeira 

metade do Século XX, nos Estados Unidos, como uma mistura dos dois Poderes 

clássicos: O público representado pelo Governo e o privado na figura do 

empresariado em geral”. 

Na mesma toada, Guzzo (2003) enfatiza que o Terceiro Setor não pode ser 

confundido com o setor terciário da economia, aquele que abrange as indústrias de 

serviços, cuja atuação complementa as atividades da indústria e da agricultura. 

O Terceiro Setor, no entender de Ruth Cardoso apud Calegare (2005), surge 

da necessidade que o poder público tem em suprir a oferta de seus serviços em 

relação à demanda da população, que na maioria das vezes é maior.  

Por outro lado, nem todas as pessoas têm acesso aos serviços oferecidos 

pelas entidades privadas. Esse quadro, adicionado às outras questões sociais como 

a degradação ambiental que ameaça a saúde humana, a crescente onda de 

violência, maior exigência de práticas da responsabilidade social e crescimento da 

adesão das pessoas de diversas classes em ações de iniciativa social, contribuíram 

para o desenvolvimento e crescimento. 



Como vem sendo observado ao longo do presente trabalho, as ações da 

sociedade civil em outros tempos voltadas para a filantropia e para a caridade, 

ganharam status de ativismo social.  Essas ações eram realizadas por movimentos 

sociais, classistas ou de ordens religiosas e com certeza não podem ser 

menosprezadas, mas devem caminhar para uma nova direção.  

É importante sempre ter em mente a potencialidade que as entidades como 

‘Pastoral da Criança’ representam. O órgão ligado à CNBB – Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil - e de atuação ecumênica é reconhecida internacionalmente 

pelo controle da taxa de mortalidade infantil em regiões mais carentes do País ao 

longo dos seus 40 anos, tendo inclusive, no ano de 2001, concorrido o Prêmio Nobel 

da Paz.  

Nas palavras de Calegare (2005): “Entretanto, o conceito da filantropia que 

era voltado para o assistencialismo e o paternalismo precisa ganhar novas 

dimensões em que deverão ser combinadas ações públicas e privadas, interagindo 

com os dois outros setores”.  

Para isso é preciso a participação e o entendimento das várias esferas que 

compõem a sociedade (empresas, organizações sociais, voluntários, governo...). 

 

3.4 Responsabilidade Social 

  O termo ‘responsabilidade social’ significa diferentes coisas para diferentes 

pessoas e por isso, para alguns a palavra soa com certa complexidade. Borges 

(2001) explica que o termo está ligado à responsabilidade legal das empresas, ou 

ainda ao comportamento ético que uma empresa tem em relação à sociedade e há 

os que defendem que o termo está relacionado à contribuição social voluntária e 

associação a uma causa específica. 

 Essa dubiedade decorre dos entendimentos que englobam o assunto durante 

as discussões. Duarte e Dias (1988) explicam que “geralmente apresentam o 

conceito como prestação de contas, considerando que já no início da administração, 

era imposta ao administrador e por ele assumida a responsabilidade de prestar 

contas pelos bens recebidos”. 

 Mas a responsabilidade social ganhou caracteres especiais, sobretudo, 

depois da década de 1990. As empresas entenderam que precisavam estreitar as 

relações com a sociedade. A responsabilidade social surgiu da necessidade que as 

empresas tiveram de atuar mais próximas à sociedade.  



As empresas precisam mais do que pagar seus impostos em dia, gerar 

empregos ou produzir bens e serviços, ou seja, cumprir sua função social, para 

serem consideradas socialmente responsáveis. Deve participar ativamente junto à 

sociedade na solução dos problemas. Entretanto, o conceito de responsabilidade 

social não se restringe apenas às empresas, como muitos compreendem. 

 O conceito da responsabilidade social está estritamente ligado à participação 

das empresas dentro da sociedade, porém é mister que as iniciativas partam da 

própria sociedade, a partir de incentivos a essas práticas, e, também, valorizando as 

organizações que contribuem de fato com o desenvolvimento social.  

 É importante que todos assumam seu papel dentro da sociedade, 

estabeleçam valores, transmitam esses princípios e transforme a comunidade onde 

estão inseridos.  

Todos têm uma importante função e podem contribuir. Basta ser dotado de 

conhecimentos e experiências obtidos ao longo da vida. 

 

4. RESULTADOS 

Indubitavelmente a sociedade civil organizada tem assumido, nos últimos 

anos, o exercício da cidadania de forma mais participativa e atuante, fatores que 

colocam os cidadãos como protagonistas nas conquistas de seus direitos. 

Anteriormente, o exercício da cidadania se restringia no comparecimento às urnas 

durante o sufrágio eleitoral, para a escolha dos representantes políticos.  

 Esse paradigma tem sido afastado. A consciência social tem levado mais 

pessoas a se interessar pelas práticas sociais. Contudo, muito ainda pode e deve 

ser feito.  

Segundo pesquisa3 realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pela 

Fundação Itaú Social, apenas 24% da população pesquisada já havia realizado 

trabalhos voluntários até 2.014, ano da pesquisa. Porém, 76% dos entrevistados 

argumentaram que não detinham informações de como ser voluntário, porém 

demostraram interesse em participar de projetos sociais. 

                                                 
3
 Pesquisa: “Opinião do Brasileiro sobre voluntariado”. Fundação Itaú Social/ Instituto Data Folha – Resultados 

em outubro de 2.014. in https://fundacao-itau-social-producao.s3.amazonaws.com/files/s3fs-

public/biblioteca/documentos/pesquisa_voluntariado-

12.2014.pdf?So_s7_Mp1D4WQHilEPE_uNRfTYOVyCKo, pesquisado em 10/08/ 2.107 às 09:00, pesquisando 

sobre voluntariado. 



Assim, o desafio consiste em aproximar o maior número de pessoas às 

iniciativas, incentivando-as a assumir seu papel nessa teia, divulgando os benefícios 

dessa prática, que compreendem tanto o indivíduo, quanto a sociedade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo de todo o presente estudo, houve a acuidade e a preocupação em 

enaltecer a importância das iniciativas sociais para o desenvolvimento comum, 

sobretudo em regiões menos favorecidas.  

 Ademais, restou claro que o ponto positivo de todos esses esforços consiste 

no engajamento das pessoas que atuam para cobrir as lacunas, deixadas pelo poder 

público, e, que também, não são preenchidas pelas instituições da iniciativa privada.  

 É justamente nesse ponto que as instituições do Terceiro Setor ganham 

importância, pois elas podem ser comparadas ao elo que unem os setores público e 

privado, contribuindo de forma direta para a resolução dos problemas.  

O maior mérito de todo esse processo está no exercício da cidadania em seu 

mais amplo sentido, pois o cidadão quando participa ou apoia tais iniciativas, 

assume para si a responsabilidade de mudanças, passando a ser o protagonista dos 

resultados que, a priori, são de responsabilidade estatal.  

Assim, quando o indivíduo atua diretamente em alguma matéria de caráter 

social, ele transcende os limites da cidadania, cujos conceitos ultrapassados, 

remetiam a ideia de cumprimento de deveres: pagar impostos, votar, participar das 

consultas populares, entre outras. 

Outro grande benefício é que essas ações não estão sujeitas a quaisquer 

tipos de restrições, sendo assegurado a todos os direitos de participar dos rumos da 

sociedade, por meio de atividades específicas, porém, quando somadas, são 

capazes de atingir resultados expressivos, sendo o mais significativos de todos: a 

democracia. 
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