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“Nothing else in the world...not all 
the armies...is so powerful as an 
idea whose time has come" .

[atribuído a Victor Hugo]
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OSCs: democracia e 
desenvolvimento



OSCs – vitais para a sociedade

• Anteriormente denominadas no Brasil como “Centro de
Promoção” ou “Centros de Educação Popular”, depois
reconhecidas como ONGs e organizações do Terceiro
Setor , hoje são Organizações da Sociedade Civil.

- é uma denominação positiva

- é uma designação abrangente da diversidade

- é um nome que indica um lócus ético-político: a
sociedade civil

- é um nome que atribui sentido: OSCs são entes
autônomos na defesa de direitos e do interesse público.



OSCs – vitais para a democracia

• Elas exercem um papel importante na mediação e
agregação de interesses de grupos e populações que
experimentam vulnerabilidades e violações de
direitos, contribuindo para transformar necessidades e
privações em demandas legítimas.

• Elas conferem legitimidade e visibilidade a grupos
usualmente excluídos do espaço público e do sistema
político.



OSCs – vitais para a democracia

• As OSCs brasileiras têm tido um papel chave na
discussão, elaboração, implementação e controle
social de inúmeras políticas públicas, tendo sido
fundamentais na elaboração da Constituição de 1988,
que consagrou inúmeros direitos.

• As OSCs só conseguem fazer isso devido à sua
legitimidade social, capilaridade, presença cotidiana
nos territórios e ao comprometimento de suas
lideranças com as comunidades.



OSCs – vitais para a democracia

• Ninguém, exceto certas igrejas e redes de
criminalidade, compete com OSCs em termos de
presença solidária e colaborativa nos territórios e
comunidades.

• Em tais contextos, as OSCs contribuem para a
construção de vínculos de confiança, redes de ajuda e
solidariedade, serviços básicos e ... esperança.



OSCs – vitais para a qualidade do 
desenvolvimento

• O padrão de desenvolvimento social, econômico e
ambiental adotado por um país resulta de escolhas
feitas a partir de determinada dinâmica de forças
políticas, econômicas, culturais e sociais em cada
momento de sua história.

• É fundamental que atores comprometidos com a
democracia, os DH, o meio ambiente e as mudanças
climáticas, e a redução das desigualdades possam ter
voz forte no debate público e nas arenas políticas.



OSCs – vitais para a qualidade do 
desenvolvimento

• Associações, organizações, redes e movimentos
sociais, OSCs em geral, são fundamentais no
estabelecimento de resistência e denúncia com
relação a lógicas de desenvolvimento ilegais,
excludentes e predatórias, social e ambientalmente.

• Elas fazem as vozes de comunidades afetadas pelo
(mau)desenvolvimento em rincões do país chegaram
aos centros de decisão.



OSCs – vitais para discutir sobre 
desenvolvimento

• OSCs nos fazem pensar criticamente sobre o país e seu
modelo de desenvolvimento em diferentes territórios.

• Elas conectam comunidades afetadas, organizações e
redes locais, regionais, nacionais, com estratégias de
incidência internacional, forjando alianças poderosas
em prol de um outro tipo de desenvolvimento.



Investimento social: mudança e  
complexidade



Como se dão as mudanças

• Desde os anos 1960/70 experimentou-se uma
crescente sofisticação nos modos de pensar, organizar
e avaliar a ação social.

• Muitas teorias e abordagens metodológicas foram
desenvolvidas para a melhor compreensão de como as
mudanças sociais efetivamente acontecem.

• As ações e projetos sociais avançaram muito desde
então, em formulação, gerenciamento e formas de
avaliação.



Como (não) se dão as mudanças

• Todo ator da sociedade civil ou investidor social
desenvolve iniciativas a partir de determinadas visões,
abordagens e conceitos, nem todos eles assumidos de
forma consciente.

• Seguem fortes paradigmas positivistas e funcionalistas
de mundo, os quais colocam primazia nos elementos
“objetivos” da realidade, negligenciando a inter-
relação entre sujeito e objeto, a natureza
intrinsecamente política, complexa e contraditória da
realidade e o papel da (inter)subjetividade nas
relações sociais.



Como (não) se dão as mudanças

• Uma consequência importante disto é a adoção de
abordagens simplistas e redutoras da realidade. Como
a aplicação de uma lógica linear simples de causa e
efeito para compreender a realidade e oferecer
“soluções” (vide Marco Lógico).

• Se os problemas sociais são relativamente simples,
compreensíveis e explicáveis, redutíveis a algumas
poucas variáveis (causas determinantes), então se
pode enfrentá-los de forma direta e ... simples!



Como (não) se dão as mudanças

• Uma tendência que se tornou hegemônica no campo
do investimento social nas últimas décadas é a da
busca da efetividade pela profissionalização técnica.

• Esta tendência valoriza a dimensão técnica e gerencial
dos processos de desenvolvimento e mudança em
detrimento das dimensões políticas, contextuais,
relacionais e subjetivas.



Como (não) se dão as mudanças

• É daí que decorre a crença de que projetos
delimitados, tecnicamente bem formulados e
gerenciados, são o instrumento mais adequado para o
apoio a processos de mudança social.

• A aparente imagem de segurança e controle (sobre a
realidade) fornecida por este tipo de projeto e pelo
ferramental de M&A de inspiração positivista tende a
levar a desperdício de recursos, tempo e energia.



Como se dão as mudanças

• Felizmente, crescem no campo do investimento
social abordagens mais sofisticadas de compreensão
e mudança da realidade.

Bons exemplos recentes são:

i) a adoção da Teoria da Mudança, que permite
percepções mais complexas da realidade social e
estratégias mais adaptativas e flexíveis de ação;

ii) a avaliação adaptativa, que mira o médio prazo,
com inteligência e flexibilidade;

iii) o apoio institucional às OSCs, que fortalece o
protagonismo e a sustentabilidade dos atores
enquanto sujeitos de processos de mudança.



Como se dão as mudanças a partir de uma 
visão da Complexidade

• Os novos horizontes da ação de atores sociais e do
investimento social são a adoção de abordagens
inspiradas na complexidade, visando superar
paradigmas positivistas, cartesianos e mecânicos da
realidade.



Como se dão as mudanças em uma 
perspectiva da complexidade

• A compreensão da realidade é desafio permanente.

• Não é possível conhecer objetivamente o mundo tal como
ele é na realidade. A compreensão da realidade envolve
juízos e percepções (inter)subjetivas.

• Os problemas sociais são multicausados.

• O conhecimento das relações entre objetivos, metas e
ações é imperfeito, revelando-se somente no processo.

• O ambiente é incerto e imprevisível, em grande medida.

• Mudanças,  em desafios complexos,  são co-determinadas.                                                                                                              



Como se dão as mudanças: tendências

• Valorização da inteligência coletiva que emerge das
interações

• Pensamento complexo

• Observação das conexões e inter-relações

• Menor pretensão de controle e maior atitude de
observação e interação com o que emerge

• Coordenação de estratégias e esforços com atores
diversos

• Mudanças duradouras são sistêmicas

• Investimentos de médio e longo prazos



Como se dão as mudanças: tendências

• Atenção aos ecossistemas

• Conexão com as políticas públicas

• Incidência na disputa de narrativas no debate público

• Adoção de lógica adaptativa

• Flexibilidade

• Reconhecimento da autonomia como condição de
vínculos saudáveis

• Promoção de experimentação, aposta em inovação e
risco

• Confiança!



Fortalecimento institucional:
relevância e oportunidade



Por que 
apoiar os 

atores

Porque processos de 
mudança social são 

necessariamente 
complexos e de longo 

prazo;

Porque processos de 
mudança social 
necessitam de 

inteligência estratégica e 
mobilização coletiva;

Porque processos de mudança 
social precisam de atores capazes 
de promover e disputar valores e 

princípios éticos, políticos, culturais, 
sociais e ambientais que 
influenciem a mudança.



Por que 
apoiar os 

atores

• Porque processos de mudança
social se baseiam em
transformações processuais e
cumulativas expressas no âmbito
da cultura política.

• Porque processos de mudança
social exigem novas instituições e
novas institucionalidades, fruto das
transformações na cultura política.



Por que 
apoiar os 

atores

• Porque processos de mudança
social exigem esforços duradouros
e sustentáveis, o que se
fundamenta na existência de
organizações e instituições sólidas.

• Organizações fortes com
capacidade de protagonismo e
sustentabilidade só existem como
componentes de um ecossistema
ético-político – o campo das
organizações da sociedade civil de
defesa de direitos.



Por que 
apoiar os 

atores

• Porque sem um ecossistema de
OSCs forte, amplo, diverso e
sustentável nem sequer as
iniciativas/projetos dos investidores
sociais seriam efetivos e
sustentáveis.

• Projetos tecnicamente sólidos não
geram organizações fortes e
sustentáveis; trata-se justamente do
contrário: somente organizações
fortes e sustentáveis, parte de um
campo inter-conectado, são capazes
de formular e executar projetos com
sentido estratégico.



5 modalidades de apoio a OSCs

APOIO A PROJETOS: O apoio 
foca exclusivamente em 
projetos delimitados temática 
e/ou territorialmente, sem 
apoio institucional significativo.

APOIO A PROJETOS COM APOIO 
INSTITUCIONAL: O apoio a 
determinado projeto temático 
inclui rubricas de apoio 
significativo à manutenção e 
fortalecimento da organização.

APOIO INSTITUCIONAL: O apoio 
pode ou não ser via projeto, 
focando no fortalecimento 
institucional da organização 
(core support/institutional 
support).

APOIO AO FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL:  Apoio via 
programas de desenvolvimento 
institucional (organizational 
strengthening, capacity 
building).

APOIO À CONSTRUÇÃO DO 
CAMPO DAS OSCs: Apoio ao 
desenvolvimento institucional 
colaborativo do ecossistema das 
OSCs (to build the field).



Apoio ao desenvolvimento institucional 
das OSCs

• Crescem as iniciativas de investidores sociais voltadas ao
apoio do desenvolvimento institucional (DI) de OSCs.

• Apoiar o DI de uma organização é diferente de
simplesmente apoiá-la.

• Ao apoiar o DI das OSCs o investidor social possibilita que
elas disponham de estímulo, tempo, metodologias e
suporte para pensar criticamente sobre si e suas
circunstâncias, favorecendo a superação dos nós-críticos
que obstaculizam seu maior protagonismo e efetividade.



Apoio ao desenvolvimento institucional 
das OSCs

• Ao apoiar o DI de uma OSC o investidor social
estabelece uma conexão estratégica entre “meios”
(OSCs e ecossistema social forte e plural) e “fins”
(avanços em direitos e na qualidade da, democracia e
do desenvolvimento).

• Com isso, melhora o valor agregado de seu
investimento e a relação custo – benefício de sua
contribuição a longo prazo.



Práticas comuns com efeitos duvidosos

Apoiar a projetos sem 
considerar rubricas de apoio 

institucional.

Tratar a contratação de 
serviços de OSCs como 

relação de parceria.

Apoio às OSCs para executar 
programas próprios dos 

investidores sociais.

Estabelecer exigências 
gerenciais pesadas, 

desproporcionais ao volume 
do apoio.

Limitar os parâmetros de 
M&A a indicadores 

quantitativos, negligenciando 
as dimensões imateriais e 

intangíveis, mais 
importantes.



Boas práticas no apoio aos atores

Desenvolvimento de 
conhecimento sobre o 

campo/ecossistema das 
OSCs no país

Reflexão sobre o que pode 
estar obstaculizando o 

apoio ao fortalecimento 
institucional de OSCs no 

investidor social

Identificação e seleção de 
potenciais parceiros 
estratégicos (e não 

projetos), com base no 
alinhamento de visões e 

missões

Intensificação da escuta e 
do diálogo regulares com as 

organizações apoiadas



Boas práticas no apoio aos atores

Reconhecimento de que 
o grau de autoria das 

iniciativas é importante 
para a efetividade das 

OSCs

Construção de vínculos 
de confiança com as 

organizações apoiadas

Construção conjunta de 
acordos e decisões

Adoção de abordagens 
adaptativas de avaliação

Incorporação do apoio 
ao desenvolvimento 

institucional das 
organizações parceiras 
como parte do grant

Se possível, manutenção 
de presença de pessoal 

permanente no país.



Obrigado!

darmani@terra.com.br

https://www.domingosarmani.com.br
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