
História Contexto

do Terceiro Setor no Brasil

Historiadores creditam que a  Santa Casa de Misericórdias 

tenha sido a primeira instituição do Terceiro Setor.  De 

início, a principal função da Santa Casa era de auxiliar os 

navegantes que ali desembarcavam. A Santa Casa de 

Santos, 1953 é a mais antiga instituição assistencial e 

hospitalar em funcionamento do Brasil, uma vez que o 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Olinda, fundada 

em 1539, foi extinta

No período colonial as relações entre Igreja Católica e Estado foram estreitas 

no Brasil, além de exercer a sua disciplina social, a Igreja também executava 

tarefas administrativas que hoje são atribuições do Estado. Devido a esta 

grande influência religiosa que a proteção e os favores concedidos eram vistos 

como um ato de bondade.  

Com a independência o Estado e a Igreja começam a se afastar. O poder 

político que se concentrava no Nordeste migra para a região Sudeste. As 

primeiras indústrias começam a iniciar seus trabalhos.  A partir da 

industrialização as grandes cidades começam a criar forma. Pode-se 

dizer que nas últimas décadas do século 19, surgem as Organizações 

Civis ligadas ao trabalho realizado na indústria, como por exemplo as 

associações profissionais, de classe e trabalhistas.

Um grupo de senhoras da sociedade carioca constituiu um comitê 

denominado “Damas da Cruz Vermelha Brasileira”, que foi reconhecido 

posterior e oficialmente como a SEÇÃO FEMININA DA CRUZ 

VERMELHA BRASILEIRA, que tinha como objetivo prestar auxílio como 

enfermeiras voluntárias a feridos e doentes em tempo de guerra ou 

em caso de calamidade nacional.

Fonte: http://www.cruzvermelha.org.br

Chegada da 
Cruz Vermelha 
ao Brasil

Em 1910 o escotismo vem 
com a missão de ajudar o 
próximo.

 

Ilustração inspirada no
Terceiro prédio da Santa Casa de Santos – 
Baseado na Tela de Benedicto Calixto

Fonte: Revista Istoé

O trabalho da Pastoral que

iniciou com Zilda Arns hoje atende 

2 Milhões de crianças menores 

de 6 anos e 80 mil gestantes 

todos os meses pela 

Pastoral da Criança

HOJE 

HOJE 

Hoje no BRASIL temos mais de

1539

1500 a 1808

1822 a 1930 

Nesse período os movimentos urbanos tornaram-se cada vez mais fortes. 

Há um pedido da população por garantias e melhorias na condição de 

trabalho exigindo que o estado dê sua atenção a essa demanda. Assim, o 

Estado passa a intervir na sociedade, mas de uma forma posteriormente 

considerada como assistencialista. Vale lembrar que nesta época foram 

criadas as leis trabalhistas e com ela a carteira de trabalho e o sistema de 

aprendizagem industrial e a previdência.

1930 a 1945

Com a República militar apenas ações assistencialistas sob o controle do 

governo poderiam atuar no Brasil, tais como: o BNH, COBAL, MOBRAL e o 

INPS. Nessa época cresceram os movimentos sociais autônomos sob a 

cobertura da Igreja

1964 a 1988

Pós República Militar há uma retomada das garantias dos 

direitos. O processo de  globalização se intensifica e permite 

que pessoas possam compartilhar experiências e vivências em 

qualquer lugar do mundo. 

A questão ambiental começa a ser discutida, ganhando cada 

vez mais espaço. 

Nessa época a exclusão social se agrava, com isso, diversas 

ações globais foram botadas em prática para ajudar na 

resolução de problemas  como a fome e a miséria.

Após todo esse contexto, uma constituição legal do terceiro 

setor se inicia.

1988 a 2000

1908

2500

Pastoral da Criança treinou líderes 
comunitários para combater a 
mortalidade infantil

1983

1993

1910

820 mil Ação da Cidadania 
contra a Fome, a 
Miséria e pela Vida.

Pra quem trabalha no terceiro setor, seja 
numa ONG, numa fundação ou associação... é 
muito importante entender um pouco mais 
sobre como esse universo funciona para: 
Primeiramente entender onde estamos inseri-
dos e ter mais consciência sobre a importância 
desse espaço;
E depois para podermos falar sobre esse 
mundo com as pessoas, já que quando o 
terceiro setor cresce, o mundo muda pra 
melhor junto! Por isso preparamos um material 
didático para você. Compartilhe com a sua 
equipe seus parceiros. 

Santas Casas

Hospitais de 
Santas Casas

Hoje existem mais de 

1954 
No dia 11 de dezembro 
de 1954 foi Fundada 
a primeira APAE
no Rio de Janeiro

A Rede Apae destaca-se por 

seu pioneirismo e capilaridade, 

estando presente, atualmente, 

em mais de 2 mil municípios 

em todo o território nacional.

Organizações Trabalhando para 
um mundo melhor!

A história é absolutamente fundamental para 
um povo. Quem não sabe de onde vem, não 

sabe para onde vai.

Como disse Dom Bertrand de Orleans e Bragança

Brasil Colônia: Um ato religioso e de misericórdia.

Da Independência da República a industrialização.

Promoção da assistência.

A formação do Terceiro Setor

Fonte: http://4etapas.com.br/

A história do Terceiro Setor é rica e motivadora.  Diversos fatos e personagens importantes deveriam ter seu destaque aqui 
atribuídos, mas para que possamos criar uma cronologia baseada no contexto histórico tivemos que resumir. 

O Bússola reconhece que cada ação do bem desenvolvida tem um papel fundamental nessa construção.


