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Está, finalmente, provado em números um fato
corriqueiramente citado por estudiosos da história
nacional: o boom das ONGs. Pesquisa realizada pelo
Ipea e IBGE mostra claramente que, das 338.162 Fun-
dações e Associações Sem Fins Lucrativos (Fasfil)
existentes hoje no Brasil, 140.261 foram criadas nu-
ma única década: de 1991 a 2000. Note-se que estão
computadas aí apenas as organizações nascidas es-
pontaneamente, sem vínculo jurídico. Esta espécie
de filtragem foi necessária para separá-las das orga-
nizações não-governamentais que têm uma legisla-
ção para sua criação (cartórios, partidos políticos,
condomínios e outros). A fonte de consulta usada
pelos pesquisadores foi o Cempre (Cadastro Central
de Empresas).

Sendo assim, as Fasfil são absolutamente volun-
tárias, nascidas de uma vontade real de a sociedade
se organizar em prol de uma realidade diferente, me-
lhor para todo mundo. Para Fernando Rosseti, secre-
tário-geral do Grupo de Institutos, Fundações e Em-
presas (Gife), parceiro do estudo, no entanto, os da-
dos do estudo (em maiores detalhes no blog da Ra-
zão Social) mostram, acima de tudo, que é muito pe-
rigoso concluir qualquer coisa quando o que está
sendo discutido é o Terceiro Setor.

— É um setor extremamente diverso. Por isso é
que uma CPI das ONGs, assim denominada, está
olhando para apenas dezenas delas. Tem que olhar
as várias funções que este setor está cumprindo na
sociedade: desde os mais conservadores, com ações
mais assistencialistas, que substituem o papel do Es-
tado até com certa competência, até outras organi-
zações da sociedade civil que têm o papel de mudar
a maneira como se atende na Saúde, por exemplo -
disse ele.

O maior crescimento se deu em entidades de de-
senvolvimento e defesa dos direitos, segundo o es-
tudo realizado também em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Organizações Não Governamentais

(Abong). Para Anna Peliano, coordenadora do Ipea e
da pesquisa, isso reflete que o crescimento não está
acontecendo para substituir as funções do Estado:

— Se fosse assim, cresceriam mais as entidades
ligadas à Saúde e Educação. Seja como for, é real-
mente um setor muito diverso — disse.

Diverso e livre. Tanto que pode mesmo se dar o
direito de considerar que o mote de uma campanha
que vinha dando certo há 15 anos está defasado, e
trocá-lo. Na manhã cinzenta do sábado dia 9 de ju-
lho, no imenso galpão da Ação da Cidadania fundada
por Betinho em 1993, havia quase 500 pessoas par-
ticipando do I Seminário Nacional de Educação. A
entidade (que ainda não se sabe se está caracteri-
zada como ONG ou Fasfil) em vez de doar alimentos,
seu mote desde a criação, está agora voltada ener-
gicamente para ações que mobilizem a sociedade
por uma educação fundamental de qualidade.

— A gente não come só no Natal. E, para comer
sempre, precisamos ter um salário digno, que só

conseguiremos com livros, instrução. — disse Mari-
lia Matheus Pinheiro, coordenadora do Gonzaga, um
dos 700 comitês formados pela Ação para colher e
distribuir comida e que agora está a colher e distri-
buir livros e brinquedos—A mudança foi grande, no
início foi difícil, mas agora o povo já está se cons-
cientizando mais de que só com conhecimento eles
podem saber seus direitos.

Ao som de "Coração de estudante", hino libertário
dos anos 80, os líderes dos comitês caminhavam so-
lenes por um corredor formado entre as cadeiras,
trazendo carrinhos cheios de livros. Durante o dia,
acadêmicos ensinaram como ensinar, deram dicas e
mostraram pesquisas sobre a situação da educação
no país. Representando o Estado, André Lazaro, do
MEC, assumiu uma incompetência:

— Conseguimos fazer coisas muito boas, mas para
poucos - disse ele, mostrando uma tímida variação
da taxa de analfabetismo nacional, que baixou de
13,6% em 2000 para 10,3% em 2003.
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O setor empresarial estava representado pelo mo-
vimento Todos pela Educação, que tem oito grandes
empresas envolvidas com a proposta de melhorar a
qualidade de ensino e, bem ao estilo executivo, es-
tabeleceu cinco metas e um prazo para atingi-las:
2022. Mozart Ramos, um dos líderes, dividiu a expe-
riência do movimento com os comitês, mas Itamar
Silva, coordenador do Ibase, acredite que é difícil a
parceria entre empresas e sociedade.

—As empresas têm dificuldade de lidar com tudo
aquilo que tem cara popular. Mas os comitês têm es-
ta força, de recolocar a relação com os empresários
na discussão. Há um potencial enorme nessas pes-
soas que estão na ponta, na relação direta com os
beneficiados — disse.

Os comitês são formados por voluntários que,
desde o início da ONG, quando havia mais de 32 mi-
lhões de pessoas passando fome no país (o governo
federal, em 2002, dava conta de que eram 20 mi-
lhões), arrecadavam alimentos para distribuir. A exi-
gência é que se estimule a participação de todos.

Na platéia do Seminário, muitos planos. Em par-
ceria com o Ibase, o Ação pretende fundar ali mes-
mo, no galpão do século XIX, localizado na zona por-
tuária do Rio, uma universidade popular. Para Ita-
mar Silva, coordenador do Ibase, será a retomada da
relação da escola como um direito de todos:

— Os pobres ainda se sentem afastados, mesmo
com criação de cotas. Nós já marcamos uma conver-
sa com o pessoal do Ação da Cidadania para pegar
esta idéia da Universidade Popular e tentar investir
nela. Nisso o Ibase estará junto - disse ele.

Responsável por concretizar a mudança de rumo
da entidade de Betinho, Valeska Xavier, coordenado-
ra da Ação da Cidadania, mostra que o compromisso
continua o mesmo.

— Lutamos ainda pelo fim da fome e da miséria,
que agora tem seu eixo na valorização da educação
como principal instrumento de transformação so-
cial - disse ela.
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