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Resumo: Apresenta uma amostra representativa das entidades sem fins lucrativos
registradas no Município de São Paulo de 1941 a 1997, evidenciando as tendências
quantitativas e setoriais do terceiro setor neste período. Aborda os fatores que ensejaram
o ritmo crescente e a diversificação de âmbitos de atuação do setor sem fins lucrativos
nas últimas décadas. Enfatiza o ambiente institucional-legal como fator de estímulo ao
terceiro setor no Brasil.
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DINÂMICA DO TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Tendências quantitativas e setoriais

Parte I

1- INTRODUÇÃO

Entre o Estado e o mercado, o setor sem fins lucrativos, ou terceiro setor, tem

crescido notavelmente, em nível mundial, nas três últimas décadas. Também no Brasil o

terceiro setor tem conhecido uma franca expansão, havendo, contudo, poucos dados

disponíveis a respeito.

Este trabalho propõe-se a descrever as tendências quantitativas e setoriais das

entidades sem fins lucrativos - associações e fundações - constituídas no Município de São

Paulo a partir da década de 40. A primeira parte do trabalho tem um perfil descritivo. Após

a apresentação do objeto, justificativa e metodologia, bem como o estabelecimento de

definições e terminologia, assinalam-se os padrões e critérios utilizados para classificação

das entidades identificadas. Assim, comentam-se brevemente os dados de cada setor -

cultura e recreação, educação e pesquisa; saúde; assistência social; ambientalismo;

desenvolvimento comunitário, defesa de direitos e atuação política, intermediários

filantrópicos e promoção do voluntariado, atividades internacionais, religião, sindicatos e

associações profissionais, outros - apresentando um panorama do universo formal sem fins

lucrativos pesquisado.

A segunda parte do trabalho tem um perfil prospectivo. A partir dos dados

anteriormente descritos, apresentam-se exemplos concretos nos quais a legislação revela-se

fator propulsor da criação de entidades sem fins lucrativos. Sem prejuízo da consideração

de outros fatores - civismo, solidariedade, religiosidade - destaca-se o peso específico que

tem a legislação na criação de entidades sem fms lucrativos, cujo notável crescimento e

diversificação nem sempre pode ser atribuído, como sustenta este trabalho, ao

fortalecimento da sociedade civil. Trazem-se assim subsídios para a avaliação do potencial
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de inovação e estímulo que as recentes alterações na legislação brasileira podem ter sobre o

terceiro setor.

1.1- Objeto

Este estudo propõe-se a pesquisar e analisar a dinâmica que orienta a constituição

de entidades sem fins lucrativos, a partir de uma amostra representativa de entidades sem

fins lucrativos registradas no município de São Paulo entre 1941 e 1997. Tal levantamento

é realizado paralelamente à análise da legislação, a fim de verificar eventual indução da

legislação na dinâmica de constituição dessas entidades.

A análise da legislação e da bibliografia nacional sobre terceiro setor permitiu

identificar como, em alguns momentos, a legislação inibe, favorece ou induz a formação de

determinados tipos de entidades.

1.2- Justificativa

o crescimento do terceiro setor tem impacto relevante nos mais variados campos do

conhecimento: na economia, dado o volume de recursos movimentados e de mão-de-obra

empregada (SALAMON, 1992); na sociologia, face à emergência de novas formas de

solidariedade (LLANO, 1988); na ciência política, de vez que o associativismo guarda

relação direta com o êxito de regimes democráticos (pUTNAM,1996); no direito, que,

mediante restrições ou incentivos, pode inibir ou fomentar o terceiro setor, conformando o

fenômeno emergente (BANCO MUNDIAL, 1997); na administração pública, dada a

afinidade de escopo entre o setor público e muitas das entidades sem fms lucrativos, que

podem atuar como parceiras formais ou informais do governo.

O caráter multidisciplinar e as diferentes perspectivas de abordagem dificultam a

formação de um consenso em relação ao terceiro setor. Entre as dificuldades enfrentadas no

seu estudo destacam-se a ambigüidade conceitual, a diversidade de arcabouços jurídicos

adotados, a amplitude dos campos de atuação, bem como a ausência de informações

estatísticas do setor.
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Assim, o que compõe o universo do terceiro setor é objeto de controvérsia. A

universidade Johns Hopkins, de Baltimore (EUA), promoveu uma pesquisa, analisando o

terceiro setor em 22 países (inclusive o Brasil) adotando cinco critérios básicos para incluir

determinada entidade no âmbito do terceiro setor, a saber: I) estar organizada formalmente,

isto é, contar com uma estrutura e ter uma presença institucional; 2) ser privada, não

dependente da administração pública (em escala local, regional, nacional ou supranacional);

3) não distribuir lucros entre administradores ou diretores (o que não implica que não possa

auferir lucros); 4) autogoverno; 5) participação voluntária, de modo que não haja exigência

legal de ser membro e que contem com participação voluntária significativa de tempo e de

dinheiro (SALAMON, 1992).

Com este amplo espectro conceitual, a pesquisa da Johns Hopkins apresentou ainda

uma classificação setorial relativa aos âmbitos de atuação dessas entidades, revelando

dimensões surpreendentes do terceiro setor, especialmente sob o prisma de seu impacto na

economia. Verificou, por exemplo, que no total dos 22 países pesquisados, excluindo as

confissões religiosas, trabalham em tempo integral de forma remunerada cerca de 18,8

milhões de pessoas. Os volumes fmanceiros envolvidos atingem quase de 1.1 bilhão de

dólares, o que faz do terceiro setor a oitava força econômica mundial, a frente de países

como Brasil, Rússia, Espanha ou Canadá. Se agregamos a estas cifras o trabalho de

voluntários, em tempo integral, estimam-se mais 10,4 milhões de empregos (PIMENTEL,

1998)

Acompanhando a tendência mundial, também no Brasil a multiplicação de entidades

sem fins lucrativos é relevante e generalizada. A pedido do Governo Brasileiro, o Instituto

de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo realizou, em 1997, uma ampla

pesquisa visando obter elementos para a revisão da legislação incidente sobre as entidades

sem fins lucrativos (SADEK, 1997).

É notória e crescente, também, a atenção que o terceiro setor vem despertando na

mídia. Por exemplo, o tema filantropia, em diferentes momentos do ano de 1998, foi
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matéria destacada nas revistas de maior circulação no país e objeto de inúmeras chamadas

em jornais.

No meio acadêmico, o Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio

Vargas, criado em 1994, foi o primeiro de uma série de outros centros de estudos criados

com este âmbito de interesse nas principais universidades do país, como a Universidade de

São Paulo (1997) e Pontificia Universidade Católica de São Paulo (1998).

Como fruto de iniciativas surgidas no âmbito empresarial, cresce o número de

institutos e fundações filantrópicas, o que sugere a emergência de novas formas de

solidariedade. Destaque-se, também, a crescente profissionalização das entidades sem fins

lucrativos, reconhecida e valorizada por iniciativas como a criação do Prêmio Bem

Eficiente, levada a efeito pelo professor e empresário Stephen Kanitz (1996).

Este panorama contrasta, entretanto, com a carência de dados disponíveis sobre o

terceiro setor no Brasil, em especial no tocante à sua dimensão e diversificação (LANDIM,

1998). No Brasil, a questão central parece ser a falta de clareza quanto à identidade do

terceiro setor, induzindo a equívocos quanto ao financiamento dessas entidades pelo poder

público. Esta é uma das principais demandas das próprias entidades em relação ao Governo:

distinguir os desiguais, no setor sem fins lucrativos, sob o aspecto jurídico e fiscal

(SADEK, 1997)1. Por outro lado, a identidade tem importância para a ação política,

fundamental para a consolidação do setor, no sentido de influenciar a reforma da sua

legislação reguladora, propiciando o estabelecimento de parcerias em bases mais sólidas

(COELHO, 1998:65).

A legislação, historicamente, não distingue os fins das entidades sem fins lucrativos,

o que sugere indagações: quais os efeitos desta indistinção? ° crescimento de entidades

lO Brasil tem adotado estímulos fiscais às entidades "sem fms lucrativos". Porém, é freqüente que
na concessão de incentivos fiscais falte transparência de critérios e eficiência de supervisão. Os
abusos e fraudes recebem ampla divulgação da mídia e prejudicam a imagem do terceiro setor como
um todo.
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sem fins lucrativos espelha, por si só, o fortalecimento da sociedade civil? Em que medida a

legislação inibe ou estimula o surgimento dessas entidades? Cabe verificar quem tem

crescido, e, em certa medida, como e por quê.

1.3 Fontes e Metodologia

A literatura nacional sobre terceiro setor enfatiza o seu crescimento e a insuficiência

de dados a seu respeito. Ciente de que as entidades adquirem personalidade jurídica com a

inscrição de seus atos constitutivos no cartório de registros competente, pareceu-nos útil

verificar nos cartórios existentes em São Paulo o número e a espécie de entidades sem fins

lucrativos registradas, a fim de identificar as tendências quantitativas e setoriais do universo

formal sem fins lucrativos, suprindo uma lacuna de conhecimento existente.

o âmbito pesquisado limitou-se ao universo formal sem fins lucrativos, isto. é, ao

âmbito das entidades legalmente registradas. No Município de São Paulo, há 10 Cartórios

de Registros de Pessoas Jurídicas, A investigação concentrou-se no terceiro cartório de

títulos e documentos, pelas razões que seguem:

1. é um dos mais antigos e detém parcela significativa do mercado de registros de

pessoas jurídicas (do período de 1988 a 1992, que foi possível mensurar com

exatidão, 37% em média), conforme ilustra o gráfico abaixo:"

2 Até 1992, havia a obrigatoriedade da publicação do extrato dos registros no Diário Oficial. O Sr. Élder de
Andrade, oficial do 3° Cartório, acompanhou diariamente a publicação dos mesmos no período de 1988 a
1992, informando os dados acima. Entre os anos de 94 e 97, conforme informação dos cartórios,
obtive o seguinte número de registro de entidades sem frns lucrativos, que mostra a crescente
participação do 30 Cartório:
Anos 1994 1995 1996 1997

10 Cartório 560 320 386 44

30 Cartório 812 854 1203 833

40 Cartório 328 344 496 430
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Participação percentual dos cartórios no
regist ro de pessoas jurídicas de 1988 a 1992

DOutros
15%

2. é o único cartório que informatizou os dados das entidades registradas desde a

data de fundação de cartório (1938). Outros cartórios dispõem de dados

informatizados apenas a partir da informatização do cartório, ocorrida na década

de 90;

3. é o único cartório que pôde disponibilizar listagens com os nomes e ano de

criação das entidades desde a década de 40.

A partir do nome da entidade registrada e, em alguns casos, checagem do estatuto,

procuramos classificá-la segundo a presumível atividade principal.

Em cerca de 95% dos casos, a denominação permite inferir a natureza da entidade:

por exemplo, tendas, templos, centros espíritas. Assim também as entidades recreativas,

clubes e grêmios esportivos; ou as entidades que reúnem profissionais de tais ou quais

categorias. Também se identificam facilmente hospitais, ambulatórios, entidades de

pesquisa e ciência: Por exemplo: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (1950);

Instituto Brasileiro de Pesquisas Econômicas (1951)

As entidades cuja denominação não permitia identificar a natureza tiveram seus

estatutos checados, ou foram classificadas como "Outros".
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Utilizamos em linhas gerais o mesmo critério classificatório adotado na pesquisa

coordenada pelo Institute for Policy Studies da Universidade Johns Hopkins: The Johns

Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Este sistema classificatório - denominado

International Classification of Nonprofit Organizations (INCPO) - é considerado o mais

apropriado para comparações internacionais.

De fato, a classificação presta-se principalmente a este fim, pois é aplicável a

entidades de diferentes países, independentemente do sistema jurídico em que atue. Por

outro lado, sem abrir um número excessivo de categorias, destaca e preserva as distinções

relevantes entre os grupos. Finalmente, permite perceber algumas relações e interfaces

entre os diferentes grupos. Por exemplo, permite a distinção entre as organizações de

beneficio público ou de beneficio mútuo, ou permite a separação de áreas ambíguas, no

Brasil, em termos de suas possíveis indefinições de fronteiras com as organizações sem fins

lucrativos (LANDIM, 1998).

Os critérios, utilizados para diferenciar internamente o vasto setor sem fins

lucrativos, partem da atividade econômica, estabelecendo-se distintas áreas em termos de

tipos de serviços executados pelas organizações. São eles:

Grupo 1: Cultura e recreação

1100 Cultura e Artes: Artes visuais, estações de rádio e TV, teatro

1200 Recreação: atividades recreativas, desportivas

1300 Clubes de serviços: serviços para os membros (ex.: Lions)

Grupo 2: Educação e pesquisa

2100 Educação de 10 e 20 graus (inclui creche, pré-escola)

2200 Educação superior
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2300 Educação alternativa e de adultos: inclui escolas técnicas, cursos

complementares ao sistema formal de educação, conservatórios musicais, escolas de

línguas

2400 Pesquisa: pesquisa médica, ciência e tecnologia, ciência social

Grupo 3: Saúde

3100 Hospitais e reabilitação: reabilitação de indivíduos com deficiências fisicas

inclusive genéticas

3200 Sanatórios: cuidado de pacientes convalescentes

3300 Saúde mental e pronto socorro: inclui prevenção ao suicídio

3400 Outros serviços de saúde: centros de vacinação; educação para a saúde

Grupo 4: Assistência social

4100 Assistência social: serviços para crianças, jovens, famílias, idosos

4200 Emergências: desastres, vítimas de catástrofes

4300 Geração e manutenção de renda

Grupo 5: Ambientalismo

5100 Ambientalismo: poluição, educação ambiental

5200 Proteção de animais

Grupo 6: Desenvolvimento comunitário e habitação

6100 Desenvolvimento econômico, social e comunitário Associações de pais e

mestres; associação de bairro
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6200 Associações de condomínio

6300 Emprego e capacitação

Grupo 7: Defesa de direitos e atuação política

7100 Entidades de defesa de direitos civis: inclui associações de membros de

comunidades étnicas

7 200 Serviços jurídicos e de proteção legal: prevenção de crimes

7300 Entidades de atuação política

Grupo 8: Intermediários Filantrópicos e Promoção de voluntariado

Grupo 9: Atividades internacionais integração cultural, encorajadoras de respeito

mútuo entre as nações

Grupo 10: Religião

Grupo 11: Sindicatos e Associações Profissionais de Empregadores, de

Empregados e de Autônomos

Grupo 12: Outros

Com base nesse critério, classificamos aproximadamente 28.000 associações sem

fms lucrativos registradas no Terceiro Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas do

Município de São Paulo no período entre 1941 e 1997. Não utilizamos, porém,

subclassificações idênticas, seja por não ser possível inferi-las somente por meio da

denominação ou do estatuto; seja em função de o caso brasileiro comportar, em alguns

casos, subclassificações não previstas no padrão original.

No Grupo 1, embora a classificação americana diferencie os ítens 1200 (recreação) e

1300 (clube de serviços) não fizemos esta distinção em nossa classificação, face à

impossibilidade de fazê-la apenas a partir da denominação e do estatuto da entidade.
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Distinguimos, porém, as entidades de tipo cultural, embora haja uma fronteira de certo

modo arbitrária. Por exemplo, incluímos blocos carnavalescos e escolas de samba no

gênero 1100, embora também coubessem no item 1200, já que constituem autênticos

grêmios recreativos.

No Grupo 2, incluímos entre as entidades voltadas à pesquisa centros de estudos

vinculados à universidade. No Grupo 3, não distinguimos, em nossa classificação,

hospitais, sanatórios e serviços de pronto-socorro. A maior parte das entidades de saúde

estão mais próximas de "outros serviços de saúde".

No Grupo 4 não distinguimos os subitens 4100 (serviços sociais) e 4300 (geração e

manutenção de renda), que podem ser oferecidos de modo concomitante, sem que do

estatuto se possa inferir o serviço predominante. O item 4200 (Emergência) revelou-se

irrelevante: poucas entidades se constituíram com a finalidade específica de socorrer

calamidades. Ressaltamos que as entidades assistenciais de inspiração religiosa são distintas

das entidades religiosas propriamente ditas, classificadas no grupo Religião.

No Grupo 1O (Religião), verificamos a conveniência de subclassificações, pois é o

grupo mais expressivo e a sociabilidade gerada nas entidades religiosas varia muito

conforme a confissão de que se trate.

No Grupo 11, incluem-se sindicatos, associações de empregadores, associações de

empregados, associações de servidores públicos, associações de autônomos.

Quanto ao âmbito de jurisdição do cartório, cumpre observar que embora não haja

restrição legal no sentido de o cartório registrar apenas entidades sediadas no município

respectivo, constatamos ser esta a praxe adotada 3, admitindo-se o registro de entidades

3Em 1986, instaurou-se um procedimento de dúvida, perante o Poder judiciário, em face de o 2°
Cartório de Títulos e Documentos haver recusado o registro de entidade sediada no município de
Socorro. Na sentença, o juiz, confirmando a prática reiterada, observou: Embora a Lei de registros
Públicos não estabeleça, de forma expressa, acerca da obrigatoriedade do registro ser feito no
cartório da comarca onde se situa a sede da sociedade, essa conclusão, como bem assentou a
Curadoria, decorre do bom senso e lógica. (...) Os Cartórios de Registro Civil das Pessoas
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sediadas em outra comarca apenas se nesta não houvesse cartório de registro de pessoas

jurídicas. Tendo em vista o período de abrangência da amostra (a partir da década de 40)

checamos o ano de fundação dos cartórios de registros de pessoas jurídicas em todo o

Estado de São Paulo. Concluímos que se pode afirmar, via de regra, que as entidades

registradas no cartório analisado são sediadas no município ou na Grande São Paulo.

o escopo da pesquisa inclui apenas a verificação da constituição formal das

entidades, nada dizendo sobre sua dissolução, de fato ou de direito, vida média, ou outros

dados relevantes que, entretanto, comportariam outra abordagem e diversa metodologia.

Importa notar, finalmente, que, na perspectiva da Johns Hopkins, um dos requisitos

para caracterização de uma entidade como integrante do terceiro setor é sua organização

formal, isto é, sua estrutura e presença institucional. A nosso ver, a constituição jurídica não

é condição indispensável para tal caracterização, pois há movimentos ou iniciativas sem

reconhecimento jurídico que possuem presença institucional. No entanto, via de regra, a

constituição jurídica é um indicador desta nota de organização formal.

11- DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

11.1- O universo formal sem fíns lucrativos

No universo privado sem fms lucrativos, há um contingente muito heterogêneo. No

Brasil, o único tipo de recorte que reconhece esse grande universo de organizações

diferenciadas enquanto detentoras de atributos comuns é o estabelecido pelo marco legal

(LANDIM, 1998). Com efeito, desde 1917, o Código Civil brasileiro reconhece a existência

de entidades privadas sem fins lucrativos, classificando-as em duas categorias básicas: as

fundações de direito privado e as associações semfins lucrativos.

A associação ou fundação adquire personalidade jurídica quando é registrada no

Cartório Civil de Registro de Pessoas Jurídicas. A partir da data do registro, a entidade passa

Jurídicas, a exemplo dos Cartórios de Registros de Imóveis, devem observar o critério territorial,
assim considerados os limites de cada comarca (Proc. 804/86)

11



a ter existência jurídica. Para conseguir o registro, devem ser apresentados a ata de

constituição, os estatutos sociais e a ata da eleição da Diretoria.

Sob a forma de associações sem fins lucrativos, encontram-se entidades de fins

bastante diversos: literários, recreativos, culturais, associações de bairro, profissionais,

assistenciais, etc. Assim, o gênero associações sem fins lucrativos não distingue se a

entidade dirige-se a um público-alvo distinto dos próprios membros (como as assistenciais)

ou se a entidade privilegia principalmente os seus próprios membros (como os clubes

literários). Ambas são entidades socialmente relevantes, mas têm diferente alcance e

impacto social.

Ainda dentro do gênero associações semfins lucrativos, encontram-se entidades de

defesa de direitos, proteção de minorias, formação para a cidadania, etc. No Brasil,

entidades com este perfil são identificadas como organizações não governamentais ou

simplesmente ONOs, nomenclatura empregada a partir da década de 80. Notamos que, no

contexto brasileiro, o termo ONO tem uma conotação mais específica. Evoca o mundo da

política, da militância, da cidadania, da modernidade, e que historicamente é carregado com

um sentido anti-governo e oposição (LANDIM, 1993). No entanto, sob o aspecto jurídico-

formal, tais entidades não se distinguem das demais associações sem fins lucrativos.

Diferentemente, as fundações são entidades tradicionais no ordenamento jurídico,

que resultam da dotação de bens livres para causas filantrópicas, geralmente proveniente da

liberalidade de pessoas ricas.

o número de fundações é insignificante se comparado às associações. Na pesquisa

objeto deste trabalho, verificamos que menos de 1% das entidades formalmente

reconhecidas como sem fins lucrativos pertencem à categoria de fundações. Esta

constatação não é surpreendente. A criação de associações e seu reconhecimento jurídico,

no Brasil, é relativamente fácil e de baixo custo. Comparativamente, a criação de fundações

é mais dificil e onerosa. Para a criação de uma associação requer-se tão somente a

elaboração e o registro do seu estatuto. A criação da fundação pressupõe, além disso, um
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patrimônio mínimo compatível com suas finalidades e a aprovação do Ministério Público,

órgão independente e auxiliar do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que exerce ampla

supervisão sobre as fundações.

11.2 A expressão terceiro setor

No Brasil a expressão preferida, para designar iniciativas privadas com finalidades

públicas, tendente a ganhar maior reconhecimento, parece ser terceiro setor. A propósito,

comenta Leilah Landim:

Se o reconhecimento e a visibilidade social da categoria ONG não se deu do dia

para a noite, mas se construiu no decorrer da década de 80 a partir de todo um

investimento, por um conjunto específico de agentes e entidades, na afirmação de

uma institucionalidade própria, de uma identidade comum e na produção de

concepções práticas e instâncias específicas de legitimidade, podemos pensar que o

reconhecimento social da expressão terceiro setor estejapassando por umprocesso

análogo (LANDIM, 1998).

Pesquisa qualitativa realizada entre representantes de entidades, agentes e

pesquisadores da área" revelou atitudes que vão de apoio entusiástico à resistência e

desconfiança em relação à expressão "terceiro setor". Para uns, o "terceiro setor" é um

fenômeno novo, que evoca a idéia de cidadania participativa e renovação na forma de se

fazer política; para outros, trata-se de uma nova nomenclatura para idéias antigas:

filantropia, benemerência, assistencialismo.

A contraposição de percepções sugere divergências mais profundas em relação à

função do terceiro setor, bem como de sua relação com o Estado. Para uns, o terceiro setor

visa principalmente à compensação de desigualdades sociais, assumindo função de auxílio

4 "Terceiro setor: uma avaliação da legislação", Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e
Políticos de São Pau1o-IDESP, 1998, Relatório de Pesquisa Qualitativa de Guita T. Debert, 1998,
mimeo
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ou de complemento ao Estado. Coerentemente, é justo que o Estado conceda incentivos

fiscais às entidades .

Outra corrente preferiria reservar a expressão terceiro setor a um contingente de

organizações mais restrito dentro do amplo setor sem fins lucrativos. Tratar-se-ia de

entidades comprometidas com determinadas concepções do que seja o interesse público, e

não simplesmente com o altruísmo ou a caridade. Nesta linha de concepção, o Estado

deveria destinar recursos públicos apenas às entidades sintonizadas com políticas sociais

claramente definidas.

Ainda uma outra perspectiva enfatiza o terceiro setor como âmbito de convivência

democrática e pluralismo de concepções. Em relação à legislação, postula-se um

alargamento da idéia de entidades de "fins públicos", que incluiria não apenas as entidades

que realizam ações complementares às políticas governamentais, mas também aquelas que

se voltam à construção de novos direitos ou à formação para a cidadania.

Em que pesem tais controvérsias, parece-nos que a locução terceiro setor, referida

ao setor privado sem fins lucrativos, é adequada, e de fato vem ganhando reconhecimento

com esse sentido lato. Sem pretender esgotar a questão, pondera Leilah Landim acerca da

expressão:

Tem talvez a vantagem de ser a mais sugestiva quanto a concepções centrais em

jogo no debate, em que se chama a atenção para a necessidade de um

redirecionamento de foco de discussões tradicionalmente levadas no campo do

pensamento sociológico ou da economiapolítica, onde o privilegiamento do Estado

e do mercado teria minimizado o protagonismo daquelas organizações na

conformação das sociedades modernas. A idéia, então, é a de que formam uma

terceira esfera, por relação ao Estado e ao mercado, cujas características e

dinâmica terão conseqüências quanto aos rumos e configurações desses outros dois

setores (LANDIM, 1998).

Nesta linha, anota Rubem César Fernandes:
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A idéia de um "terceiro setor n supõe um "primeiro" e um "segundo ", e nesta

medida faz referência ao Estado e ao mercado. A referência, no entanto, é indireta,

obtida pela negação - "nem governamental, nem lucrativo". Em termos explícitos e

positivos, o conceito designa simplesmente um conjunto de iniciativas particulares

com um sentido público (FERNANDES, 1994: 127).

Neste trabalho, empregamos a expressão terceiro setor com esse sentido genérico

empregado por Rubem César Fernandes. No entanto, a pesquisa restringe-se ao setor formal

sem fins lucrativos, isto é, a entidades legalmente registradas como associações ou

fundações. Em sentido mais preciso, caberia designar o universo pesquisado como "setor

formal - privado - sem fins lucrativos".

111- ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NO MUNICÍPIO DE SÃO

PAULO

111.1- Amostra efetuada

Acompanhando a tendência mundial, o terceiro setor, no Brasil, tem crescido

notavelmente nas três últimas décadas. A pesquisa junto ao principal cartório de registro de

títulos e documentos do Município de São Paulo ilustra a evolução, por décadas, de acordo

com a atividade principal:
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Tabela I - Número de associações registradas, por década

1Década Total Cultura Esporte Educ. Pesq. Saúde Assis!. Ambient Açao Advoc. Volun. Intern. Religião Profissio Outros
Com. nal

41 a 50 1451 42 272 20 11 33 77 3 24 10 O O 796 120 4

51 a 60 2807 100 570 47 21 28 165 2 139 13 O O 1429 212 8

61 a 70 3796 93 666 57 52 32 172 4 240 24 O 2074 277 10

71 a 80 7654 120 677 48 74 33 150 2 464 12 O 3 5690 302 7

81 a 90 6649 194 983 72 102 76 240 15 1824 146 7 12 2359 512 10

91 a 97 5769 142 526 59 81 79 359 48 2139 152 8 11 1560 479 12

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo.

O total de entidades têm a seguinte configuração, por década:

.41 a 50

.51 a 60
C 61 a 70

C 71 a80
.81 a 90
.91 a 97

Total

Tabela 11 Participação relativa no total de associações registradas, por década

Década Total Cultura Esporte Educ. Pesq. Saúde Assis!. Ambient Açao Advoc. Volun. Intern. Religião Profiss. Outros

Com.

41 a 50 1,00 2,89% 18,75% 1,38% 0,76% 2,27% 5,31% 0,21% 1,65% 0,69% 0,00% 0,00% 54,86% 8,27% 2,96

51 a 60 1,00 3,56% 20,31% 1,67% 0,75% 1,00% 5,88% 0,07% 4,95% 0,46% 0,00% 0,00% 50,91% 7,55% 2,89

61 a 70 1,00 2,45% 17,54% 1,50% 1,37% 0,84% 4,53% 0,11% 6,32% 0,63% 0,03% 0,00% 54,64% 7,30% 2,74

71 a 80 1,00 1,57% 8,85% 0,63% 0,97% 0,43% 1,96% 0,03% 6,06% 0,16% 0,00% 0,04% 74,34% 3,95% 1,03

81 a 90 1,00 2,92% 14,78% 1,08% 1,53% 1,14% 3,61% 0,23% 27,43% 2,20% 0,11% 0,18% 35,48% 7,70% 1,61

91 a97 1,00 2,46% 9,12% 1,02% 1,40% 1,37% 6,22% 0,83% 37,08% 2,63% 0,14% 0,19% 27,04% 8,30% 2,18

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas São Paulo.
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IV- TENDÊNCIAS QUANTITATIVAS E SETORIAIS

As tabelas apresentadas constatam o incremento e a diversificação de entidades sem

fins lucrativos. Em linhas gerais, corroboram a tese segundo a qual , na América Latina, a

partir da década de 70, emerge um novo associativismo, caracterizado pelo ritmo crescente

de constituição das associações civis e pela ocupação plural do espaço público, rompendo os

padrões tradicionais de baixo e homogêneo associativismo (AVRITZER, 1997). Antes de

acrescentarmos dados e observações mais específicas em relação a cada setor, é possível

assinalar algumas tendências mais evidentes no panorama geral.

Estimativas anteriores sugerem que as entidades esportivas ou recreativas seriam as

mais numerosas em São Paulo (SANTOS, 1993; SANT' ANA, 1998). A amostra, contudo,

constata que, embora relevante, o grupo sempre foi menos expressivo do que o das

entidades religiosas, e que, a partir da década de 80, o segundo lugar passa a ser ocupado por

entidades de ação comunitária.

As entidades de ação comunitária - associações de bairro, associações de pais e

mestres- surpreendem com seu crescimento vertiginoso e ininterrupto: se na década de 40

representavam menos de 2% das entidades registradas, na década de 90 correspondem a

quase 40% do total. Em tese, entidades dessa natureza supõem entre seus membros uma

base de confiança, de cooperação e de interesse na participação como estratégia para

resolução de problemas comuns. Constituem, deste modo, um poderoso indício de

desenvolvimento de civismo.

As entidades de tipo religioso conhecem um incremento espantoso na década de 70,

devido principalmente à proliferação de tendas e terreiros espíritas registrados como

associações sem frns lucrativos entre os anos de 74 e 77. As entidades religiosas retraem-se

a partir da década de 80, embora constate-se a emergência de novos grupos, como os

pentecostais.

Muitas entidades de tipo religioso prestam informalmente serviços assistenciais.

Talvez este seja um fator para explicar o fato de as entidades propriamente assistenciais
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ocuparem um lugar pouco expressivo, e ganharem relevo precisamente quando diminuem

as entidades religiosas.

Alguns grupos são praticamente inexpressivos em termos numéricos, como as

entidades de atividades internacionais ou as de promoção de voluntariado. As entidades de

defesa de direitos e atuação política, como esperado, sofrem um retraimento, na década de

70, coincidente com o período ditadorial. Por outro lado, têm um crescimento consistente a

partir da década de 80. As entidades ambientalistas conheceram um surto na década de 90

merecedor de análise.

Finalmente, as entidades profissionais são expressivas desde a década de 40.

Conheceram uma diversificação notável, mantendo, porém, razoável estabilidade, ao longo

das décadas observadas, no tocante à participação percentual em relação ao total.

Notamos, in limine, o contraste entre esse quadro e aquele - muito difundido na

literatura especializada (FERNANDES, 1994; NEDER, 1996) - apresentado por Wanderley

Guilherme dos Santos (1993). Notamos que o autor, embora se refira, no quadro, a

entidades criadas na cidade de São Paulo, menciona, no texto em que comenta o quadro,

associações criadas na cidade de São Paulo e periferia. Esta inserção é coerente com a

observação que fizemos no tocante à jurisdição dos cartórios. Ressaltamos, não obstante, a

significativa discrepância numérica, tendo em conta que o estudo que apresentamos refere-

se tão somente a um único cartório. De todo modo, ambos sugerem a tendência de

crescimento.

Reproduzimos abaixo o quadro apresentado por Wanderley Guilherme dos Santos:

Associações civis criadas na cidade de São Paulo, por década

Década 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

N de associações 51 237 288 464 996 1.871 2.553

Obs.: 1980= até 1986Fonte: Cartório de Registro Civil (SANTOS, 1993)
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IV.I Cultura e recreação

Ao longo das décadas, as entidades de cultura e recreação apresentam o seguinte

perfil:

1

1 .41 a 50
.51 a 60
C 61 a 70
C 71 a 80
.81 a 90
.91 a 97

Cultura e Esporte

Na década de 50 acentuam-se os grêmios recreativos, muitos deles vinculados a

empresas, como por exemplo a Sociedade Recreativa Operários Lanifício Santa Josefina

(1954). Esta tendência é observada ao longo das décadas, como ilustram entidades como:

Grêmio Esportivo Funcionários Varig (1964); Grêmio Recreativo- Fotótica (1969);

Associação Recreativa Bovespa (1972); Grêmio Recreativo Mecânica Continental (1976).

No fmal da década de 70 e início da década de 80, destacam-se associações desportivas

classistas. Verificamos ainda como, em alguns momentos, a legislação induziu a criação de

associações desse gênero. Os chamados clubes desportivos municipais são o exemplo

mais notório.
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Alguns surtos correspondem a modismos. No início da década de 80, há um

pequeno surto de associações de capoeira; na década de 90, clubes de futebol feminino.

As entidades recreativas muitas vezes não se distinguem claramente das entidades

culturais; exemplo desta "zona cinzenta" são os blocos carnavalescos e escolas de samba, que

estão presentes em todas as décadas e classificamos como associações culturais. Entre estas

encontramos ampla variedade de iniciativas artísticas, sendo as teatrais as de incidência mais

freqüente. A título ilustrativo, citamos; Sociedade Cultural Teatro Arena São Paulo (1963);

Associação Nacional Arte Sertaneja (1977);Associação Jovens Musicistas São Paulo (1984).

Na década de 80 emergem os cineclubes; e a partir de meados da década de 90

destacam-se as associações de radiodifusão amadoras.

IV.2 Educação e pesquisa

A administração de uma escola ou universidade requer infra-estrutura de bens e

pessoal, razão pela qual não surpreende o número relativamente inexpressivo de entidades

do gênero, como informa o gráfico a seguir:

.41 a 50

.51 a 60
IJ 61 a 70
IJ 71 a 80
.81 a 90
.91 a 97

Educação e Pesquisa

Notamos, porém, entidades de educação registradas como sem fins lucrativos que

cobram mensalidades e atendem clientela predominantemente de elite, entre as quais

citamos a título de ilustração: Cultura Inglesa (1950); Faculdades Metropolitanas Unidas -

Associação Educacional FMU (1973). O reconhecimento de distorções no tocante à
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obtenção de privilégios fiscais por entidades deste gênero tem sido revisto na legislação

recente.

Os centros de estudos e de pesquisas estão relacionados, em sua maior parte, às

áreas de saúde e medicina. Destacam-se os centros de estudos ligados a departamentos de

hospitais e universidades, com crescente especialização. A título de exemplo,

mencionamos: Grupo de Estudos Psiquiátricos Hospital Servidor Público Estadual (1967);

Centro de Estudos e Pesquisas Instituto Radiologia Osvaldo Cruz (1974); Centro de

Estudos Instituto Psiquiatria Hospital das Clínicas (1982).

Nas áreas de ciências humanas, especialmente a partir da década de 80, a criação de

entidades de estudo e pesquisa decorre em muitos casos de iniciativas de intelectuais e

professores universitários, de que são exemplo: Centro de Economia Política (1980, Luiz

Carlos Bresser Pereira); Instituto de Estudos Universitários (1981, Ives Gandra da Silva

Martins); Associação Brasileira Estudos Seguridade Social (1991, Annibal Fernandes);

Centro de Estudos Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico (1995, Odete Medauar).

IV.3. Saúde

De modo análogo ao que ocorre com instituições de educação, a administração de

hospitais e congêneres exige estrutura de bens e pessoal, além de investimentos e

tecnologia. Justifica-se, pois, a pouca expressão numérica de entidades privadas sem fins

lucrativos na área de saúde:

Saúde

.41 a 50

.51 a 60
C 61 a 70
C 71 a 80
.81 a 90
.91 a 97
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Entre as associações de saúde, encontramos entidades como: Real Benemérita

Sociedade Portuguesa de Beneficência (1949); Hospital Maternidade Menino Jesus (1965);

Sociedade Beneficente Hospitalar Nipo-brasileira (1976); Sociedade Médica Hospital

Alvorada (1984).

Dentro do gênero incluem-se associações de assistência médica complementar, de

que são exemplo a Associação Sul América Assistência Médica São Paulo (1953);

Associação Previdenciária Assistência Médica (1982), atendendo a um público que paga

pelo atendimento. A legislação recente tem revisto alguns privilégios fiscais de tais

entidades.

A maior parte das entidades, contudo, são de pequeno porte e de cunho assistenciaL

Destacam-se neste universo serviços de saúde prestados a deficientes fisicos e visuais.

Cabe observar haver outras dinâmicas, abaixo da linha d'água, que prestam

atendimento informal à saúde. Falar de saúde - anota Rubem César Fernandes leva-nos

comfreqüência para além da medicina (FERNANDES, 1994: 110). Nossa amostra oferece

indícios de que as reclamações apresentadas ao "médium" ou conselheiro espiritualista

serão muito superiores às apresentadas ao médico.'

IV.4 Assistência social

Ao longo das décadas observadas este item revelou um incremento constante e

gradual. Os crescentes bolsões de miséria e pobreza na Grande São Paulo justificam a

emergência e o incremento de entidades assistenciais, como ilustra o gráfico abaixo:

5 Vide item IV. lO, que destaca a incidência de associações registradas como terreiros de umbanda candomblé
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.41 a 50

.51 a 60
C 61 a 70
C 71 a 80
.81 a 90
.91 a 97

Assistência

A denominação de muitas entidades sociais revela sua inspiração religiosa. Outras

vezes, contudo, embora 'haja a inspiração religiosa, o nome da entidade não o denota.

Finalmente, nem sempre o nome religioso corresponde a uma entidade de natureza

confessional. Destacam-se centros sociais paroquiais católicos e associações beneficentes

de diversas religiões, sem que a natureza confessional implique discriminação de clientela.

Verificam-se ações generalizadas de amparo a segmentos carentes e suas

necessidades básicas: Associação Bom Jesus Pirapora Velhice Infância Desamparados

(1961); Centro Proteção à Infância Maternidade Taboão da Serra (1971); Associação

Menores Carentes Favela Bevenuto (1988); Instituto Ayrton Senna (1994).

A legislação brasileira reconhecia natureza filantrópica e assistencial a entidades

fechadas de previdência privada, para efeito de beneficios fiscais, razão pela qual também

incluímos estas entidades neste gênero."

IV.5 Ambientalismo

O registro de entidades ambientalistas corresponde a um fenômeno da década de 90.

Nas décadas anteriores os poucos registros existentes referem-se a sociedades protetoras de

animais. No final da década de 80, emergem as associações ecológicas, como por exemplo

a Associação Ecológica Fiscais da Natureza (1987), a Fundação Pantanal Alerta Brasil

6 Em 1996, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as entidades fechadas de previdência
privada, à luz da Constituição Federal de 1988, não podem mais ser consideradas como de natureza
assistencial.
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(1990). A partir de então, conhece-se um autêntico surto, certamente impulsionado pela

visibilidade internacional da Conferência ECO-92, realizada no Rio de Janeiro. Cabe notar

que o movimento ambientalista, recente no país, engloba inúmeras entidades não

registradas.

Ambientalismo

IV.6. Desenvolvimento comunitário e habitação

.41 a 50

.51 a 60
C 61 a 70
C 71 a 80
.81 a 90
.91 a 97

A escola e o bairro são os centros de referência para a constituição de entidades de

desenvolvimento comunitário e habitação. Neste gênero incluem-se as associações de

bairro, as associações de pais e mestres; as associações de condomínio; bem como entidades

voltadas a emprego e capacitação. Este gênero conheceu uma evolução contínua:

Ação Comunitária

.41 a 50

.51 a 60
C 61 a 70
C 71 a 80
.81 a 90
.91 a 97

Até a década de 60 registram-se fundamentalmente, neste gênero, as Sociedades de

Amigos de Bairro. Nos anos 70, surgem nos bairros "Centros Comunitários", que agregam

beneficios assistenciais à comunidade: "Centro Comunitário Promoção Assistência Social"

(1970); "Centro Comunitário Jardim Damasceno" (1978). Surgem, também, associações
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comunitárias nas favelas: Sociedade Unida Favela Pq. Santa Madalena (1973), que ganham

relevo na década de 80 e um grande impulso durante o governo de Luíza Erundina, em São

Paulo.

IV.7 Defesa de direitos e atuação política

As entidades de defesa de direitos e atuação política (advocacy) conhecem maior

expressão a partir da década de 80. Nas décadas anteriores surgem entidades esparsas

voltadas à defesa de valores ou de direitos, de que são exemplo a "Cruzada Humanitária

Proibição de Armas Atômicas" (1950); o "Centro de Valorização da Vida (1965); ou o

"Grupo Aspre- Ação Sem Preconceito (1972). No entanto, na décadas de 80 e 90, há um

surto em crescimento e diversificação.

As entidades mais diretamente voltadas à atuação política sofreram um esperado

retraimento no período de 1964 a 1978. Havia, em décadas anteriores, entidades que

expressavam afinidades políticas como o "Bloco Adhemarista Cultura Popular" (1953), a

"Comissão Coordenadora Pro Anistia Exilados Políticos" (refere-se a Espanha e Portugal,

1959); "Círculo Democrático" (1959) e outras que floresceram no período imediatamente

anterior ao golpe de 1964. Entidades do gênero ressurgem no início da década de 80:

"Centro Documentação Movimento Operário Mário Pedrosa" (1981); "Movimento

Renovação Política" (1982).

Associações civis de defesa de direitos e atuação política, por década:

Década 1940 1950 1960 1970 1980 1990-97

N° d associações 10 13 24 12 146 152

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo. Classificação elaborada pela autora
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Advocacy

IV.S Intermediários fIlantrópicos e promoção do voluntariado

o grupo intermediários filantrópicos e promoção do voluntariado refere-se a

entidades que agenciam trabalhadores voluntários para outras organizações, de acordo com

as aptidões ou experiência profissional do indivíduo e o programa ou atividade a ser

desenvolvido.

A pesquisa efetuada neste trabalho verificou a escassez de entidades de promoção de

voluntariado. Até a década de 70, não houve registro de entidades constituídas com este fim

específico.

Por outro lado, não havia, até recentemente, um estatuto aplicável ao serviço

voluntário. Houve em décadas recentes muitas demandas judiciais instauradas por ex-

voluntários que requeriam direitos trabalhistas perante entidades sem fins lucrativos. A

situação exigiu a edição da Lei n° 9.608, de 18.02.98, que regulamentou a relação entre o

voluntário e a entidade, mediante um termo de compromisso que estabelece a natureza do

vínculo entre as partes.

A regulamentação do serviço voluntário é um indicador da crescente importância

atribuída pelo governo ao terceiro setor. Além disso, o governo tem estimulado a prática do

voluntariado. Criado em 1995 para promover um novo modelo de voluntariado no país, o

Programa Voluntários, do Conselho Comunidade Solidária apoiou a criação de Centros de
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Voluntários. Até dezembro de 1997, criaram-se 11 (onze) Centros de Voluntários em

cidades principais do país. 7

Finalmente, cabe notar que a Lei n° 9.790, de 23.03.99, concede caráter público às

expressamente denominadas entidades de promoção do voluntariado, embora sejam as

mesmas tão escassas no país. Neste sentido, a norma antecipa-se para incentivar o

fenômeno.

.41 a 50

.51 a 60
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.91 a 97

Voluntariado

IV.9 Internacional

Incluímos neste entidades que declaram no estatuto a missão de atuação em âmbito

internacional, bem como aquelas que constituem braços regionais de entidades de atuação

em diversos países. Embora numericamente irrelevantes, as entidades de âmbito

internacional podem ter atuação significativa, como por exemplo a Obra Kolping Regional

Estado de São Paulo (1981), ou a Seção Brasileira Anistia Internacional (1986). Registra-se

uma tendência de incremento de entidades dessa natureza a partir da década de 80, embora

permaneçam insignificantes em relação ao conjunto.

7 Experiência relatada em revista do Conselho da Comunidade Solidária, Edição Especial, 1998, com apoio
do Banco Interanericano de Desenvolvimento, Fundação Banco do Brasil e UNESCO.
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IV.IO. Religião
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As entidades religiosas explicam a explosão de entidades sem fins lucrativos na

década de 70, como ilustra o gráfico abaixo:

Religião

.41 a 50

.51 a 60
[] 61 a 70
[] 71 a 80

.81 a 90

.91 a 97

Na década de 70, a expansão das entidades religiosas deveu-se sobretudo ao registro

de tendas e terreiros de umbanda e candomblé, especialmente entre os anos de 74 e 77. O

gráfico abaixo ilustra o fenômeno:
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o fenômeno foi descrito, na década de 80, por Maria Helena Villas Boas Concone e

Lísias Nogueira Negrão, do Centro de Estudos da Religião Douglas Teixeira, que fizeram

um levantamento das associações civis umbandistas, espíritas e candomblecistas registradas

nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, de 1930 a

1982, conforme divulgado em cadernos do ISER, n" 8, 1985. Este estudo corrobora os

dados por nós apresentados, que evidenciam a relevância numérica das entidades

religiosas, em especial umbandistas, no universo formal sem fins lucrativos. 8

8 Os autores compuseram o seguinte quadro, referido por Kloppemburg:
Décadas Umbanda Espiritismo Candomblé Totais

30 27 (8,5) 294 (91,5) 321 (100,0)

40 58 (6,8) 803 (93,2) 861 (100,0)

50 1.025 (54,7) 845 (45,3) (0,0) 1.869 (100,0)

60 2.836 (88,9) 268 (8,4) 83 (2,7) 3.187 (100,0)

70 7.627 (87,8) 202 (2,6) 856 (9,7) 8.685 (100,0)

80/82 1.389 (82,8) 55 (3,4) 233 (13,8) 1.677 (100,0)

Totais 12..960 (78,0) 2.467 (14,8) 1.173 (7,2) 16.600 (100,0)

Fonte: Cartórios de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (KLOPPEMBURG, 1989)
Segundo o autor, as 16.600 associações civis registradas nos cartórios da capital estão localizadas também
em municípios da grande São Paulo e algumas em municípios do interior do Estado. Os centros espíritas
constituem a maioria absoluta nas décadas de 30 e 40. Mas isso não significa que todos fossem kardecistas,
dado que naqueles anos, por causa da repressão policial, muitos terreiros escondiam sua condição umbandista
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Kloppenburg anota que os primeiros anos da umbanda no Brasil não foram fáceis;

uma lei de 1934 (Getúlio Vargas) colocou os grupos religiosos de inspiração africana sob

jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia. Para poderem funcionar,

tinham que solicitar registro especial neste Departamento. Durante anos houve repressão e

perseguição policial. Numerosos grupos ficavam na clandestinidade ou, quando se

registravam, procuravam esconder suas ligações ou inspirações africanas e se registravam

como "espiritistas". Porém, ao longo das décadas de 50 e 60, e de modo marcante na década

de 70, houve uma mudança radical em relação à umbanda: os policiais, antes algozes,

tomaram-se em muitos casos protetores ou promotores de centros de umbanda; e os pais-

de-santos, antes tidos como contraventores, passaram a ser personalidades cortejadas por

políticos influentes. O "retraimento" da Igreja após o Concílio Vaticano 11 também é

apontado como fator favorável à extraordinária expansão da umbanda (KLOPPEMBURG,

1989).

Cabe destacar que os números de associações registradas como tendas ou terreiros

expressam apenas as associações registradas, mas não indicam as que depois, talvez,

desapareçam; em compensação, é preciso lembrar também o.grande número de terreiros

ativos não registrados.

IV.II Sindicatos e associações profissionais

As associações profissionais apresentam, ao longo das décadas, o seguinte perfil:

e se diziam simplesmente espíritas, coisa que a própria Federação Espírita (kardecista) lhes facultara por
declaração em julho de 1953. Este fato explicaria o forte declínio dos registro de centros espíritas
(kardecistas) a partir de 1960, quando aparece novo e surpreendente fenômeno: o surto do candomblé em São
Paulo e seu notável crescimento até nossos dias. Pode-se admitir que na década de 70 muitas associações
candomblecistas, antes registradas como umbandistas, assumiram uma mais clara consciência negra,
identificando africanismo com candomblé (idealização da tradiçãonagô como sinônimo de africanidade).
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Profissional

As associações deste gênero incluem entidades de empregados, empresas,

profissionais liberais, funcionários públicos e sindicatos. Após o período do Estado Novo,

registram-se diversas entidades gerais de trabalhadores" e de segmentos empresariais, como

a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA (1956).

Registram-se entidades de empregados de empresas (Associação Carregadores Aeroporto

de Congonhas, 1956; Associação de Funcionários da Vidrobrás, 1958); de profissionais

liberais (Associação Paulista Bacharéis de Jornalismo, 1956; Associação dos Cronistas

Radiofônicos Estado de São Paulo, 1958); e de servidores públicos (Associação Servidores

do Departamento de Estradas Rodagem Estado de São Paulo, 1953; Associação Servidores

Estrada de Ferro Central Brasil Estado de São Paulo, 1953).

Nas décadas de 60 e 70 - em especial durante a ditadura militar - , são freqüentes as

associações de funcionários constituídas como grêmios recreativos, com ênfase no lazer. No

início da década de 80, entidades como o Centro de Informação Documentação Análise

Sindical (1980) ou o Centro Documentação Movimento Operário (1981) sugerem nova

tendência no objeto e atuação das associações profissionais. No decorrer das décadas de 80

e 90, destacam-se o crescimento, diversificação e incorporação de ocupações informais:

Artesãos Praça da República (1984); Associação Brasileira de Caminhoneiros (1989);

Associação de Camelôs (1989); Associação Perueiros Parelheiros (1997).

9 A título de exemplo: Frente Trabalhista (1949); União Geral Estivadores Santos (1951); União
Geral Trabalhadores Café (1951); Centro Operário Católico Metropolitano (1951); União Operária
Cidade Patriarca (1956); União Geral Trabalhadores Estado de São Paulo (1959).
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Após a Constituição de 1988, registra-se um surto de sindicatos, inclusive de

servidores públicos, antes vedados. Notamos, porém, que a incidência de sindicatos entre

servidores públicos - sem tradição associativa - é muito inferior aos sindicatos no setor

privado.

Sindicatos, por ano:

Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Setor privado 49 33 13 21 16 6 22 7 8

Setor público 7 2 1 2 1 1 1

Total 56 35 14 23 17 6 23 8 8

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo.

1V.12. Outros

Este grupo traz associações sui generis (Bolsa de Valores São Paulo, 1986), variadas

(Associação de Acionistas da Telebrás,1996) ou curiosas (Irmandade Esquizóides e

Introvertidos Anônimos,1997). Ao longo das décadas, não ultrapassou, em nossa amostra,

3% das entidades.
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Outros
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Parte 11

v. O AMBIENTE INSTITUCIONAL COMO FATOR INDUTOR DA

CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES

Os ambientes institucionais caracterizam-se pela elaboração e difusão de regras e

procedimentos que proporcionam às organizações legitimidade e suporte contextual. Os

dados apresentados - indicando amplo incremento e diversificação do setor sem fins

lucrativos - convidam a refletir sobre fatores presentes no ambiente institucional indutores

das tendências quantitativas e setoriais das tendências verificadas.

O expressivo número e a aceleração no ritmo de criação de entidades sugerem

importantes transformações sociais e propõem considerações sobre o possível papel das

associações civis no processo de fortalecimento da democracia.

Neste sentido, Leonardo Avritzer, apontando uma importante mudança no padrão

histórico de associativismo na América Latina, escreve:

Duas rupturas simultâneas ao processo recente de democratização foram abertas: a

ruptura com um padrão homogeneizador da ação coletiva e o aumento no ritmo, no

número e nos tipos de associações existentes (AVRITZER, 1997:168).

Nosso trabalho corrobora, com números concretos, tal percepção. Contudo, a análise

desses números introduz questão a respeito de verificar em que medida estes números

podem refletir um incremento de civismo, de fortalecimento de vínculos horizontais,

encarnado na cooperação de cidadãos em pequenos grupos, nos mais variados âmbitos:

esportivo, cultural, assistencial, profissional, etc. Com efeito, a literatura relaciona a vida

associativa com a noção de "capital social", referida a características da organização social,

tais como confiança, normas e redes de reciprocidade e engajamento cívico que podem

aumentar a eficácia de uma sociedade, facilitando ações coordenadas. No dizer de Robert

Putnam:
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Os sistemas de participação cívica, assim como as associações comunitárias, as

sociedades orfeônicas, as cooperativas, os clubes desportivos, os partidos de massa

e similares]. ..]representam uma intensa interação horizontal. Os sistemas de

interação cívica são uma forma essencial de capital social: quanto mais

desenvolvidos forem esses sistemas na comunidade, maior será a probabilidade de

que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício mútuo (PUTNAM,

1996).

Com tal perspectiva, o "capital social" explica e, ao mesmo tempo, fomenta o êxito

de regimes democráticos. Retoma-se, assim, a tradição de Tocqueville, que, na primeira

metade do século XIX, considerou a inclinação dos americanos para a associação como a

chave para explicar sua capacidade de fazer a democracia funcionar. Em sua clássica

Democracia na América, observa:

Americanos de todas as idades, de todas as condições, de todos os espíritos estão

constantemente a se unir. Não só possuem associações comerciais e industriais, nas

quais todos tomam parte, como ainda existem mil outras espécies: religiosas,

morais, graves, fúteis, muito gerais e muito particulares, imensas e muito pequenas

[...}. Assim, o país mais democrático da terra verifica-se ser aquele em que os

homens mais aperfeiçoaram hoje em dia a arte de procurar em comum o objeto de

seus comuns desejos e aplicaram ao maior número de objetivos essa ciência nova

[...}. Nada existe, na minha opinião, que mereça atrair mais os ,!OSSOS olhares, que

as associações intelectuais e morais nos Estados Unidos (TOCQUEVILLE,

1962:391)

No Brasil, o fenômeno associativo cobrou ímpeto nas últimas décadas, conforme

constatado na amostra de entidades registradas desde a década de 40 por este estudo. Os

números absolutos sugerem um incremento de engajamento cívico, que haveria de se

refletir em desenvolvimento político e fortalecimento do regime democrático. Não

obstante, no World Values Survey de 1990-91, realizado pelo Institute for Social Research
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da Universidade de Michigan, entre 35 países pesquisados, o Brasil ocupava o lugar mais

baixo em confiança social e um dos mais baixos em engajamento cívico".

As análise das tendências setoriais apresentadas neste estudo ajudam a explicar esta

aparente contradição. Revelam, com efeito, que o incremento numérico do "novo

associativismo", na década de 70, em São Paulo, deve-se, em mais de 60%, ao registro de

entidades religiosas umbandistas. Em que medida este incremento pode indicar

fortalecimento da sociedade civil? No item V.3 deste trabalho, em que focamos o fator

"religiosidade" como indutor da constituição de entidades, teceremos algumas

considerações a respeito. Por ora, interessa assinalar que os números absolutos de entidades

registradas hão de merecer uma análise setorial para que se possa inferir se são indicadores

de fortalecimento da sociedade civil.

Além de atenção em relação às entidades religiosas, a análise das tendências

quantitativas e setoriais deve ser cotejada com aspectos do ambiente institucional - civismo,

solidariedade, religiosidade, legislação - , conforme a seguir apontado. Em relação à

legislação, após ilustrar exemplos concretos, abrimos um item para mencionar os incentivos

fiscais, e tecemos breves considerações em tomo a uma abordagem de tipo institucional-

legal. Concluindo este tópico, relacionamos os dados e a abordagem deste trabalho com

recentes alterações na legislação brasileira.

V.l -Civismo

A mudança de perfil do terceiro setor verificada nas últimas .décadas pode ser

atribuída a uma soma de vários fatores, entre os quais alguns autores apontam o próprio

processo de democratização, a influência de um processo mundial de valorização desse ator

político, e o surgimento de organizações edificadas sobre a base da defesa de valores

democráticos, que passaram a influir o setor como um todo (AVRITZER, 1997; COELHO,

1998).

10 Braude1Papers, n° 10, 1995 (Documento do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial)
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Os dados apresentados corroboram, em certa medida, tais análises. No Brasil, a

democratização conhecida nos anos 80 certamente explica o incremento de entidades de

defesa de direitos e de atuação política; a valorização desse ator político reflete-se no

incremento de associações de bairro ou no movimento ambientalista; a defesa dos valores

democráticos concretiza-se na pluralidade de iniciativas do setor privado em âmbitos de

lazer, assistência e solidariedade, defesa de interesses profissionais, intervenção na

educação e tantos outros. Destacam-se, em termos numéricos, as associações de bairro

como expressão de uma renovada tendência ao associativismo.

De fato, as associações de bairro conhecem uma ascensão numérica contínua e

gradual. Na década de 50 começam a ganhar relevância. No entanto, com a restrição de

liberdades imposta no período de 64 a 78, não surpreende a inibição na constituição de

entidades do gênero. A partir da década de 80, as associações de bairro emergem com novo

ímpeto, que perdurará ao longo da década de 90. A nosso ver, são o indício mais

significativo de um fortalecimento dos vínculos horizontais. Reproduzimos abaixo a média

anual de criação de entidades, por década:

ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS. Média anual de constituição, por década:
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36



Média anual de associações de bairro e conjuntos residenciais, por década:

Ano 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-97

N° 2 11 19 16 94 127

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo. Classificação elaborada pela autora.

Renato Raul Boschi, em pesquisa relativa a associações de bairro criadas no Rio de

Janeiro, traz elementos úteis para a compreensão do fenômeno. Tipicamente, a emergência

de associações de bairro se inicia com a atuação de um "empresário organizacional", que

mobiliza os moradores de um determinado local em tomo de uma questão de interesse

geral como, por exemplo, a criação de uma parque, o corte de uma árvore centenária, a

construção de uma auto-estrada na área - em suma, projetos relacionados à qualidade de

vida urbana. A assembléia inicial, ainda que pouco representativa em termos numéricos, é

o primeiro passo para a constituição de uma associação enquanto porta-voz legítima da

comunidade, assegurando o reconhecimento externo e o monopólio da representação

(BOSCHI, 1987:73) A emergência de associações de classe média no Rio de Janeiro data

do início dos anos 50. Contudo, a partir da década de 70, o caráter e' o conteúdo da

mobilização são diferentes (BOSCHI, 1987:64) .

Boschi situa a primeira fase do movimento associativo entre 1974 e 1977. Nesta

fase, as associações de bairro não se constituíam com um caráter de confrontação ao

governo, mas eram o veículo para enfrentar OS problemas cotidianos mais imediatos, assim

como o locus do convívio democrático e de constituição de identidades. Mesmo sob a

vigência do Ato Institucional n° 5 (1969 a 1978), houve considerável número de entidades

criadas. Em certo sentido, a constituição de uma identidade coletiva com base no local de

moradia era uma forma de abrir espaços a um convívio democrático que não tinha lugar na

sociedade em geral. As atividades político-eleitoreiras são encaradas com suspeita.
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Diversamente, em sua segunda fase (1978-1979), o movimento associativo urbano

caracterizou-se não só pela oposição ao regime (embora os objetivos expressos das

associações tendessem a omitir o fato) como também pelo apelo à identificação com a

comunidade local (visando a um espaço institucional alternativo de acesso ao Estado e de

concretização de princípios democráticos)."

Na década de 80, o movimento de moradores foi envolvido no processo de

competição partidária, evidenciada na politização das associações, paralelamente a uma

efetiva expansão do movimento. O processo eleitoral acaba por envolver o movimento

associativo. A ascensão aos cargos da administração - local ou estadual - é considerada

decisiva para o atendimento das demandas coletivas, bem como para o progresso das

carreiras políticas de líderes locais. Por outro lado, as Administrações Regionais, com

autonomia executiva consideravelmente menor, passaram a ser as agências específicas para

as reivindicações das associações, ao invés das Secretarias, estimulando as práticas não

institucionalizadas (diretas, pessoais, e mais afetas ao clientelismo) de acesso direto a

arenas de decisão segmentadas (BOSCHI, 1987:96).

A incidência da fórmula associativa para resolução de problemas comuns evidencia

e fomenta a capacidade de articulação de pessoas ou grupos. Um outro exemplo

significativo, encontrado na década de 90, são as "associações de proprietários de centrais

telefônicas", criadas para permitir que maior número de pessoas pudessem usufruir de uma

mesma linha, mediante sistema de ramais. O quadro abaixo ilustra o fato:

11 Nas décadas de 50-60 observa-se: a) os estatutos das associações geralmente enfatizam seu caráter
apartidário; b) ausência de preocupações ideológicas mais amplas, apesar da grande polarização política que
caracterizou o final da década de 50 e o início da década de 60; c) a divisão da cidade em Administrações
Regionais, projetadas para assumir o papel das associações, como intermediárias entre a população e as
autoridades municipais (BOSCHI, 1987:64 e ss).
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Associações de Proprietários ou Usuários de Centrais Telefônicas:

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

15 85 77 63 136 123 64

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo

A renovação nos padrões de associativismo e na cultura política dos membros das

associações civis também se relaciona à construção de formas de solidariedades sociais. Na

percepção de Avritzer:

Os diferentes regimes autoritários latino-americanos, ao se desresponsabilizarem

pela questão social e diminuírem os direitos sociais ao quais a população tinha

acesso, contribuíram para a proliferação de um conjunto de práticas de auto-ajuda,

introduzidas tanto por movimentos sociais quanto por associações civis. Ambas re-

trabalharam o conteúdo da ação coletiva, que passou a estar ligada à construção,

no nível local, da idéia de comunidade como autônoma e solidária. Um conjunto de

novas práticas e de formas associativas estão ligadas a essas mudanças (Escobar,

1992; Oxhorn, 1995). Entre elas valeria a pena destacar movimentos de cozinhas

coletivas, formas de mutirão para construção de casas e equipamentos coletivos

(AVRIZER, 1997:162).

A amostra deste trabalho é coerente com a trajetória sugerida por Boschi e com a

descrição de Avritzer. Notamos que no início dos anos 90, coincidindo com a administração

da prefeita Luíza Erundina, do Partido dos Trabalhadores, ocorre em São Paulo a expansão

de associações para formação de mutirões, associações de moradores de favelas e de

conjuntos habitacionais populares.

Destacamos, a seguir aspectos da emergência de novas formas de solidariedade

como elemento do ambiente institucional favorável ao incremento de associações.
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v. 2 - Solidariedade

Com antecipação e otimismo, em 1988, o filósofo Alejandro Llano escreveu:

o grande projeto político do presente consiste na emergência mediadora do

privado-social, como espaço de uma gestão livre, que surge da criatividade

das associações autônomas, mas exige um reconhecimento público e estável.

A chave para que a proposta do espaço privado-social supere o verbalismo

bem intencionado e já sabido assenta-se na aceitação teórica e prática de

que os grupos sociais autônomos são capazes de propor-se e gerir objetivos

que transcendem os interesses setoriais, e possuem, portanto, um alcance

comunitário de índole universalista (LLANO, 1988:65)

Esse espaço privado-social - na terminologia por nós empregada, terceiro setor -

remete a um pluralismo real de formações sociais, empresas, grupos, capazes de pôr em

circulação determinados valores que permitam mútuas referências simbólicas - não meros

intercâmbios - regidas por normas de solidariedade e reciprocidade vital. Nesse sentido, a

emergência do terceiro setor vai ao núcleo das tensões e limitações do Welfare State,

enquanto considera a operacionalidade de uma engrenagem solidária de mediações com

uma índole diversa tanto da burocrática como da índole mercantil.

Como anota Alejandro Llano, o esquema do Welfare State apresentou-se como um

modelo empiricamente realizável, distanciando-se das utopias, das quais talvez seja uma

decantação. Porém, a sua índole realizável e quase realizada provoca uma espiral de

expectativas de impossível satisfação simultânea. Assim, os serviços sociais experimentam

um generalizado decréscimo de qualidade. Se se opta pelo caminho inverso - o de

desmontar paulatinamente o aparato público assistencial, diminuir os impostos e

reprivatizar os serviços - provoca-se a desatenção de amplos setores sociais. Face ao

dilema, cabe buscar uma linha que permita conectar a exterioridade do sistema com a

interna vitalidade das pessoas e as redes intersubjetivas de sentido, nas quais - mais aquém

da estrutura - atuam espontaneamente as pessoas reais e concretas.
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Avaliando o modelo espanhol, o autor tece considerações também aplicáveis ao

Brasil:

Em poucos anos passamos de uma estrutura social (quase) tradicional a um Estado

de Bem Estar que entra em crise antes de se haver estabelecido. A situação se

complica ainda mais quando consideramos a transição do autoritarismo a uma

democracia, na qual se haviam depositado esperanças, logo frustradas, de uma

melhora social generalizada. A crise da seguridade social, a decadência do ensino,

o desemprego, a violência [..] Em termos gerais, os sintomas diretos e típicos da

crise se registramjustamente no campo mais característico do Estado de Bem Estar:

as políticas sociais. O Estado de Bem Estar carece de recursos necessários para

neutralizar as conseqüências negativas de suas próprias intervenções (LLANO,

1988:22).

Para o autor, um dos fatores que explicam o desencanto com o Welfare State talvez

seja o exclusivismo de reabsorver a completa realidade social no tecnosistema ou

tecnoestrutura. Entre as novas respostas aos desafios sociais, desponta o "neosolidarismo",

refletido em movimentos e pequenos grupos sociais que reivindicam maior espaço de auto-

gestão e expressão.

A amostra deste trabalho secunda esta percepção otimista. O crescimento de

entidades de defesa de direitos, especialmente a partir da década de 80, ou de entidades

ambientalistas, na década de 90, apontam para uma nova sensibilidade. Por outro lado, o

incremento de entidades do tipo fundações filantrópicas, oriundas de iniciativas do meio

empresarial, são também detectadas na amostra deste trabalho, como abaixo assinalado:

Fundações constituídas no 3° Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo, por década:

Década 1940 1950 1960 1970 1980 1990-97

N° de fundações 8 20 19 21 37 27
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Note-se o surgimento de entidades como a Fundação Abrinq Pelos Direitos das

Crianças (1990); Fundação Projeto Travessia (1996); ou a Fundação Estudar (1997).

Até a década de 80, a cooperação entre o meio empresarial e a promoção de valores

da cidadania apresentava-se como algo improvável, e, para muitos, impossível ou

contraditório. Esta baixa colaboração resultava da desconfiança em relação às formas

tradicionais com as quais se revestiram as ações filantrópicas, mantendo a ordem vigente,

com ações paternalistas que concediam doações (favores) aos pobres, contrárias à

concepção de direitos da cidadania e corroborando eventualmente a passividade dos

beneficiários (FERRAREZI, 1995).

No entanto, cresce a percepção de possibilidade de alianças ou parcerias entre

entidades vinculadas ao meio empresarial e associações de pequeno porte, havendo

experiências de sucesso relatadas nesse sentido.

Por outro lado, como observou Leilah Landim, há sinais de que a histórica

polarização "assistencialismo/cidadania", "privado/público" ressaltada pelo pensamento de

esquerda e progressista no Brasil vem sendo repensada, ganhando novos contornos nos

tempos atuais. Começa-se a apontar para a necessidade de uma reavaliação do papel das

desconhecidas e estigmatizadas entidades de assistência social, ligadas aos grupos

populares, historicamente preenchendo, de fato, um vácuo da atuação pública", num

contexto de Welfare State inexistente e de desvalorização da área social. Está em curso uma

mudança no sentido do reconhecimento social do papel dessas entidades, combinando a

lógica da cidadania e da cobrança ao Estado com a da resolução dos problemas mais

imediatos(LANDIM, 1993)

12 Neste sentido, pondera Celso Barroso Leite: "Vozes autorizadas alertam contra possíveis
excessos de assistência social e programas congêneres, que podem comprometer o importante impulso de
luta pela vida, criando uma mentalidade de conformismo, inércia, dependência. Já se tornou clássica a
advertência: melhor do que dar umpeixe é ensinar apescar. Ninguém contesta, porém, que entre o acerto da
recomendação e a viabilidade de sua aplicação costuma haver uma distância difícil de transpor"(LEITE,
1997).
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A amostra apresentada neste trabalho detecta, com efeito, tendência de crescimento

de entidades de tipo assistencial ao longo das décadas. Tendo em conta a superação de certo

"preconceito" em relação à prestação de serviços assistenciais aliada à renovação nessas

mesmas práticas, pode-se admitir a existência de uma base de solidariedade social sobre a

qual é possível se apoiar para construir uma sociedade mais justa.

Constata-se assim a possibilidade real de a sociedade civil construir uma

"racionalidade ética" que se orienta para o bem comum e a justiça social em contraposição

à "racionalidade instrumental" do mercado e do Estado. A sociedade civil, nesse

entendimento, pode constituir o espaço social em que são desenvolvidas práticas

associativas e culturais formadoras de identidades e solidariedades sociais. Nesse sentido, é

estimulante a realização recente de alianças no próprio terceiro setor.

É preciso, pois, descobrir e conferir vigência a uma nova normatividade - de mais

alto nível simbólico e maior realismo - cujo meio vinculante não seja o poder, o dinheiro

ou a influência, mas a reciprocidade vital: a solidariedade humana. Só esse novo "ethos" é

suficientemente multiforme, e ao mesmo tempo unitário, como para fazer-se cargo da

complexidade e proceder à sua efetiva descarga, soldar os processos fragmentados e

oferecer um canal às energias latentes da sociedade submersa, a grande ausente (LLANO,

1988)

V.5 - Religiosidade

A amostra constata que no universo sem fins lucrativos as entidades religiosas

correspondem à significativa participação percentual, como abaixo ilustrado:
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Fonte: 3°Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo. Classificação elaborada pela autora

Os números relativos (e também os absolutos) evidenciam a religiosidade de nossa

sociedade. A literatura especializada discute se tais entidades são propriamente "terceiro

setor", pois a finalidade proselitista não é propriamente pública; antes corresponde aos

desejos ou interesses privados dos membros da confissão religiosa de que se trate.

No entanto, a rede de relações horizontais e as ações de benemerência promovidas a

partir dessas entidades, bem como as "extemalidades" (positivas ou negativas) reveladas

em sua atuação manifestam sua importância para o estudo do terceiro setor. Em geral, o

engajamento religioso significa bem mais do que freqüentar os cultos semanais, pois muitos

fiéis envolvem-se intensamente numa ampla variedade de atividades e grupos associados às

igrejas (PUTNAM, 1995).
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Todavia, tendo em conta a natureza da maior parte das associações religiosas registradas

em São Paulo - cerca de 60% são de tipo umbandista, formalizadas especialmente na década

de 70 - cabem algumas observações.

Descrevendo a dinâmica orientativa do surgimento de terreiros de umbanda, anota

Patricia Birman:

Como são fundados os terreiros? A resposta a essa questão nos dirá bastante a

respeito das razões da sua pouca visibilidade social. Os terreiros se iniciam a

partir do movimento de um médium no sentido de ganhar autonomia do seu pai ou

mãe-de-santo[ ...] Os terreiros nascem portanto da divisão de outros, num

movimento permanente que se inicia com aformação do médium. Cada um, aliás, é

potencialmente um futuro pai-se-santo. Com esse princípio de divisões sucessivas, a

umbanda na verdade é um conjunto de terreiros independentes, na sua maioria

pequenos (BIRMAN, 1983 :73).

Por outro lado, a pessoa que recorre à umbanda espera obter uma proteção

sobrenatural individualizada, como descreve a mesma autora:

[...] é raro alguém comparecer a um centro de umbanda sem estar interessado em

utilizá-lo para resolver algum problema[ ...]. Há terreiros cujas sessões de consulta

provocam um grande afluxo de pessoas, de tal modo que seus responsáveis

organizam filas na porta, distribuem fichas por ordem de chegada, o que lembra de

perto as nossas experiências com o serviço público - atendimento demorado,

burocracia etc. A imagem do INAMPS nos vem imediatamente à cabeça (BIRMAN,

1983:49) .

Finalmente, a função de um centro de umbanda, segundo seus praticantes, se resume

em uma só: fazer caridade. Todavia, entende-se caridade, principalmente, como

atendimento direto às consultas. A benemerência em sua acepção mais comum -

distribuição de roupas aos pobres, por exemplo - faz-se em alguns centros , mas não é a

caridade típica dos centros de umbanda. No dizer da mesma autora:
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De fato, os religiosos da umbanda entendem como função da religião

prestar caridade aos necessitados. As consultas são meios de se prestar

caridade. Ao lado destas, os umbandistas se preocupam em desenvolver

outras formas de ação caritativa - alguns centros distribuem alimentos aos

pobres, outros, mais estruturados, organizam campanhas de doações de

roupas e bens diversos (BIRMAN, 1983:66).

Observando o crescimento de religiões mediúnicas, no Brasil, anota o antropólogo

Rubem César Fernandes:

São números que impressionam por si mesmos , expressões de fortes

dinâmicas sociais que dialogam, ainda que indiretamente, com as dinâmicas

sociopolíticas. Cada centro é um foco de intensa sociabilidade, em que as

carências humanas se manifestam e obtêm algum tipo de resposta. É neles

que se busca a "proteção" necessária para enfrentar os dramas cotidianos.

É neles, portanto, que se encontram figuras de autoridade às quais se

reportar (FERNANDES, 1994: 113).

Sem prejuízo de estudos que possam ser feitos no âmbito da sociologia da religião

ou em outras áreas, parece-nos, todavia, que a sociabilidade gerada em centros umbandistas

terão, em relação a outros tipos de associações religiosas, um caráter muito mais suavizado.

O vasto número de entidades dessa natureza reflete, mais do que vínculos associativos, a

busca de soluções alternativas - místicas - para os problemas cotidianos - doença,

desemprego - de parcela significativa da população. De fato, em relação aos centros de

espiritismo kardecista, ou em relação aos grupos religiosos católicos ou protestantes,

percebe-se, nos centros umbandistas, pouca preocupação de difundir uma doutrina ou

envolver a "freguesia" religiosa em ações de benemerência ou outras práticas. Prevalece o

aspecto de atenção mística como resposta a uma demanda por proteção ou revelações

particulares. \3

13 Entrevista concedida à autora por Karen Higa.
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Cabe observar, em tal perspectiva, uma diferença importante entre os centros de

umbanda e os centros de candomblé. Assinala Patrícia Birman:

Os centros sob maior influência do candomblé, além de assimilarem de forma

significativa seus rituais, suas divindades e oferendas, são valor sobretudo às

práticas identificadas como de "origem africana" , símbolo ao mesmo tempo da

religião e da fonte inesgotável de poder mágico, ligado ao "primitivismo ",

Percebe-se nessa umbandapraticada com a influência do candomblé a explicitação

de critérios estéticos, rituais que vão ter referência na África (BIRMAN, 1983:91)

Nesta linha de abordagem, sugere-se que os centros de candomblé, mais afetos à

expressão de uma clara consciência negra, formarão possivelmente uma "rede subterrânea"

mais apta à produção ou reforço identidades coletivas do que os centros de umbanda. No

entanto, como já assinalado", os centros de candomblé são minoritários em relação aos

centros de umbanda.

A significação social de entidades religiosas, enquanto espaço de formação de

vínculos de cooperação e de ajuda mútua, merecerá estudos específicos que fogem ao

escopo deste trabalho. Limitamo-nos a constatar que a sociabilidade gerada em cada grupo

pode variar muito conforme a confissão de que se trate, não indicando os números, por si

só, um indício de fortalecimento de vínculos sociais.

Por outro lado, deve ser destacado que os valores religiosos inspiram o setor sem

fins lucrativos. De modo geral, as tradições religiosas ressaltam o papel de instituições

como a família, amigos, vizinhos e a igreja como instâncias de solidariedade. Segundo

Salamon, Kramer e Gidron, particularmente a Igreja Católica expressou isso claramente:

desde 1891 as encíclicas endossam o papel privilegiado das associações intermédias na

resolução dos problemas sociais (COELHO, 1997).

14 Vide Nota 8, anterior
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No Brasil, o catolicismo exerceu uma forte influência na criação de organizações

sem fins lucrativos, principalmente na área de assistência social, assegurando a manutenção

de determinados valores e formas de atuação em grande parte dessas organizações

(LANDIM, 1993).

V.4 Ambiente institucional-legal

o ambiente institucional-legal tem impacto relevante na dinâmica da constituição de

entidades. Verificam-se casos, nos grupos mais representativos, em que a legislação induziu

diretamente a sua formação (clubes desportivos municipais; clubes de mães; creches

comunitárias; caixas de custeio escolar). Em outros, a legislação, ao deixar de coibir,

permitiu que entidades que existiam de fato ganhassem o reconhecimento jurídico,

facilitando o seu desenvolvimento (associações de afinidades políticas ou religiosas).

Apresentam-se exemplos ilustrativos neste sentido, extraídos da legislação municipal,

estadual ou federal. Na sequência, comentam-se brevemente aspectos referentes aos

incentivos fiscais, e apresentam-se notas para uma abordagem de tipo institucional-legal.

Finalmente, a partir desses subsídios de análise, tecem-se considerações sobre as recentes

alterações havidas na legislação do terceiro setor.

a) Legislação

a. 1) Clubes desportivos municipais

o Decreto Municipal n" 12.429, de 04.12.75, estimulou a criação de entidades sem

fins lucrativos, para a finalidade específica de funcionar como clubes desportivos

municipais. Estes deveriam se cadastrar na Secretaria Municipal de Esportes, que forneceria

orientação técnica para seus programas. A Prefeitura participaria com o custo necessário à

implantação de projetos aprovados de infra-estrutura, benfeitorias e equipamentos nas áreas

por eles utilizadas, cedidas pelo governo.

A iniciativa revela, já na década de 70, a percepção da conveniência de viabilizar

parcerias entre o setor público e o setor privado. Não se tratou, porém, de estimular
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associações esportivas já existentes, mas de induzir a criação de novas entidades segundo

um perfil desejado pelo poder público. Com efeito, nota-se uma interferência do poder

público até mesmo na regulação dos estatutos das entidades, como ilustra o seguinte

dispositivo do Decreto:

"Artigo 8°_ Serão fixados, em Portaria do Prefeito, os dispositivos padrões que,

necessariamente, deverão figurar nos Estatutos dos Clubes Desportivos Municipais, bem

como as obrigações que lhe serão impostas, no tocante ao uso dos imóveis a eles

eventualmente destinados. "

A proposta encontrou ressonância imediata. Houve em um primeiro momento uma

grande demanda de criação de clubes desportivos municipais, antes inexistentes, conforme

espelhado no quadro abaixo:

CLUBES DESPORTIVOS MUNICIPAIS
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Clubes desportivos municipais registrados no 3° C.T.D de São Paulo:

Ano 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

48 21 10 7 5 6 6 5 9 3

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo

A utilização das áreas deveria ser solicitada à Administração Regional competente,

sem que houvesse critérios claros de seleção em relação aos potenciais candidatos. Assim,

na forma como proposto e aplicado, o instrumento de parceria entre a Prefeitura e os clubes,

além de oferecer beneficios diretos à comunidade local, serviu largamente a fins político-

eleitoreiros.

Ressaltamos, com este exemplo, como a aparente mobilização da comunidade para

alcançar beneficios comuns, por meio de associações (no caso, esportivas) pode não

traduzir o fortalecimento da sociedade civil. No caso, resulta de um indutor legal, utilizável

para fins predominantemente políticos.

8. 2) Clubes de mães

Em 1986, o governo federal idealizou o Programa Nacional do Leite para Crianças

Carentes, destinado ao atendimento de crianças com idade de até 7 (sete) anos, pertencentes

a famílias com renda mensal de até 2 (dois) salários mínimos. Cada criança beneficiária

teria direito a 1 (um) litro de leite por dia.

Nos termos do Decreto n° 93.120, de 18.06.86, o programa seria operacionalizado

mediante a entrega de cupons às famílias beneficiadas, através de associações

comunitárias, entidades filantrópicas, instituições do Governo Federal, Estadual e

Municipal, ou outras entidades cujo objetivo fosse o atendimento social semfins lucrativos.

Inspirado no programa federal, o Estado de São Paulo, mediante o Decreto n°

37.739, de 27.10.93, instituiu o Programa São Paulo Vidalimento-Leite, a ser
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implementado com a participação das entidades da sociedade civil. As entidades

interessadas em participar do programa, colaborando na distribuição dos tíquetes às famílias

cadastradas, deveriam credenciar-se perante a Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Nos anos imediatamente posteriores a estas normas registraram-se no município-

apenas no 3° cartório - mais de 400 entidades sem fins lucrativos sob o título "clube de

mães", denominação até então inexistente. O impacto do Decreto Estadual foi menor,

possivelmente por este exigir, como requisito para credenciamento, que a entidade fosse

registrada há pelo menos três anos.
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Clubes de mães registrados no 3° C.T.D de São Paulo:

Ano 1986 1995

5

1987 1988 1989 1990 1991 1993 19941992

35 162 76 32 67 73 292

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo
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Os "clubes de mães" não refletiram um ímpeto associativo de mulheres

comprometidas em organizações da sociedade civil. Constituem entidades agenciadas para

distribuição de um beneficio básico para famílias carentes, certamente permeável à

instrumentalização político-eleitoreira.

a.3) Associações de creches comunitárias

Em 1995, a Secretaria Municipal de Família e Bem Estar Social adotou uma política

de convênios, propondo, a participação de organizações não governamentais no

atendimento à demanda por creches da população de baixa renda. As entidades interessadas

deveriam cadastrar-se na Secretaria e comprometer-se a prestar serviços 100% gratuitos aos

usuários. A Secretaria comprometia-se a fazer o reembolso mensal, destinado ao pagamento

de salários, alimentação, material pedagógico e de consumo, bem como concederia uma

verba de implementação, destinada a criação de uma infra-estrutura mínima necessária para

o projeto",

O impacto da política, veiculada por uma portaria - norma regulamentar de

competência do Secretário municipal - foi enorme: de uma média histórica de uma a duas

entidades por ano, no cartório pesquisado, criaram-se mais de 250 entidades em dois anos

(1995 e 1996), voltando-se em seguida à média anterior. Não havia experiência na iniciativa

privada em relação a creches comunitárias. É razoável supor que muitas entidades hajam se

constituído para obtenção de verbas sem a capacitação suficiente para bem empregá-las.

Tendo em vista serem os critérios para seleção das entidades conveniadas vulneráveis ao

arbítrio, não se afasta a hipótese de uso político-eleitoreiro, ou mesmo de corrupção, na

constituição e obtenção de verbas por tais entidades. De fato, recente matéria jornalística

apurou indícios neste sentido." Sem avaliar os desacertos ou méritos da política, interessa-

nos registrar, para o fim que nos propomos neste trabalho, o impacto da legislação no

15Portaria 019/Fabes/G/96, publicada no Diário Oficial do Município de 10-04-96, pago 13
16 Assistência: entidade privada dirigida por primeira-dama e mantida com verba da prefeitura
tem orçamento de R$ 6 milhões; valor cobriria custo de internato na Suíca Folha de São Paulo, 2-
05-99,30 Caderno, pg. 1
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estímulo à criação de entidades, acenando convênios ou parcerias com o setor privado.

Ilustramos abaixo a incidência de creches comunitárias:

CRECHES COMUNITÁRIAS
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Associacões de creches comunitárias registradas no 3° C.T.D de São Paulo:

Ano 1994 1995 1996 1997

1 27 232 2

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo

a. 4) Caixa de Custeio Escolar

Em 1993, a Lei Complementar Estadual de n° 708 autorizou o Poder Executivo a

instituir "Caixas de Custeio Escolar", junto aos estabelecimentos oficiais de ensino

fundamental e médio classificados como "Escola-Padrão".
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Estas "caixas" caracterizar-se-iam como entidades auxiliares da escola, dotadas de

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e vinculados à Secretaria de

Educação. Sua criação seria deliberada pelo respectivo Conselho de Escola. Seu objetivo

seria a gestão dos recursos financeiros destinados ao apoio das atividades desenvolvidas na

escola a que estivessem ligadas, cabendo-lhe o fornecimento de livros e materiais em geral,

a manutenção do prédio, o provimentos dos gêneros necessários à merenda escolar e

mesmo a contratação de serviços de terceiros.

A diretoria executiva da entidade seria exercida por funcionários da escola (diretor e

assistente administrativo) ; a admissão de pessoal seria feita mediante concurso público e no

regime da legislação trabalhista. Os recursos destinados às caixas de custeio seriam obtidos

por subvenções do Estado e convênios com entidades públicas; e as compras observariam os

princípios de licitação. Finalmente, decreto regulamentar estabeleceria o estatuto-padrão da

entidade.

A participação da comunidade escolar (servidores e pais de alunos) restringia-se à

eleição do Conselho Fiscal, a ser exercido por dois representantes dos servidores e dois

representantes de pais de alunos, sendo o Presidente escolhido por seus membros.

A nova figura criada encontrou rápida adesão, provocando a criação imediata de uma

centena de entidades do gênero, como ilustra o quadro abaixo:

Associações de Caixas de Custeio Escolar registradas no 3° C.T.D de São Paulo:

Ano 1993 1994 1995

79 22

Fonte: 3° Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo

Nota-se que a composição, estrutura, organização e funcionamento da entidade

decorre das normas regulamentares; há pouco espaço e módico incentivo para a

participação e envolvimento dos pais de alunos na gestão dos recursos da escola. Na
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verdade, a constituição dessas entidades pouco teve de "privado", e tampouco parece

fomentar laços de solidariedade no âmbito da comunidade escolar. Após o surto havido

entre os anos de 1994 e 1995, o sistema de caixa de custeio escolar deixou de ser adotado.

Em suma, essas associações pouco dizem sobre a organização da sociedade civil,

revelando antes uma decisão governamental de desconcentração de recursos para a

administração das escolas.

b) Incentivos fiscais: imunidade e isenção

Tendo em vista a finalidade pública das entidades sem fins lucrativos - que em sua

atuação tradicional suprem ou complementam a ação do Estado - a Constituição Federal -

fundamento da ordem jurídica vigente - reconhece a determinadas espécies de entidades

sem fins lucrativos a imunidade fiscal.

A imunidade é uma forma de não-incidência pela supressão da competência do

poder de tributar. Assim, certos fatos, pessoas ou situações imunes à tributação estão fora

do campo de incidência, isto é, não podem ser tributados, desde que atendam a

determinados pressupostos ou requisitos assentes na Constituição Federal, que, conforme o

caso, remete à lei complementar a regulação desses requisitos (ROCHA, 1998).

Assim, estritamente falando, imunidade não é renúncia, é limitação imposta ao

Estado pela própria Constituição. O Estado, assim, está impedido de tributar os fatos,

pessoas ou situações definidas como imunes.

Em outro plano estão as isenções fiscais, estas, sim, uma espécie de renúncia. O

Estado pode tributar, mas renuncia a tanto, em função de razões específicas. As imunidades

constam da Constituição; as isenções são concedidas em lei ordinária, constituindo uma

dispensa do pagamento do tributo devido, ou, como declara o art. 175, I, do Código

Tributário Nacional, uma exclusão do crédito tributário, uma parte liberada dentro do

cambo de incidência, que poderá ser aumentada, diminuída ou suprimida pela lei ordinária.
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No âmbito das entidades sem fins lucrativos, a Constituição toma imune a impostos

as instituições de educação e de assistência social. Em outro dispositivo, isenta (quando

deveria dizer: imuniza") da contribuição social as entidades beneficentes de assistência

social.

o acesso à imunidade a impostos é relativamente fácil: as associações sem fins

lucrativos classificam-se perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda, mediante apresentação do estatuto devidamente registrado em cartório. Este

cadastramento faz presumir o status de entidade imune, isto é, não alcançada por impostos

nos âmbitos federal, estadual e municipal.

o acesso à isenção (imunidade) da contribuição à seguridade social (chamada de

quota patronal) recebeu nova configuração a partir da Constituição Federal de 1988, que

restringiu o privilégio às entidades beneficentes de assistência social. Antes da Constituição

de 1988 entidades filantrópicas em geral estavam isentas de recolher a quota patronal;

atualmente, apenas entidades filantrópicas assistenciais fazem jus a este beneficio fiscal.

Leis ordinárias e decretos regulamentares têm sido editados delimitando o que seja

beneficência ou assistência para tal efeito, porém a duvidosa validade dessas normas tem

sido objeto de querelas judiciais ainda não pacificadas. A análise das complexas questões

jurídicas subjacentes ao tema foge ao escopo deste trabalho; contudo, cabem algumas

observações.

A facilidade de acesso a beneficios fiscais foi apontada como razão para criação de

entidades existentes "só no papel". Em 1993 a "CP I do Orçamento" revelou um amplo

esquema de corrupção de verbas públicas que eram destinadas a associações sem fins

lucrativos, mediante não apenas imunidade e isenções como também auxílios e subvenções

específicas em rubricas orçamentárias.

17 A imprópria denominação do instituto (isenção ao invés de imunidade) não afeta sua
natureza jurídica. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de reconhecer o
caráter de imunidade à isenção da contribuição para a seguridade social prevista no art. 195 (RE
em MS n" 22.192-9-DF- STF la T - Dl de 19.12.96)
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A facilidade de acesso a tais beneficios é um fator de estímulo à "patologia" do setor

sem fms lucrativos, cunhando termos como "entidades-fantasma" e "p ilantropi a". Todavia,

a metodologia deste trabalho não permite identificar a efetiva atuação das entidades

registradas, e portanto não permite identificar com maior especificidade o impacto dos

incentivos fiscais na constituição de entidades. Tampouco permite verificar a efetiva

atuação das entidades.

No entanto, o registro de determinadas entidades como "associações sem fins

lucrativos" reflete algumas distorções admitidas legalmente. Até recentemente, por

exemplo, caracterizavam-se como entidades sem fins lucrativos "assistenciais" as entidades

fechadas de previdência privada, que cobram por seus serviços e atendem apenas a seus

próprios associados. Apenas em 1996 o Supremo Tribunal Federal entendeu que as

entidades fechadas de previdência privada não podem ser caracterizadas, à luz da

Constituição de 1988, como entidades assistenciais, pois prestam serviços mediante

contrapartida de seus beneficiários". No entanto, muitas entidades dessa natureza vinham

usufruindo da isenção da contribuição à seguridade social. Nossa amostra constata

entidades fechadas de previdência privada e caixas de previdência registradas como

"associações sem fins lucrativos" provavelmente beneficiadas com esta isenção. Trata-se

de uma distorção, posto que recursos que deveriam integrar a seguridade social - e serem

destinados à assistência social, saúde e previdência - não eram recolhidos. A isenção

beneficiava apenas alguns - não certamente os mais necessitados.

Tais considerações nos remetem à apreciação do ambiente institucional-legal em

que se inserem as organizações do terceiro setor, sem prejuízo da consideração de outros

fatores relevantes, tais como civismo, solidariedade e religiosidade.

18 Recurso extraordinário n" 127.584-7-SP; Relator Ministro Carlos Velloso; D.J.U de 22.11.96, p.

45703
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c) Notas para uma abordagem institucional-legal

A estrutura legal constitui um dos elementos do "ambiente institucional" no qual se

inserem as organizações do terceiro setor no país.

Os exemplos anteriormente elencados - clubes desportivos municipais, clubes de

mães, creches comunitárias, caixas escolares - indicam que a dinâmica de constituição de

entidades é fortemente influenciada por estímulos legais, entre os quais sobressai o aceno

com repasse de verbas públicas. A consideração dessa espécie de "pressão institucional"

dada pelo ambiente no qual se inserem as entidades pode propiciar interpretações mais

adequadas ao fenômeno de incremento, diversificação e possível mudança no papel

desempenhado pelo setor sem fins lucrativos em sua relação com o Estado.

O peso específico de influência de tal natureza reflete o contexto social. No caso da

sociedade brasileira, a forte tradição patrimonialista associada a longos períodos

autoritários durante o seu processo de formação sócio-cultural têm conferido especial

destaque aos mecanismos coercitivos de manutenção e de transformação social. Não é por

acaso que expressões como formalismo como estratégia para mudança (Guerreiro Ramos,

1983) merecem destaque na análise da trajetória de modernização das instituições no Brasil

(MACHADO-DA-SILVA, 1998)

Alguns elementos da chamada "teoria sociológica institucional" podem ser

invocados como subsídios para a análise do impacto do ambiente institucional-legal no

terceiro setor. Nesta perspectiva de abordagem, determinada estrutura, para ser

institucional, deve ser capaz de gerar uma ação (TOLBERT& ZUCKER, 1996).

Neste estudo, enfocamos a estrutura legal como um elemento do ambiente

institucional capaz de gerar, por si só, uma ação, qual seja: a criação e registro formal de

entidades sem fins lucrativos. Este fator, que, conforme os dados da pesquisa, é relevante,

não tem sido explorado na literatura sobre terceiro setor no Brasil. Na amostra apresentada,
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contudo, verifica-se que os estímulos legais constituem influência externa, não relacionada

ao processo real de mobilização associativa, que acarreta a constituição de entidades.

Constata-se, assim, em linha análoga àquela desenvolvida pelos estudiosos da "teoria

institucional" , que a adoção de uma estrutura formal pode ocorrer independentemente da

existência de problemas específicos e imediatos relativos a atividades dos membros da

organização constituída.

Em conseqüência, pode-se supor que a avaliação da significação social e eventual

sobrevivência de entidades assim constituídas possivelmente será melhor realizada a partir

da observação da própria legislação do que da observação do desempenho dessas entidades

em suas tarefas específicas. Em tese, as entidades podem sobreviver, mesmo tendo baixo

desempenho, se contarem com estímulos legais suficientes.

No plano sociológico, a abordagem institucional vem sofrendo uma reorientação no

sentido de ser mais influenciada por uma abordagem de "dependência de recursos". A

abordagem institucional enfatiza a base cultural para explicação da adoção de determinada

estrutura ou comportamento nas organizações; a abordagem de dependência de recursos

enfatiza a adoção de tal ou qual prática como estratégia de sobrevivência.

Adotando-se uma perspectiva institucional para examinar o fenômeno que nos

ocupa, atribui-se o peso do fator "legislação" à base cultural de nossa sociedade. A

análise "racional" seria insuficiente para compreensão dos efeitos de leis e políticas

governamentais sobre organizações sem fins lucrativos. Assim, esse procedimento

institucionalizado, legalmente reconhecido - registro e eventualmente obtenção de

outros títulos pela entidade, como o de utilidade pública - demonstraria principalmente

boa-fé e conformação com as determinações governamentais. Nesse sentido, essa

abordagem poderia explicar o respeito de muitas entidades ao conjunto de normas

vigentes, embora tal observância signifique um aumento de atividades burocráticas

prejudiciais às atividades que constituem o objeto ou a atividade-fim da entidade

(BRAGA,1997).
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Adotando-se uma perspectiva de dependência de recursos, a obtenção de registro e

títulos de utilidade pública, certificados de fins filantrópicos, etc. responde à necessidade de

assegurar mais recursos governamentais. Presumivelmente, poder-se-ia relacionar

indicadores de conformação às leis (títulos diversos) com o grau de dependência dos

recursos governamentais. Por outro lado, os custos de criação de tais elementos estruturais

haveriam de ser relativamente baixos, se comparados aos ganhos potenciais de recursos do

ambiente.

Os dados trazidos neste trabalho não permitem a percepção nítida entre as fronteiras

das teorias da dependência de recursos e a institucional em sua aplicação ao fenômeno. No

entanto, traz perspectivas sugestivas de abordagem em aspectos a serem aprofundados em

estudos posteriores. Por exemplo, é possível que muitas entidades legalmente registradas, e

mesmo detentoras de títulos diversos, não usufruam ganhos fiscais proporcionais.

Tal abordagem também traz, implicitamente, a sugestão de que mudanças na

legislação - refletidas, no caso, em incremento do número de entidades sem fins lucrativos

- não implicam por si só mudança nas ações sociais. Assim, a crença na eficácia e na

necessidade de tais estruturas legais fica por ser testada. Indaga-se, por exemplo: entidades

nitidamente criadas por estímulos legais, tais como algumas citadas neste trabalho - clubes

de mães, associações de creches comunitárias - seriam capazes de gerar "capital social",

embora não por ele originadas? Em que medida a legislação pode induzir não apenas

estruturas como ações sociais? Que tipo de estímulos seriam aptos para tanto?

A pesquisa apresentada oferece algumas pistas para responder a tais indagações. A

legislação tem um papel indutor da criação de entidades, e os estímulos mais poderosos

parecem ser os relativos a repasse de verbas. Se o repasse obedecer aos princípios de

transparência (disclosure) e responsabilidade (accountability) - seleção e checagem

criteriosa dos recursos públicos - a legislação poderá fomentar "capital social", a partir de

estímulos à vida associativa.
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Nesta linha, postula-se uma reorientação nos estímulos legais tradicionais no Brasil.

De modo geral, os mesmos foram genéricos - imunidades e isenções beneficiando

indistintamente quaisquer espécies de entidades filantrópicas - e permeáveis ao

clientelismo - critérios meramente formais de escolha de entidades beneficiadas com

repasse direto de verbas, seja mediante rubricas orçamentárias, seja mediante convênios.

No atual momento, constata-se que a legislação incidente sobre o terceiro setor, no

Brasil, ao menos em nível federal, começa a orientar-se nesse sentido. Pode-se intuir que

aqueles fatores, mais referidos na literatura - valorização mundial das "ONGs", crise do

Welfare State - como propícios ao desenvolvimento do terceiro setor, pressionam o

governo a considerar o "marco jurídico" do terceiro.setor como questão relevante na agenda

social. De fato, a "vontade política" suscitou nos anos de 1998 e 1999, no Brasil,

importantes alterações na legislação do terceiro setor, a seguir assinaladas.

d) Tendências atuais

Historicamente, os estímulos consistentes em imunidades, isenções, acenos com

convênios e parcerias com o setor público, bem como possibilidade de auxílios e

subvenções, tendiam a beneficiar indistintamente entidades sem fins lucrativos

genericamente tidas como filantrópicas. Nossa amostra constata tendências quantitativas e

setoriais sensíveis a tais estímulos. No entanto, as mudanças em curso no marco legal do

terceiro setor no Brasil trazem uma nova política de estímulos seletivos. '

Em 1997, a pedido do governo brasileiro, o Instituto de Estudos Econômicos,

Sociais e Políticos de São Paulo- IDESP realizou uma pesquisa - quantitativa e qualitativa -

de avaliação da legislação do terceiro setor. A pesquisa quantitativa realizou-se mediante

um questionário, dirigido a um número expressivo de entidades, com indagações sobre

dificuldades relacionadas a questões jurídicas: burocracia para o cumprimento das

obrigações legais; carência de incentivos fiscais; empecilhos à celebração de convênios e

outros aspectos específicos, bem como possíveis propostas de aperfeiçoamento. A pesquisa

qualitativa, realizada por meio de entrevistas em profundidade, buscou detectar a
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percepção dos entrevistados - representantes de entidades - em relação à identidade, papel,

dimensões e dificuldades que afetam o setor sem fins lucrativos.

Entre as principais demandas, verificaram-se: a) a necessidade de regulamentação

do serviço voluntário; b) a necessidade de distinguir as entidades sem fins lucrativos de fim

público das entidades de beneficio mútuo; c) maior transparência em relação a critérios para

celebração de convênios ou parcerias; d) simplificação de procedimentos; e) incentivos

fiscais às doações privadas.

Constata-se um empenho por parte do governo em relação ao atendimento de

algumas destas demandas, concretizado em recentes e importantes alterações na legislação

do terceiro setor. Assim, em fevereiro de 1998, a Lei n" 9.608 regulamentou o serviço

voluntário; em março de 1999 a chamada "lei das ONGs" - de n" 9.790 - criou a

qualificação de organizações da sociedade civil de interesse público, dispondo que as

entidades assim qualificadas poderiam se candidatar a parcerias com o poder público.

Para qualificar-se como organização da sociedade civil de interesse público, a lei

dispõe que a entidade deve dedicar-se a algumas das seguintes atividades: a) Assistência

Social; b) Promoção da cultura e defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico,

arquitetônico e paisagístico nacional; c)Promoção da educação em qualquer nível

(excluídas as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas

mantenedoras); d) Promoção da saúde pública e da saúde em geral (excl~ídos os hospitais

não gratuitos e assemelhados e suas mantenedoras); e) Promoção da alimentação, nutrição e

da segurança alimentar e nutricional; f) Defesa, preservação e conservação do meio

ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; g) Promoção do voluntariado; h)

Promoção do desenvolvimento social e combate à pobreza; i) Experimentação de novos

modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e

crédito; j) Defesa e promoção de direitos estabelecidos e construção de novos direitos,

inclusive os coletivos, difusos e emergentes; k) Promoção da ética, da paz, da cidadania, da

democracia e de outros valores universais; 1) Pesquisa científica, desenvolvimento
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tecnológico e produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científico

relativos às atividades aqui mencionadas.

o elenco apresentado corresponde, de modo geral, ao que a literatura especializada

classifica como entidades de "fim público" (BANCO MUNDIAL, 1997). Nota-se, pois,

que a legislação brasileira quer incentivar, no presente momento, a criação de entidades

dedicadas a estas finalidades. Apenas as entidades que se qualifiquem como de interesse

público poderão ter acesso a "termos de parceria".

No entanto, nota-se que a lei não estabeleceu critérios claros de seleção para efeito

de escolha da entidade parceira, destinatária de recursos públicos. Sem um critério seletivo

claro, haveria uma grave lacuna na legislação", que tomaria o termo de parceria permeável

- como em casos anteriores registrados neste trabalho - a aproveitamento político-

eleitoreiro. Porém, o critério seletivo - concurso de projetos ou programas de trabalho entre

as entidades interessadas na parceria- veio a ser estabelecido no Decreto 3.100, de 13.06.99

(publicado no Diário Oficial da União de 1°.07.99), que regulamentou a lei em questão.

Ainda uma das principais demandas das entidades do terceiro setor é a

simplificação de procedimentos para a execução de projetos e para a prestação de contas

perante os órgãos governamentais, de modo a reduzir os custos operacionais e a

potencializar as relações entre o Estado e a sociedade civil.

A mesma Lei n" 9.790, de 23.03.99 acena com um importante mecanismo de

simplificação, pois a qualificação como organização de interesse público irá substituir o

reconhecimento hoje vigente de utilidade pública (perante a União, o Estado e Município).

19 A Constituição institui que, ressalvados os casos expressos na legislação, a contratação com o poder
público há de ser precedida de processo licitatório, que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes (art. 37,XXI). A legislação admite a dispensa de licitação em relação a entidades sem fins
lucrativos apenas em hipóteses específicas (Lei n° 8.666/93, art. 24, inc.XIII e XX, XXI).
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Em relação a outros títulos hoje vigentes - registro no Conselho Nacional de

Assistência Social-CNAS e Certificado de Fins Filantrópicos - verifica-se que a legislação

quer restringir sua concessão somente às entidades de assistência social. Recentemente, o

Decreto n° 3.048, de 06.05.99 reforçou o entendimento restritivo de concessão do beneficio.

A consideração do impacto da legislação na constituição de entidades, como

registrado neste trabalho, permite supor a Lei n° 9.790, de 23.03.99, acarretará um

incremento significativo na constituição de entidades, e que muitas das já existentes - que

tenham por objeto as atividades assimiláveis as "de interesse público" mencionadas na lei -

irão pretender a qualificação permitida.

Notamos - em cotejo com nossa amostra - que os grupos que se pretende incentivar

- assistência, ambientalismo, defesa de direitos, promoção de voluntariado - não chegam a

constituir, na década de 90, 30% das entidades sem fins lucrativos registradas em São

Paulo. Com efeito, a maioria das entidades sem fins lucrativos - dedicadas à ação

comunitária, ao lazer ou a atividades profissionais ou religiosas - beneficiam,

primordialmente, seus próprios membros, não sendo qualificáveis como "organizações da

sociedade civil de interesse público".

Por outro lado, deve-se notar, no ambiente institucional-legal brasileiro, pouco

incentivo à filantropia privada. A dedutibilidade do valor de doações, feitas a entidades

filantrópicas, da base de cálculo do imposto de renda de pessoas fisicas e jurídicas, entre

nós, é extremamente tímida. No Brasil, estímulos desta natureza têm sido ampliados, com

impactos mensuráveis, para entidades culturais, mas não encontram paralelo na área

assistencial ou em outras de fim público. Trata-se de um aspecto a ser avaliado e revisto,

em consonância com a intenção de aperfeiçoar o marco legal do terceiro setor.

VI- CONCLUSÕES

A primeira parte deste trabalho ofereceu um panorama das tendências quantitativas e

setoriais observadas no setor sem fins lucrativos no município de São Paulo a partir da
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década de 40. A vida associativa, em sua pluralidade e alcance, espelha os valores da

sociedade civil. A herança de Tocqueville, recebida e enriquecida por análises consistentes

como a de Robert Putnam (1996) sugere amplos horizontes de investigação para o terceiro

setor, com desdobramentos na sociologia e na ciência política.

Observamos, ao longo das décadas, uma mudança nos padrões de associativismo,

que se tomou maior e mais diversificado. Contudo, este "associativismo" - relacionado,

na literatura especializada, com a mobilização da sociedade civil - tem, na sociedade

brasileira, matizes particulares. Para analisá-lo, é necessário conhecer em que setores se tem

manifestado o ímpeto associativo e sob quais estímulos do ambiente institucional.

Assinalou-se, assim, nos ítens precedentes, que o incremento de associações sem

fins lucrativos deveu-se, em parte, à maior participação cívica, em especial nas instâncias

de bairro. Tal participação, na medida em que revela e fomenta a criação de vínculos

horizontais para a resolução de problemas comuns, é um indício de fortalecimento de

cooperação social e civismo.

Por outro lado, enfatizou-se, também com apoio na literatura, que a partir da década

de 80, vários fatores concorreram para o incremento no ritmo de constituição de entidades.

Internamente, o processo de democratização política favoreceu o incremento de

associações de bairro e a emergência de entidades de atuação política e de defesa de

direitos, rompendo-se, assim, padrões tradicionais de baixo e homogêneo associativismo.

Externamente, a crise do modelo de Estado de Bem Estar Social 'contribuiu para a

valorização mundial do fenômeno "ONOs", enquanto instâncias de atuação

complementares ao Estado capazes de prestar com eficácia serviços sociais diversos e de

colocar em circulação novos valores. Esta tendência mundial também se fez notar no país,

refletida no incremento de entidades de tipo assistencial e na renovação de práticas de

prestação de serviços desta natureza: parcerias impensáveis na década de 70 - fundações

oriundas do meio empresarial e associações de tipo assistencial -, bem como uma

diversificação de âmbitos de atuação de entidades - ambientalistas, internacionais, de
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promoção de voluntariado - situam o novo associativismo observado entre nós no contexto

de uma tendência mundial, com a emergência de uma nova sensibilidade.

Ressaltamos, ainda, que no número de entidades registradas sobressaem as de tipo

religioso, e, entre estas, os centros de umbanda. O fenômeno não foi interpretado como

indício de incremento de práticas associativas, tendo em conta a predominância de

atendimentos individualizados e o não envolvimento dos praticantes em atividades comuns,

com a ressalva de que nos centros de candomblé, enquanto expressão de uma mais clara

"consciência negra", supõe-se maior grau de estímulo à formação de vínculos horizontais.

De todo modo, reconhece-se na literatura que o setor sem fins lucrativos como um todo, e

em especial, o setor de assistência social no Brasil, está amplamente inspirado em valores

religiosos.

No entanto, além dos fatores mencionados - civismo, novas formas de

solidariedade, religiosidade - há um fator do ambiente institucional, pouco referido na

literatura, que revelou-se, conforme constatado na amostra deste estudo, um indutor eficaz

da constituição de entidades. Referimo-nos à legislação, oferecendo exemplos ilustrativos

da hipótese.

Assim, o presente estudo oferece subsídios para reflexão e avaliação de decisões e

medidas politicamente relevantes, especialmente em relação à revisão do marco legal do

terceiro setor, pois reconhece o impacto da legislação, como fator de estímulo ou inibição a

entidades sem fins lucrativos. Além disso, a abordagem institucional-legal revela-se útil

para compreensão de outros aspectos do terceiro setor no Brasil: conformidade às leis;

dependência de recursos públicos; impacto social de uma política de estímulos às doações

privadas; etc. Trata-se de um caminho importante e promissor para trabalhos teóricos e

empíricos.

A amostra da vida associativa em São Paulo, apresentada em linhas muito gerais,

recomenda um otimismo moderado: a pesquisa demonstra que o festejado aumento de

entidades sem fins lucrativos ocorrido nos últimos anos não reflete, por si só, o
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fortalecimento da sociedade civil. Muitas entidades não surgem de iniciativas de base, e

embora não haja restrições legais à liberdade de associação, as entidades algumas vezes

regem-se por estatutos-padrão, segundo orientação normativa estatal. Por outro lado, a idéia

de responsabilidade social da empresa, incentivos às doações e a participação em trabalhos

voluntários é ainda incipiente no país.

Detectam-se mudanças no ambiente social favoráveis ao desenvolvimento do

terceiro setor. A utilização da fórmula associativa para resolução de problemas

comunitários e a diversificação de práticas de solidariedade são fatores favoráveis ao

desenvolvimento de associações de bairro, assistenciais, ambientalistas e de advocay, o que

é perceptível na amostra apresentada.

Sendo o ambiente institucional-legal no qual atuam as entidades sem fins lucrativos

um fator determinante para explicar seu incremento e diversificação, assinalamos haver um

grande "campo potencial" para inovação e crescimento do terceiro setor no país.

Concretamente, estímulos seletivos para entidades de fim público poderão otimizar o

desempenho do Estado, mediante celebração de parcerias, em áreas sociais estratégicas.

Ressaltamos, contudo, que, em coerência com o estudo apresentado, as recentes

alterações legais que apontam neste sentido não decorreram de uma mobilização da

sociedade civil, mas de uma iniciativa governamental.
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