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Apresentação

Olá, sejam todas/os bem-vindas/os ao nosso segundo módulo do curso 
Juristas Leigos Nordeste!

Neste segundo material vamos dialogar mais sobre as organizações populares, 
em especial a que ganha forma com o associativismo. É possível que na sua atuação 
política você já tenha precisado resolver questões relacionadas a alguma Associação, 
você encontrou alguma dificuldade? 

Vamos também refletir um pouco sobre o combate ao machismo e ao racismo 
que as organizações populares enfrentam na sua atuação, mas também em suas 
instâncias internas. Além disso, vamos dialogar sobre a participação da juventude nas 
organizações populares e sobre a luta pela efetividade do direito à comunicação.

Como já conversamos, propomos neste curso trabalhar a convivência com o 
semiárido e com o bioma da Caatinga a partir de múltiplos pontos de vista, não apenas 
do Direito.

Em seis etapas, discutiremos temas relativos à relação entre lutas populares, 
direito e Estado; organização popular e associativismo; terra e território; agroecologia; 
proteção ao meio ambiente; e criminalização dos movimentos sociais, segurança e 
autoproteção comunitária, tendo sempre em foco as especificidades da vida na 
Caatinga.

A cada etapa, nossos encontros serão mediados por metodologias 
participativas e que reflitam criticamente os desafios colocados em nossa sociedade. É 
importante dizer que grande parte das discussões realizadas durante o curso poderá 
ser continuada através dos módulos que serão entregues antes de cada encontro 
formativo, além de outros materiais gráficos e audiovisuais que possam ampliar nossa 
interação. 

Neles, você poderá aprofundar a leitura sobre algumas temáticas, assim como 
utilizá-lo enquanto suporte para o conjunto das ações de multiplicação desses saberes 
com a sua família, com a sua comunidade e companheiras/os de turma.

Estamos bastante animadas/os para, juntas/os, construirmos uma vivência 
que multiplique as nossas forças e esperanças por um horizonte de democratização de 
direitos para todo o nosso povo. 
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1.1 - As diferentes formas de organização dos Povos do Campo

Muitas vezes, a versão que é contada sobre o Brasil negligencia, ou seja, deixa de 
nos dizer, como ocorreu a ocupação deste território e a formação das comunidades 
que hoje vivem no campo. Essa população rural, formada por povos indígenas, 
quilombolas, camponeses e trabalhadores rurais, possui uma diversidade de 
características, mas tem como pontos de unidade a utilização da terra como meio de 
reprodução da sua vida – a partir do trabalho, da moradia, do lazer, etc – e uma relação 
diferenciada com a natureza. Ao longo da história, tais sujeitos construíram muitas 
formas de buscar sua autonomia frente aos proprietários de terra, de ter melhores 
condições de vida e de garantirem o acesso à terra, principalmente através da ocupação 
da terra, ou a permanência na mesma. Para a conquista de todos esses direitos – 
inclusive o de afirmar a sua própria identidade –, a organização popular e coletiva tem 
se mostrado como uma condição essencial. 

Vamos ver a seguir alguns desses povos,
presentes também na região semiárida.

Organização popular

Pequenos agricultores 

 Milhões de pequenos e médios 
agricultores ocupam o campo brasileiro. 
Buscando enfrentar uma conjuntura 
adversa, uma vez que as políticas que mais 
recebem investimento do Poder Público 
para a zona rural são voltadas ao 
agronegócio, essas famílias camponesas 
vêm se organizando em diferentes 
formatos para lutar pela permanência no 
campo e a consolidação do campesinato. 
Assim, seja por meio da organização 
comunitária para barrar a tomada de suas 
terras, ou na luta em sindicatos combativos, 
os pequenos agricultores vêm buscando o 
acesso a direitos historicamente negados a 
essa parcela da população, como habitação, 
acesso a saúde, investimentos produtivos, 
entre outros.
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 Como exemplos de instrumentos de organização desses/as trabalhadores/as, 
temos a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), que representa 
nacionalmente as federações estaduais (FETAG) e esta representa os sindicatos de 
trabalhadores rurais, a partir da lógica do sindicalismo (base territorial e unicidade 
sindical). Em face às críticas e disputas em torno do modelo sindical foi criada a 
FETRAF (Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura 
Familiar). Os camponeses e as camponesas estão organizados também em 
movimentos sociais como o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

Assentados e acampados:

Lutam pela reforma agrária, pelo fim do 
latifúndio e pela democratização das 
terras e de outros direitos. Nessa 
perspectiva, se organizaram de diversas 
formas, como no Movimento dos 
Agricultores Sem Terra (MASTER), mais 
recentemente no Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), aqui no 
c o n t e x t o  d a  B a h i a  t a m b é m  n o 
Movimento de Luta pela Terra (MLT) e 
Movimento CETA, entre outros.

[O assentamento Nova Esperança fica no município Olho 
d'Água do Casado, no sertão de Alagoas, nas margens do Rio São 
Francisco. Desde de 1999, quando o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou a área para 
construir uma comunidade com famílias de trabalhadores sem 
terra da região, a comunidade vem se organizando e 
desenvolvendo atividades sustentáveis de agricultura familiar, 
apicultura, artesanato e exploração do ecoturismo.]

Assista o vídeo em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8yxLIOC__Zc

ë
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Fundos e fechos de pasto: 

 As comunidades de fundo e fecho 
de pasto utilizam um sistema de utilização 
coletiva das terras que possuem, onde 
desenvolvem a criação comum de caprinos 
e/ou bovinos, a agricultura e também 
outras atividades produtivas. 

 A consolidação das práticas de uso 
comum do solo está intimamente ligada ao 
processo de resistência desses sujeitos, 
onde a terra possui um significado muito 
além do que apenas um meio de produção.

 

Povos indígenas:

 As tensões e violências contra os 
povos originários do Brasil se manifestam 
ainda hoje e têm início nos tempos da 
colonização portuguesa. Atualmente, uma 
das faces da violência é a negação de 
direitos, muitas vezes a partir de uma 
tentativa de invisibilização desses povos, e 
também o genocídio. A luta ancestral dos 
povos indígenas tem se configurado 
também no formato de movimento social 
como comumente conhecemos. 

 A partir dos anos de 1970, com 
apoio de setores progressistas da Igreja 
Católica e estudiosos da antropologia, os 
povos indígenas organizaram politi-
camente a sua luta pelo direito de 
preservar seu modo de vida, sua cultura e 
território. 

 A organização das comunidades se dá de forma diferenciada nas diversas 
regiões. Algumas se organizam por meio de associações comunitárias, outras através 
de sindicatos de trabalhadores rurais e em outras organizações existentes. Na Bahia, 
podemos citar como exemplos de organização deste segmento a Articulação Estadual 
de Fundos e Fechos de Pasto, o Coletivo de Jovens da Região de Canudos, Uauá e 
Curaçá e o Coletivo de Fechos de Pasto do Oeste.
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Comunidades quilombolas

 O racismo, esta ideologia que 
submete à condição de inferioridade e 
retira poder do povo negro em razão de 
suas origens e/ou de características físicas, 
é elemento presente de forma marcante na 
formação do nosso país e da nossa cultura.  
Ainda assim, a resistência do povo negro, 
desde o período colonial-escravocrata, tem 
sido permanente. Neste sentido, um dos 
principais espaços de organização, 
afirmação e luta por direitos tem sido as 
comunidades quilombolas, principalmente 
no campo, mas também em áreas urbanas. 

 

1.2 - Organizar para resistir e conquistar!

A organização popular é a forma que os/as trabalhadores/as encontraram 
historicamente para resolver os problemas e as opressões que lhes afetam, bem como 
para avançar na conquista de direitos. Um exemplo é o dos mutirões, que permitem a 
construção de todo tipo de edificações (escolas, casas de farinha, currais etc.), 
momento no qual todos se mobilizam pelo bem comum, ajudando na realização do 
objetivo coletivo. 

 Os quilombos se organizam politicamente para lutar pela afirmação de seus 
direitos étnicos e territoriais, para fazer o enfretamento ao racismo e para buscar a 
conquista coletiva de outros direitos. Como exemplos de espaços de unidade 
construídos pelas comunidades quilombolas, temos o Movimento CETA, que além de 
acampados e assentados, também articula comunidades quilombolas, bem como a 
Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas (CONAQ).

 De lá para cá, os povos indígenas vêm se organizando em associações, 
coordenações, redes, articulações, através dos quais pautam suas demandas nos 
cenários políticos locais e nacional. Como exemplo temos a Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB) e a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do 
NE, MG e ES (APOINME).

Escola
Quilombola
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Essa iniciativa dos/as trabalhadores/as se desdobra em um rico espaço de 
discussão sobre a situação geral das condições de trabalho. Dessa forma, além de se 
ajudarem, reconhecem suas reivindicações como problemas coletivos. As 
reivindicações para que o Estado disponibilize recursos para a construção das 
moradias, por exemplo, podem ser consideradas como um pontapé importante para a 
organização dos trabalhadores/as em torno de uma série de outras pautas. 

Assim, a experiência nos mostra que é apenas por meio da organização popular que a 
classe trabalhadora, seja ela do campo ou da cidade, consegue arrancar do papel e fazer 
valer os direitos conquistados. 

Um bom exemplo histórico da organização popular é o das Ligas Camponesas. 
Na Zona da Mata de Pernambuco, temos a primeira Liga Camponesa que se constituiu 
por volta de 1955, inicialmente com o objetivo de garantir condições mínimas de 
assistência às famílias de trabalhadores acidentados no Engenho Galiléia. As Ligas 
Camponesas inspiraram a organização de vários outros movimentos de luta por 
melhores condições de vida para os povos do campo.

Outro exemplo importante de organização popular são os sindicatos. O 
sindicato é a organização de trabalhadores de um mesmo grupo profissional que 
buscam defender seus interesses. Apesar de comumente conhecidos como uma forma 
de organização do operariado urbano, vimos que os trabalhadores do campo também 
se organizam em sindicatos, e estes estão presentes em todo o estado da Bahia. São 
espaços para a articulação e mobilização dessa categoria de trabalhadores, e também 
para se construir e propor políticas que possibilitem qualidade e melhoria de vida no 
campo.

Sozinhos/as podemos apenas lamentar as situações de nos oprimem. Quando 
estamos organizados/as, percebemos o/a companheiro/a como irmão e irmã de luta 
e nos fortalecemos para resistir. Por isso, a tomada de consciência da importância da 
organização coletiva é um passo importante para o fortalecimento das lutas por 
reconhecimento e garantia de direitos.

ë

ë
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 Aqui vale lembrar o seguinte: é possível estar articulado/a em organizações que 
tenham uma forma jurídica regulamentada (como sindicatos, associações, 
cooperativas, etc), mas também existem inúmeras outras formas de organização que 
são muito importantes na luta e não têm um formato jurídico definido, como os 
movimentos sociais, as redes e outras articulações. Agora vamos estudar um pouco 
melhor as Associações, que é um dos formatos de organização que possui 
personalidade jurídica.

  Atualmente a ANA articula vinte e três redes estaduais e regionais, que reúnem 
centenas de grupos, associações e organizações não governamentais em todo o país, 
além de quinze movimentos sociais de abrangência nacional.” 

Para conhecer mais acesse: https://agroecologia.org.br/

“A Articulação Nacional de Agroecologia 
(ANA)  é  um espaço de ar t icu lação e 
convergência entre movimentos, redes e 
organizações da sociedade civil brasileira 
engajadas em experiências concretas de 
promoção da agroecologia, de fortalecimento da 
produção familiar e de construção de alternativas 
sustentáveis de desenvolvimento rural.

Você pode nos citar alguns exemplos de organizações 
importantes para o seu segmento que não tenham um formato 
jurídico definido, ou sejam, que não sejam pessoas jurídicas? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Vamos conhecer três dessas experiências?
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 Antes vistas só como “ajudantes” de seus maridos, as mulheres do mundo da 
pesca querem não só o reconhecimento como atoras importantes para a produção 
pesqueira nacional, mas também como agentes essenciais para a luta das comunidades 
pesqueiras.” 

Para conhecer mais acesse: https://articulacaopescadoras.blogspot.com/

“Fundada em 2005, a Articulação 
Nacional das Pescadoras do Brasil 
(ANP) representa uma vertente dos 
movimentos sociais na qual as mulheres 
começam a inserir junto às questões de 
seus grupos pontos no âmbito do gênero. 
Indo de encontro à lógica patriarcal 
vigente na sociedade, as pescadoras do 
Brasil perceberam a necessidade em se 
organizarem coletivamente a fim de 
garantir diretos que sempre lhes foram 
negados. 

Uma das principais políticas da Via Campesina é a defesa da soberania alimentar, como 
o direito dos povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar. Isso 
inclui: prioridade para uma produção de alimentos sadios, de boa qualidade e 
culturalmente apropriados, para o mercado interno. É fundamental, então, manter um 
sistema de produção camponês diversificado (biodiversidade, respeito à capacidade 
produtiva das terras, valor cultural, preservação dos recursos naturais).”

“A Via Campesina é um movimento 
i n t e r n a c i o n a l  q u e  c o o r d e n a 
organizações camponesas de pequenos e 
médios agricultores, trabalhadores 
agrícolas, mulheres rurais e comunidades 
indígenas e negras da Ásia, África, 
América e Europa.



2. Associativismo

2.1 -  O que é uma Associação?

A Associação uma forma de organização autônoma (ou seja, é independente e 
não está submetido politicamente, nem tem vínculos institucionais) na qual a gestão 
democrática – aquela que conta com a participação dos/as associados/as – é 
característica fundamental e vai ser possibilitada através da utilização de espaços como 
o da assembléia e das reuniões. 

A Constituição Federal de 1988 diz que a sociedade civil pode, de forma livre, se 
organizar em associações a fim de reivindicar interesses. No artigo 5º da 
Constituição temos previsto que a criação de associações não depende de 
autorização do Poder Público, sendo proibida a interferência do Estado em seu 
funcionamento, e também fica assegurado que ninguém poderá ser obrigado a 
associar-se ou a permanecer associado.

Podemos entender, então, a associação como uma forma jurídica para a união 
de pessoas em torno dos seus interesses, e que essa coletividade estabelecida permite a 
construção de condições maiores e melhores do que essas pessoas teriam 
isoladamente para a realização dos seus objetivos.

 Para as comunidades em geral, a prática do associativismo pode possibilitar o 
fortalecimento da atuação coletiva na luta por direitos: seja por terra, pela proteção do 
meio ambiente, por melhores condições de produzir, por saneamento rural e etc. A 
associação é um dos meios para que a comunidade se organize em torno de pautas 
identificadas como comuns, visando a melhoria da qualidade de vida e a defesa de 
direitos.

12
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 O caso da regularização fundiária das terras de uso comum é um deles. Quando 
a legislação fala em regularização fundiária dessas terras, a lei menciona a necessidade 
de criação de uma associação. 

 A ideia é que a associação representa os interesses de todos/as, uma vez que foi 
fundada porque as pessoas assim desejaram, elegeram uma diretoria, contribuem com 
a associação etc. Isso acontece porque a associação já encontra o seu formato definido 
na lei. É possível que numa comunidade existam outros procedimentos para pensar e 
decidir coletivamente, mas outros modelos muitas vezes não encontram respaldo legal. 

O que você pensa sobre isso?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Reunir as pessoas e tomar decisões 
coletivas sobre a vida comunitária, esse é 
um objetivo fundamental para a 
fundação de uma associação. Porém, 
como já falamos, outras formas de 
tomar decisões coletivas podem ser 
pensadas, sem precisar da fundação de 
uma associação. Acontece que em 
muitas situações o modelo associativo 
é o único que é reconhecido como 
legítimo pelo Estado. 

2.2. Por que fundar uma associação?
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2.3. O passo a passo para se constituir uma Associação: 

 Bom, agora vamos conhecer um pouco qual o caminho que devemos percorrer 
para a criação de uma associação.

Primeiro Passo: discussão coletiva 

 Antes de tudo, é necessário que os membros da comunidade se reúnam e 
reflitam sobre algumas questões:

Para que 
criar uma 

associação?

Queremos 
criar uma 

associação?

Por que 
queremos?

A B c

 Apenas com o amadurecimento destas perguntas é que a comunidade terá 
certeza do caminho que está escolhendo. Não é necessário ter uma resposta “correta” 
para os questionamentos, na realidade o importante é promover espaços para debate 
onde todos/as possam colocar suas opiniões e fechar acordos mínimos. É importante 
que esta decisão seja tomada coletivamente, afinal, a associação deve ser um 
instrumento de discussão e encaminhamento de temas que atingem a todo o grupo. 
Dessa forma, tanto a criação quanto a gestão da associação dependem do 
comprometimento de todos/as os/as envolvidos/as, não apenas as pessoas que estão 
na Diretoria. 

Acesse esse vídeo interessante:
 https://www.youtube.com/watch?v=GTN1_FDbYjU

.
 

[Nele uma integrante da Comunidade de Fundo de Pasto 
Esfomeado, localizada em Curaçá-BA, conta o que motivou 
as mulheres da comunidade a criarem a Associação de 
Mulheres em Ação da Fazenda Esfomeado (AMAFE)]

ë
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 A criação da associação deve ser formalizada numa Assembleia Geral de 
Constituição da Associação com a presença de todos e todas que se associarão. Os 
presentes nesta assembleia são chamados associados-fundadores. É importante 
lembrar que antes da Assembleia devem ser tomadas algumas providências:

1. Elaboração de uma minuta de Estatuto, 
que será  d iscut ida  e  submet ida  à 
deliberação e aprovação dos associados 
fundadores em Assembleia Geral;

2. Convocação dos associados ou sócios 

fundadores para participar da Assembleia 
Geral de Constituição, constando como 
pauta: 

Ÿ A  a p r ova ç ã o  d o  E s t a t u t o  e  a 
constituição da entidade; 

Ÿ A eleição dos membros que irão compor 
o primeiro mandato nos órgãos internos 
(diretoria, conselhos etc.); 

Ÿ A definição do objeto social e da sede.

Na Assembleia deverá ser discutido o projeto de Estatuto preparado 
anteriormente. É possível fazer alterações no Estatuto com base nas idéias que 
surgirem durante o debate. Após todas as modificações, o Estatuto deverá ser lido e 
aprovado pelos presentes na reunião. Duas cópias do Estatuto deverão ser assinadas 
pelo/a representante legal da Associação (geralmente o/a coordenador/a ou 
presidente/a). Além disso, deve contar com o visto de um/a advogado/a e com a 
indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Segundo Passo: O que é necessário? 
(O Código Civil e as exigências da lei)

ë

ATEN
ÇÃO

COM
UNID

ADE

Assembleia de criação

da Associação Comunitária

Lagoa Grande.

Quando? 08/04/2021, 9h

Onde? Casa Comunitária
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Na Assembleia de Constituição deverão ser eleitas as pessoas associadas que 
vão compor a coordenação/direção da entidade. Nesta mesma reunião, estas pessoas 
serão empossadas, ou seja, a partir deste dia começarão a exercer os cargos da 
coordenação.  Tudo que for discutido e aprovado na Assembleia deverá ser registrado 
no Livro de Ata e Registros da Associação. 

Na Ata elaborada na Assembleia de Fundação da Associação deve constar:

 

Se ligue!
A Associação pode escolher entre:

1-  Ter um livro de Registros e Atas, onde vão constar as atas de fundação, as listas de 
presença, as atas das futuras reuniões, enfim, todos os registros da Associação.

2-  Elaborar Atas e Listas de Presença em separado (cada uma em uma folha de papel), 
que podem ser manuscritas (feitas à mão) ou digitadas.

Lembrando que a escolha por um livro único contribui para que não sejam 
perdidos documentos e para que a prova de veracidade 

dos documentos seja mais fácil.

Secretário/a da Assembleia (alguém escolhido entre os membros da comunidade 
para elaborar a Ata),

Presidente/a da Assembleia (alguém escolhido entre os membros da comunidade 
para coordenar a Assembleia), 

Coordenação eleita (Diretoria): Presidente/a ou Coordenador/a; Tesoureiro/a e 
Secretário/a,

Integrantes do Conselho Fiscal.

   

ë

Uma parte que registre que naquele dia foi criada a Associação;

Uma parte que registre que foi eleita e empossada a coordenação da Associação;

Uma parte em que conste que foi discutido e aprovado o Estatuto.

A Ata de Constituição, Eleição e Posse deve ser assinada pelo/a:
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 Os/as associados/as podem assinar na própria ata ou em uma lista de presença 
em separado. Mas atenção: se os membros da associação escolherem assinar na própria 
Ata, caso seja encontrado algum erro na Ata ou nas assinaturas, tudo terá que ser 
refeito. Porém, se optarem por assinar numa lista de presença em separado, caso ocorra 
algum erro com a ata ou com as assinaturas, basta refazer uma delas.

 Além do Estatuto, da Ata e da Lista de Presença deve ser feita a Relação 
qualificada dos membros fundadores da Associação. Quem são os membros 
fundadores? Todos que compareceram na Assembleia de Fundação. Para ficar mais 
claro: na lista de presença (ou na assinatura da Ata), basta que os moradores assinem 
seu nome. Já na Relação qualificada dos membros fundadores da Associação, cada 
morador presente na Assembleia deverá, além do nome e da assinatura, registrar alguns 
dados.

 Para finalizar, deve ser preenchida também a Relação qualificada dos membros 
eleitos para compor a Coordenação (diretoria) e o Conselho Fiscal.  

 

Para isso, é preciso que os representantes da associação compareçam ao 
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca. Neste momento, devem ser 
levados os seguintes documentos:

Requerimento ao Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
Comarca solicitando o registro dos atos constitutivos da Associação. Este ofício deve 
estar assinado pelo representante legal da Associação (coordenador/a ou 
presidente/a).

Estatuto assinado pelo representante legal da Associação (coordenador/a ou 
presidente/a e por advogado/a inscrito/a na OAB (duas vias).

Atas de constituição, eleição e posse da Associação (duas vias) com a lista de 
presença (ou a assinatura na própria Ata).

 Mas, não basta apenas fazer a 
Assembleia e guardar os documentos 
numa gaveta! Para que a Associação 
exista, juridicamente falando, ou seja, 
para que seja um grupo de pessoas que 
possui PERSONALIDADE JURÍDI-
CA, que esteja de acordo com o que 
está previsto na legislação, é necessário 
REGISTRAR A ASSOCIAÇÃO NO 
CARTÓRIO.

Terceiro passo: Registro no Cartório



A inscrição no CNPJ conta com duas partes:

Inscrição pelo computador: devem ser preenchidos a Ficha Cadastral de Pessoa 
Jurídica (FCPJ) e outros documentos por meio de um programa de computador 
disponível no site da Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br). Talvez 
neste momento a Associação precise da ajuda de alguém que já tenha experiência 
com isso. Será gerado um Documento Básico de Entrada, que deve ser impresso.

O Documento Básico de Entrada, o Quadro de associados (o mesmo utilizado 
para o registro no cartório), o Estatuto e Ata de Constituição da Associação 
(cópias das registradas em cartório) devem ser enviados para a Receita Federal ou 
entregues diretamente na Agência.
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Relação qualificada das pessoas eleitas para compor a Coordenação e o Conselho 
Fiscal e cópias do RG e CPF do (da) representante legal.

Relação qualificada dos membros fundadores (deve constar a nacionalidade, 
profissão, nº do RG, nº do CPF e endereço residencial dos/as associados/as 
fundadores/as).

Cópia dos documentos do representante legal da Associação (coordenador/a 
geral ou presidente/a).

As alterações no Estatuto que acontecerem depois, e as mudanças na diretoria 
da Associação também deverão ser registradas em Cartório, acompanhadas das atas 
das Assembleias que tiveram por objetivo deliberar sobre tais assuntos.

Após o registro no Cartório de Pessoas Jurídicas, a Associação deverá 
providenciar o seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Toda 
Associação deve estar registrada nesse Cadastro que funciona como uma espécie de 
identidade.

O CNPJ é administrado pela Receita Federal do Brasil. Lá estão as informações 
cadastrais das pessoas jurídicas que interessam aos órgãos da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.Depois de realizado o registro, a associação adquire um número 
de inscrição. Este número é como se fosse o CPF (Cadastro de Pessoa Física) da 
Associação.

ë

Quarto passo: constituição de um CNPJ - Receita Federal
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2.4. Organização interna na Associação

Para a gente entender melhor a importância da associação, é necessário discutir 
como ela se organiza. Então vamos falar um pouco dos/as sujeitos/as que compõem 
esse espaço e o papel deles para o bom funcionamento da Associação. 

2.4.1. A importância dos associados e das associadas

Apesar de ser um “sujeito jurídico”, a Associação é formada por pessoas e 
representa o que aquela coletividade deseja, os interesses da comunidade. Como já 
vimos, ela pode representar a comunidades em diversas situações: processos judiciais, 
projetos de crédito, reuniões com o Estado, entre outras tantas situações. 

Os associados e associadas – as pessoas que fazem parte da associação – são, de 
fato, a associação. Eles e elas são a coisa mais importante nessa forma de se 
organizar; são os responsáveis pelas atividades da entidade, por correr atrás dos 
interesses do grupo, por fiscalizar e participar da vida associativa e, dessa forma, da 
própria vida da comunidade. 
 

Todos e todas têm direito de participar das atividades da Associação, porém, 
isso também é um dever. Uma Associação que conta com o corpo associativo 
funciona melhor, pois consegue dividir as tarefas entre todos e todas e quando a 
comunidade constrói junto, fica mais difícil algumas pessoas se sentirem 
sobrecarregadas. Além disso, a participação e divisão de tarefas acaba diminuindo os 
problemas de comunicação e de desconfiança.
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A Associação possui uma 
forma de organização interna 
ex ig ida  pe la  le i .  Segundo as 
definições do Código Civil brasileiro, 
deve ter, obrigatoriamente, dentro 
do Estatuto da associação a “forma 
de gestão administrativa”. Essa 
“forma de gestão” nada mais é do 
que a maneira que serão organizadas 
as responsabilidades jurídicas e 
formais da Associação. Porém, essas 
responsabi l idades podem ser 
colegiadas (dividida entre várias 
pessoas) ou presidencial (uma única 
pessoa).Para a associação funcionar de 
fato é necessário empenho e trabalho de 
todos e todas.

Para a 
associação 

funcionar de 
fato é 

necessário 
empenho e 
trabalho de 

todos e 
todas.

A responsabilidade colegiada, como o nome já diz, acontece quando mais de 
uma pessoa exerce a função de gerir a Associação. Essas pessoas compõem a 
coordenação ou diretoria da Associação. A Associação pode ter, também, uma única 
pessoa com essa função. Nesse caso teremos um presidente ou presidenta da 
Associação que também terá essa obrigação formal, exigida pela lei.

Como as comunidades costumam ter o trabalho coletivo e a divisão de tarefas 
como princípios, geralmente preferem ter coordenações colegiadas ao invés de um 
único presidente ou presidenta. É sempre bom ter mais pessoas envolvidas para dividir 
as obrigações e poderes do que concentrar todos em uma única pessoa.

Essa exigência da lei não significa que é somente do presidente/a ou da 
coordenação a responsabilidade pelas tarefas da Associação, não! Essa função é 
gestora, temporária (eleita por um tempo) e é, também, uma exigência da própria lei. 
Não se pode deixar todas as tarefas a cargo dos coordenadores/as ou diretores/as da 
Associação, afinal é interesse de todos e todas e dessa forma, todo mundo deve 
contribuir e trabalhar junto. 

2.4.2. Coordenação ou Presidência ,,

,,
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ATENÇÃO!

É importante para uma Associação 
criar espaços de diálogo. Um mural, 
onde se coloque avisos, sejam 
anunciadas as reuniões e os gastos é 
muito importante! Ele pode ficar na 
sede da associação e caso não tenha 
uma sede ficar em um lugar onde a 
comunidade como todo tenha acesso.

A Coordenação é, desse modo, formada por um grupo de pessoas 
eleitas para exercer tarefas específicas durante certo período de tempo 
(mandato). 

Sabemos que a questão da Coordenação sempre gera muitos debates 
dentro da Associação. É importante que a eleição e a gestão sejam feitas de 
forma cuidadosa, que não acirre os conflitos dentro da comunidade. Para isso é 
importante que os membros da Associação estejam atentos para alguns 
pontos:

· Garantir espaços de socialização do que está sendo feito pela 
Coordenação;

· Garantir que todos participem da vida associativa, de forma que os/as 
coordenadores/as (as) não sejam os “donos” da Associação e sim um 
grupo escolhido pelos demais para desempenhar certas tarefas durante 
o período do mandato;

· Garantir a rotatividade nos cargos, de modo que todas as pessoas 
tenham a oportunidade de exercer algum cargo e, dessa forma, 
aprendam diferentes habilidades;

· Garantir que o processo de eleição seja o mais participativo e 
democrático possível.

ë
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Como a gente sabe, para muitas das tarefas da comunidade é necessário ter 
algum recurso. Seja para pagar o material das reuniões (papel, caneta, conta de luz da 
sede, etc.) ou até mesmo para ir para atividades que fazem parte do dia-a-dia da luta da 
comunidade pelos seus direitos. Além disso, para receber dinheiro de projetos, e 
outros recursos que a comunidade necessita tem que ter uma conta da associação. A 
pessoa responsável por administrar esse dinheiro, que é de todos/as e serve para o 
interesse da coletividade, é o que chamamos de Tesoureiro/a. 

2.4.3. Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é um órgão colegiado (composto por um grupo de pessoas) e 
o Estatuto deve estabelecer por quantos/as associados/as será composto, como será a 
eleição e qual o período do mandato. 

Cabe ao Conselho Fiscal também pensar outras formas de usar o próprio 
dinheiro da entidade, sugerindo possibilidades mais em conta, procurando projetos 
que podem contribuir com a comunidade e fortalecer as atividades que são exercidas 
pela comunidade.Todos podem e devem, construir a Associação das diversas formas 
possíveis, apenas nas questões formais (tratar com o banco, fazer a prestação de contas 
na receita federal) é que será exigido que unicamente quem ocupa os cargos eleitos 
façam determinadas coisas. Até mesmo em reuniões com o Estado, com o INCRA, 
ICMBio, e manifestações, todos e todas podem (e devem) participar! Todas as pessoas 
associadas são responsáveis pelo bom funcionamento da entidade.

A vida de uma associação 
envolve muitos elementos: reuniões, 
administração, trabalho coletivo, 
lidar com dinheiro, etc. Porém, tudo 
deve ser feito de forma transparente 
e com o conhecimento do corpo 
associativo. O papel do Conselho 
Fiscal é, como o nome já deixa uma 
pista, o de fiscalizar as atividades da 
Associação. Porém, não como um/a 
delegado/a ou policial, mas sim 
fazendo a conferência dos gastos e 
das diretrizes administrativas, como 
o cumprimento deliberações das 
Assembleias.
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É muito importante que este seja um documento realmente discutido dentro do 
grupo que pretende criar uma Associação, para que ele reflita ao máximo os interesses 
dessa coletividade. Por isso, a elaboração do Estatuto requer grande atenção e 
dedicação das pessoas fundadoras da entidade, uma vez que nele estará prevista a 
vontade, os anseios, os objetivos dos/as integrantes. 

Existem algumas exigências que as leis estabelecem em relação aos Estatutos. 
Isso significa que neste documento não vai constar apenas o que o corpo associativo 
deseja, mas também algumas cláusulas exigidas pela lei. O Código Civil (Lei nº 
10.406/2002) estabelece conteúdo obrigatório dos Estatutos. Caso falte algum desses 
elementos no Estatuto ele poderá ser considerado nulo (inválido).

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:

I - a denominação, os fins e a sede da associação;

É obrigatório que conste o nome da Associação (este nome será o mesmo 
utilizado na inscrição do CNPJ) e onde está localizada a sua sede (endereço completo). 
Além disso, deverá ser colocado um artigo que fale das finalidades da Associação, ou 
seja, para que ela foi criada, o que ela busca proteger, quais os seus objetivos. Esta 
finalidade pode ser ambiental, cultural, assistencial, educacional, entre outras, menos 
econômica, pois estamos falando de uma entidade sem fins lucrativos. 

Toda Associação tem que ter 
um Estatuto Social. O Estatuto é o 
documento discutido e aprovado 
pelos/as associados/as que traz o 
conjunto de regras de funcionamento 
da entidade, assim como os direitos e 
d e ve r e s  d o s  A s s o c i a d o s / a s . 
Costumam dizer que o Estatuto é a 
“lei” da associação.

2.5 - Estatuto
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Veja um exemplo de artigo que trata das finalidades 
de uma Associação Quilombola: 

Art. 3º - São finalidades da Associação buscar, coletivamente, projetos e mecanismos 
para beneficiar a comunidade no que tange:
I – à saúde; principalmente no que diz respeito à construção de um posto de saúde que 
atenda as demandas locais, além de incentivar o uso da medicina tradicional;
II – à infraestrutura e transporte; especialmente facilitar o acesso à comunidade;
III – aos serviços essenciais, tais como saneamento básico, água encanada e energia 
elétrica;
IV – aos meios de produção; particularmente criar condições materiais para a 
construção de uma Casa de Farinha;
V – ao acesso a educação, podendo ser pleiteada a construção de uma escola que 
atenda as necessidades educacionais da comunidade, sem exclusão de faixa etária;
VI – à produção agrícola familiar;
VII – às atividades coletivas que fomentem e incentivem a práticas de esportes;
VIII – ao fortalecimento e preservação das tradições quilombolas e do artesanato 
local;
IX – ao fortalecimento da memória cultural da comunidade a partir da criação de um 
acervo coletivo sobre as práticas artesanais, medicinais e religiosas do quilombo;
X – proporcionar momentos de lazer coletivo;
XI – ao fortalecimento da cultura negra e tradicional do quilombo;
XII – ao incentivo e resgate do passado histórico do quilombo;
XIII – ao incentivo a atividade de pesca, particularmente através da formação 
profissional, e da aquisição de ferramentas coletivas de trabalho;
XVI - - proporcionar atividades específicas para crianças e jovens;
XV – proporcionar atividades específicas para idosos;
XVI – à defesa e preservação do meio ambiente;
XVII – à proposição de ações administrativas e judiciais em defesa dos interesses da 
comunidade, especialmente os interesses difusos e coletivos;
XVIII – à preservação e defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural;
XIX – ao resgate das evidências arqueológicas e testemunhos do passado histórico da 
comunidade remanescente de quilombo.

É importante lembrar que as finalidades da Associação determinadas no 
Estatuto trazem algumas implicações práticas. Para que uma Associação possa propor 
uma Ação Civil Pública (ação judicial em nome da própria Associação) de defesa de seu 
patrimônio histórico cultural do meio ambiente, por exemplo, deve constar no 
Estatuto que um dos objetivos da Associação é a “propositura de ações 
administrativas e judiciais em defesa dos interesses da comunidade, 
especialmente os interesses difusos e coletivos”. É possível também incluir 
finalidades relacionadas à vivência no bioma caatinga e à luta por políticas de 
convivência com o semiárido.
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Vamos pensar em outro exemplo: vamos supor que uma comunidade preserva 
há anos a área de caatinga que utiliza para o extrativismo. Se uma empresa estiver 
derrubando ilegalmente os pés de aroeira, umbuzeiro e licurizeiro e, com isso, 
degradando o meio ambiente, a Associação pode propor uma Ação Civil Pública em 
seu próprio nome com o objetivo de proteger o meio ambiente.  Mas, para isso, é 
necessário que entre os objetivos da Associação conste a proteção ao meio ambiente 
como uma das finalidades.

Caso a Associação deseje firmar parcerias os órgãos públicos para receber 
verbas, deve contar no Estatuto a finalidade de relevância pública e social 
correspondente ao objeto da parceria.

Art. 54, II, Código Civil - dos requisitos para a admissão, demissão e 
exclusão dos associados;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado.

ë
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A Constituição Federal, no artigo acima, assegura a “liberdade de associação”. 
Isso significa que ninguém é obrigado a associar-se a determinada entidade e, uma vez 
associado, a pessoa pode escolher deixar de fazer parte da Associação. Mas, para isso, é 
necessário que existam regras disciplinando como serão os procedimentos de:

Quanto aos critérios para a exclusão, o Código Civil determina que para que 
um/a associado/a seja excluído deve haver JUSTA CAUSA, ou seja, um motivo sério o 
bastante que justifique a exclusão de alguém. Porém, a legislação não diz o que é essa 
“justa causa”. Dessa forma, cabe ao Estatuto prever quais são as hipóteses de justa 
causa. Também deve estar no Estatuto o procedimento para a exclusão (Como vai ser 
feito? Quem pode propor? Quem deve tomar a decisão?) que deve garantir a 
possibilidade de defesa pela pessoa que está sofrendo a exclusão. 

Art. 54, III, Código Civil - os direitos e deveres dos associados;

Os direitos e deveres dos/as associados/as devem ser discutidos por todo o 
coletivo. O que cada um deve fazer para que a associação funcione bem? O que cada 
um tem direito ao fazer parte da associação? São exemplos de deveres: frequentar as 
reuniões; respeitar as outras pessoas associadas; contribuir financeiramente com a 
Associação, entre outros. Como direitos podemos citar: ter voz e voto em todas as 
atividades deliberativas da Associação; convocar Assembleia Geral; participar das 
reuniões, entre outros.

Art. 54, IV, Código Civil - as fontes de recursos para sua manutenção;

O Estatuto deve indicar como a Associação pretende se manter, quais serão 
suas fontes de recursos. Exemplo: doação dos (as) associados (as); venda de produtos 
feitos na comunidade; captação de recursos de projetos.

Art. 54, V, Código Civil - o modo de constituição e de funcionamento dos 
órgãos deliberativos;

Nesta parte devem ser descritos quais os órgãos da Associação, qual a 
competência de cada um deles e como devem funcionar. São exemplos de órgãos: A 
Assembleia Geral; a Coordenação e o Conselho Fiscal.

ADMISSÃO: entrada de novos/as associados/as;

DEMISSÃO: quando um/a associado/a manifesta o 
desejo de não mais fazer parte da Associação;

EXCLUSÃO: quando os/as associados/as excluem 
determinado integrante da entidade.
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Nesta parte devem ser descritos quais os órgãos da Associação, qual a 
competência de cada um deles e como devem funcionar. São exemplos de órgãos: A 
Assembleia Geral; a Coordenação e o Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral é um órgão deliberativo, ou seja, voltado para a decisão 
acerca das diretrizes de atuação da Associação. É o órgão com o maior poder para 
deliberar sobre qualquer matéria relacionada à entidade, pois conta com a participação 
de todos/as os/as associados/as. O Estatuto deve prever quantas Assembleias 
Ordinárias (já previstas) serão feitas durante o ano. Na Assembleia Geral Ordinária 
alguns temas são discutidos como:

I - prestação de contas dos órgãos de administração; 
II - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de 
outros, quando for o caso.

Além dessas, podem ser convocadas Assembleias Extraordinárias quando 
houver necessidade. É importante que seja acertado como será feita a convocação de 
Assembleias Extraordinárias. Vale lembrar que, de acordo com o Código Civil, um 
grupo de 1/5 dos Associados (20%) sempre poderá convocar uma Assembleia 
Extraordinária. Exemplo: numa comunidade onde a Associação tenha 20 membros, 
um grupo de 04 associados/as pode se juntar e convocar uma Assembleia 
Extraordinária para debater determinado tema.

Atenção, a DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES (mudança da 
coordenação) e a ALTERAÇÃO DO ESTATUTO só podem ser feitas em 
Assembleia Geral. Uma reunião da coordenação ou diretoria, por exemplo, não pode 
decidir pela mudança no Estatuto. Para discutir esses assuntos a Assembleia tem que 
ser convocada especialmente para isso, com o quórum (quantidade de participantes) 
estabelecido pelo Estatuto, assim como os critérios para a eleição dos coordenadores.

Art. 54, VI, Código Civil - as condições para a alteração das disposições 
estatutárias e para a dissolução.

O Estatuto deve trazer, de forma detalhada, o procedimento para a sua própria 
alteração. Para isso, esta Assembleia tem que ser convocada especialmente com a pauta 
das mudanças estatutárias. Além disso, durante a Assembleia deve estar presente um 
número mínimo de pessoas indicado pelo Estatuto (quórum).

Da mesma forma, o Estatuto tem que prever o procedimento para o 
encerramento da Associação, e caso ela não tenha previsão de se encerrar é importante 
registrar no Estatuto que se trata de uma entidade por tempo indeterminado. Caso a 
Associação deseje firmar parcerias os órgãos público para receber verbas, deve contar 
no Estatuto a previsão de transferência de seu patrimônio para outra Organização da 
Sociedade Civil, no caso de dissolução (encerramento).
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Art. 54, VII, Código Civil - a forma de gestão administrativa e de aprovação das 
respectivas contas.

O Estatuto deve abordar também como será a gestão administrativa da 
Associação (colegiada ou individual). Deve estar prevista também o procedimento 
para a prestação de contas da Associação: Quem vai prestar contas? Periodicidade? 
Como será feito? 

*Outras cláusulas importantes:

· No Estatuto deve constar expressamente que os associados não se 
responsabilizam subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela Associação. 
O que isso significa? Significa que, caso a Associação contraia uma dívida e não 
tenha como pagá-la, o patrimônio (bens) dos/as associados/as não podem ser 
utilizados para pagar o débito.

· Não distribuição de lucros entre os/as associados/as; 

· Escrituração de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

2.6. Os espaços de uma Associação

Para uma associação funcionar de fato não basta apenas uma sede. Tem que se 
ter espaços onde a comunidade possa discutir, decidir e encaminhar atividades e 
demandas. Vamos falar um pouco desses espaços?

2.6.1. Assembleia

Como vimos, a Assembleia é o espaço de maior poder da Associação. As 
assembleias seguem um rito, ou seja, uma forma de como devem ser realizadas. Essa 
forma é definida pelo próprio estatuto e a Associação deve seguir para que a 
assembleia tenha validade. Normalmente é exigido que a assembleia seja convocada 
com um certo tempo de antecedência (15 dias antes, por exemplo) e que se tenha um 
quórum mínimo (um número mínimo de associados para que ela aconteça). Além 
disso, os temas a serem debatidos na assembleia, o que chamamos de pauta, devem ser 
divulgados antes.

Toda Assembleia deve ser relatada e depois, se os associados concordarem com 
tudo que esteja escrito, registrada em cartório para ter validade. Uma dúvida... toda 
relatoria de Assembleia deve ser registrada no Cartório?

Nem toda relatoria (Ata) de Assembleia deve ser registrada em cartório, apenas 
aquelas que determinem mudanças estruturais na associação como: eleição, mudança 
de estatuto, ata de desconstituição da associação (por fim a entidade). No entanto, se a 
Assembleia decidir algo muito importante para a Associação para além destas já 
citadas, por segurança, é importante fazer o registro em Cartório.
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2.6.2. Reuniões

As reuniões não são tão formais quanto as assembleias. Podem ser convocadas 
pela entidade sempre que forem necessárias, por qualquer associado. Muitas 
comunidades costumam instituir um dia de reunião – uma vez por mês, todo primeiro 
domingo, de 15 em 15 dias, entre outras opções.

O espaço de reunião é fundamental. É nele que são dados os informes sobre as 
atividades, que a comunidade discute seus problemas. Além disso, a reunião pode ser 
um momento importante para confraternizar, colocar o papo em dia, todos e todas se 
verem e criarem, ainda mais, boas relações entre si.

Nem sempre podemos ir para todas as reuniões, há dias em que temos outros 
afazeres que nos impedem de participar, mas sempre procure saber como foi a reunião, 
o que se discutiu quando não puder ir. Mas lembre-se, participar é fundamental para 
entender as coisas e poder construí-las!

2.7. Como se mantém uma Associação?

O tipo de organização que estamos estudando (Associação) não tem finalidade 
lucrativa, ou seja, não tem como objetivo a busca pelo lucro. No entanto, isso não 
significa que as Associações não tenham fontes de recursos financeiros. 

Os recursos financeiros são fundamentais para que a Associação possa realizar 
suas atividades e cumprir suas finalidades e seus objetivos sociais, podendo, inclusive, 
contratar pessoas, pagar por serviços, etc. Para isso, as Associações precisam ter 
formas de arrecadar os recursos, que pode ser através do pagamento das anuidades dos 
associados, campanhas financeiras, projetos e até mesmo venda de mercadorias ou 
outras formas. O que a Associação não pode fazer é distribuir o que ela arrecadou entre 
os/as associados, pois significa lucro e, como vimos, a Associação não tem finalidade 
lucrativa. 

Como fontes de recurso das Associações temos as anuidade dos/as 
Associados/as (lembrando que o valor da anuidade deve ser decidido em assembleia 
e registrado em ata); projetos de financiamento, entre outros.

2.8. Obrigações contábeis das Associações 

Como vimos, a Associação é uma organização, pessoa jurídica, que movimenta 
recursos financeiros, pode contratar pessoas, vender serviços ou mercadorias, e, por 
estas razões, tem algumas obrigações que devem ser cumpridas, incluindo as 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias. A associação também precisa prestar contas 
de suas atividades aos seus financiadores e fazer as declarações de isenção de tributos 
aos órgãos de fiscalização e controle. Estas atividades devem ser feitas por um 
profissional da contabilidade (contador/a).
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 As organizações sem fins lucrativos são isentas do pagamento do Imposto de 
Renda/Pessoa Jurídica. As associações civis e as organizações de caráter filantrópico, 
recreativo, cultural e científico, pela função que exercem, são isentas de da 
contribuição social sobre lucro líquido (CSSL).

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social não recairá sobre 
contribuições destinadas ao custeio e desenvolvimento dos objetivos sociais das 
entidades sem fins lucrativos. Logo, não será cobrada a COFINS sobre: 1) as receitas 
das organizações que derivarem de atividades próprias da entidade; 2) as que vem de 
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou 
estatuto; 3) as recebidas de associados ou mantenedores e sem caráter de 
contraprestação por trabalho realizado em favor da entidade.

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é cobrado sobre os pagamentos 
feitos a Pessoas Físicas, pelo trabalho que realizam para a Associação, sejam elas 
assalariadas ou não assalariadas.

Nos casos de pagamentos aos trabalhadores autônomos, as entidades sem fins 
lucrativos terão também que reter e recolher a contribuição do profissional autônomo 
e, no caso de MEI, exigir a nota fiscal. 

Como vimos, segundo a nossa legislação atual, as Associações sem fins 
lucrativos são isentas do pagamento do Imposto de Renda. No entanto, isso não 
significa que a Associação não tenha obrigação perante a Receita Federal. Para ser, de 
fato, isenta do Imposto de Renda a Associação precisa:

Aplicar todos os seus recursos financeiros no país e para desenvolvimento e 
manutenção dos seus objetivos institucionais;

Manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livro contábil, 
cumprindo todas as formalidades exigidas;

Conservar, pelo prazo de 05 anos, contados da data que foram emitidos, os 
documentos que comprovem a origem dos recursos financeiros e a realização das 
despesas (notas fiscais, recibos, por exemplo);

Apresentar anualmente à Receita Federal a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – 
substituta da Declaração de Informações Econômicos Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ). Mas atenção: só pessoas jurídicas imunes e isentas, cuja soma da base de 
cálculo do PIS e da COFINS não ultrapassam R$ 10.000 mensais serão obrigadas a 
declarar a EFC.
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Para apresentar a ECF é necessário preencher o formulário que está disponível 
no site do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) da Receita Federal até o 
último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. A 
ECF deverá ser assinada digitalmente utilizando certificado digital válido. Mesmo 
que não tenha havido no ano movimentação de recursos ou contratação de 
pessoal, a Escrituração precisa ser feita.

O prazo para entrega da ECF será encerrado às 23h59min59s (vinte e três 
horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do 
último dia fixado para entrega da escrituração. É importante ficar atento e se informar! 
A não apresentação da EFC ou a sua apresentação fora do prazo ou a apresentação 
com erros ou omissões gera multa.

2.9. Prestação de contas e repasses: 
A importância da comunicação e transparência:

Para que uma Associação funcione bem é preciso que haja confiança entre os 
integrantes do corpo associativo e entre eles/elas e a diretoria/coordenação, que é 
responsável pela gestão política e financeira da Associação. No entanto, esta confiança 
não surge do nada. Algumas ações, principalmente por parte de quem está à frente da 
associação, são fundamentais para a criação deste espírito de confiança e para a 
formação de uma cultura de participação, transparência e envolvimento dos/as 
associados/as, o que fortalece a relação associativa e faz com que todos se sintam 
parte, representados e construtores da Associação. São algumas delas:

· Prestação de Contas: É importante que a Associação, a cada atividade que 
realize e que envolva recursos financeiros, preste contas. A prestação de contas 
pode ser feita em reunião ou a Associação pode criar um mural específico para 
isso, no qual pode fixar os seus gastos com as atividades. Além disso, terminado 
o ano ou o exercício financeiro, será necessário deliberar sobre a aprovação ou 
não das contas da Associação como um todo, bem como sobre outros pontos 
importantes; e, para isso, será necessário fazer a convocação de Assembleia 
Geral.

· Repasse e Comunicação: Além da parte financeira, é fundamental também 
que a Associação divulgue para o corpo associativo as suas atividades, ações, as 
datas de reuniões etc. É importante que a comunicação vá além de um informe 
simples ou de divulgação de datas, sendo também um momento de repasse e 
discussão sobre o que aconteceu nas atividades e nas reuniões. Uma boa ideia é 
ter um mural onde informando o que aconteceu e o que ainda vai acontecer!
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2.10.  Registro dos Documentos

Vimos durante todo o módulo que são vários os documentos que a Associação 
precisa ter. A cada Assembleia, reunião em que se decidam questões relativas à 
Associação é necessário redigir uma Ata. Associação precisa manter um Livro Caixa 
(Livro Contábil) para organizar as suas contas (entradas e saídas de recursos). Estes 
documentos devem ser registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
onde se fez o registro dos atos constitutivos da associação (criação). 

2.11.  Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
(Lei nº 13.019/2014)

O Marco regulatório, inicialmente, foi proposto para buscar superar o quadro 
de insegurança das organizações e combater o processo de “criminalização das 
ONG's” que estava ocorrendo naquele momento. Em 2011, o Governo Federal criou 
um Grupo de Trabalho para elaborar propostas e análises sobre o tema, envolvendo 
vários órgãos e 14 organizações da sociedade civil de representatividade nacional. O 
relatório final deste trabalho serviu de base para a elaboração de uma minuta de projeto 
de lei, que de 2013 até 2015 foi discutido pelo Congresso Nacional e também pela 
sociedade civil, através de consultas e audiências públicas. Desde então o texto do 
MROSC passou por diversas alterações, até que foi sancionado, pela então Presidenta 
Dilma Rousseff  em dezembro de 2015, e passou a vigorar em 23 de janeiro de 2016 
para o Distrito Federal e estados e em 01 de janeiro de 2017 para os municípios.

Para regulamentar as relações entre as OSC's e todos os órgãos do Governo 
Federal, a partir do MROSC, foi publicado o Decreto Federal n° 8.726/16, em 28 de 
abril de 2016. Já na Bahia, o governo estadual publicou o Decreto nº 17.091, em 6 de 
outubro de 2016, com a finalidade de esclarecer e pormenorizar pontos da Lei Federal, 
evitando dúvidas ou interpretações conflitantes sobre a norma.

O MROSC criou dois novos modelos de parceria entre o Estado e as entidades 
do terceiro setor: o “Termo de Colaboração” e o “Termo de Fomento”. Essas duas 
modalidades de parceira foram criadas para substituir os convênios, que agora serão 
usados apenas em parcerias celebradas entre duas ou mais entidades públicas. 

A Lei Federal n. 13.019, de 31 
de  ju lho  de  2014 ,  que  ficou 
conhecida como “Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade 
Civil” ou MROSC, estabelece novas 
regras para a celebração de parcerias 
entre Administração Pública e 
organizações da sociedade civil, 
conhecidas pela sigla OSC.
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Veja algumas novidades trazidas pelo MROSC

· A Administração Pública terá um prazo de 180 dias, após o encerramento das 
parcerias (art.10), para divulgar na internet a relação das parcerias celebradas, 
planos de trabalho. Todas as etapas da parceria, desde a seleção até a prestação de 
contas, deverão ser registradas em plataforma eletrônica.

· As organizações da sociedade civil que celebraram a parceria também deverão 
divulgar, em sites e na sua sede, informações sobre a parceria, como a situação da 
prestação de contas, quanto de recurso público foi gasto com a remuneração da 
equipe de trabalho, o valor da parceria e o órgão da Administração responsável 
(art. 11).

· A Administração Pública deverá adotar medidas para acompanhar a execução das 
parcerias, tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos 
materiais e tecnológicos necessários (arts. 7º e 8º)

· A Lei Federal também garante a possibilidade da Administração Pública ouvir a 
sociedade civil para avaliar a necessidade de abertura de chamamento público para 
realizar parcerias com as OSC's. (Artigos 18 ao 21).

· Outra proposta trazida com a Lei é a necessidade de formação de conselhos 
nacionais, estaduais e municipais com composição paritária para divulgar boas 
práticas e propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações 
de fomento e parceria (art.15).

· A Lei nº 13.204/2015 que alterou o texto da Lei nº 13.019/2015 (MROSC) 
consolidou a permissão da remuneração de dirigentes de fundações, associações 
sem a perda de benefícios fiscais para as OSCs em geral, com valor fixado em ata 
da entidade (Lei nº 9.532/97). O que não é permitido e se caracteriza como 
distribuição dos lucros é a partilha, entre os associados, de excedentes de suas 
atividades ou parcelas do patrimônio da associação, ou ainda a aplicação integral 
destes recursos na realização da respectiva missão da organização.

· Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de 
parceria, como forma de possibilitar o acesso de organizações menores às 
parcerias com a Administração Pública. No entanto ela poderá ser exigida 
somente na forma de bens e serviços, cujos valores deverão ser identificados no 
termo de colaboração ou de fomento. (art. 35, §1º).

O Termo de Colaboração é celebrado quando a Administração Pública propõe 
parceria com as organizações da sociedade civil (OSC's) para garantir que sejam 
alcançadas as finalidades de interesse público. Já quando são as OSC's que tomam a 
iniciativa de propor essa parceria com a Administração Pública, esta será realizada através 
do Termo de Fomento.



3. Lei de Acesso à Informação (LAI) 
Lei nº 12.527/2011
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 Muitas vezes para que as comunidades, Associações, Movimentos sociais e 
outras coletividades aprimorem a sua participação na sociedade e a luta por direitos, é 
necessário acessar informações que estão com o Poder Público. Por exemplo, acessar 
um processo de licenciamento ambiental, ou de regularização fundiária. A Lei de 
Acesso à Informação regulamenta o direito constitucional de acesso às informações 
públicas, previsto no artigo art. 5º, inc. XXXIII; art. 37, §3º, inc. II; e art. 216, §2º da 
Constituição Federal.

O direito de acesso à informação encontra-se no art. 5º, XXXIII, da 
Constituição Federal, que preceitua que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado”.

A LAI entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que 
possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar 
motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Em seu artigo 
10, nos diz que qualquer pessoa pode apresentar pedido de acesso às informações aos 
órgãos e entidade e que a identificação de quem pede ou o motivo do pedido não pode 
ser usado como desculpa para negar o acesso a informações públicas, uma vez que os 
órgãos e entidades devem viabilizar inclusive o encaminhamento desses pedidos pelos 
sites oficiais na internet. 

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, inclusive os Tribunais de Contas e o Ministério Público. Entidades 
privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações 
referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

FIQUE LIGADO/A! 

Se uma associação comunitária participa de um edital do 
governo do estado para garantir dinheiro para melhoria do 
plantio, a associação precisará prestar contas com recibos e 
notas fiscais que comprovem ter utilizado o dinheiro para o 
objeto do edital. Se não fizer, poderá ser responsabilizado.
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A Lei nº 12.527 foi vanguardista, na medida em que estabeleceu a obrigatória 
prestação de informações por todo e qualquer órgão ou entidade que receba dinheiro 
público. A principal diretriz que rege a disponibilização de informações é a 
publicidade e a transparência das informações é a REGRA. Sigilo é a exceção!

Portanto, a informação sob a guarda do Estado é sempre pública, devendo o 
acesso a ela ser restrito apenas em casos específicos e por período de tempo 
determinado. A Lei de Acesso à Informação no Brasil prevê que as informações 
classificadas por autoridades como sigilosas, e comparadas a essas estão os dados 
pessoais, não podem ser prestadas com base na LAI.

Dados Pessoais são aquelas informações relacionadas à pessoa natural identificada 
ou identificável. Seu tratamento deve ser feito de forma transparente e com respeito à 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 
garantias individuais. As informações pessoais não são públicas e terão seu acesso 
restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 
(cem) anos a contar da sua data de produção. Elas sempre podem ser acessadas pelos 
próprios indivíduos, mediante comprovação de identidade, e, por terceiros, apenas em 
casos excepcionais previstos na Lei.

PARA SABER MAIS: 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018, classifica como 
dados pessoais as informações relacionadas a pessoa natural identificada ou 
identificável. A lei não classifica os tipos de dados considerados pessoais, mas 
normalmente se referem a informações da esfera de informações pessoais, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. O fornecimento desses dados 
só pode ser realizado nas hipóteses do artigo 7º da referida lei. 

Informações classificadas como sigilosas são aquelas com alguma restrição de 
acesso, com classificação por autoridade competente, visto que são consideradas 
imprescindíveis à segurança da sociedade (à vida, segurança ou saúde da população) ou 
do Estado (soberania nacional, relações internacionais, atividades de inteligência). 
Conforme a artigo 24 da Lei nº 12.527/2011, a informação pública pode ser 
classificada de acordo com seu prazo de sigilo:

ë

Tempo

Ultrassecreta 25 anos
(renovável uma única vez)

Secreta 15 anos

Reservada 5 anos

Sigilo         /
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 As organizações populares – sejam elas Associações, Movimentos Sociais ou 
outras – são marcadas pelos conflitos políticos derivados das suas próprias lutas e 
buscas por direitos e reconhecimento social. As violências existentes na sociedade permeiam 
esses espaços de fora para dentro e de dentro para com os de dentro. O racismo, por exemplo, marca 
as organizações populares em vários aspectos e o mais gritante é perceptível é aquele 
racismo que conduz as organizações de fora para dentro, ou seja, o racismo que se 
apresenta contra os integrantes dos movimentos sociais, por exemplo. Outra violência 
que se apresenta estruturalmente na sociedade e que pode ser percebida nas 
organizações populares em ambos aspectos, ou seja, de fora para dentro e de dentro 
para com os de dentro, é a violência de gênero perpetuada pelo machismo. 
 
Você já enfrentou alguma situação de machismo ou racismo na sua 

atuação política? Você já percebeu alguma situação deste tipo 
ocorrendo dentro da organização na qual você faz parte?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Para refletirmos como as duas estruturas de violência citadas (racismo e 
machismo) estão presentes nas organizações populares é importante um 
aprofundamento histórico e uma devida explanação sobre como se manifesta o racismo 
e o machismo nesses espaços. 

4.1. Raça e colonização 

 Para compreender o racismo no Brasil, é preciso primeiramente ter noção da 
relação entre esse e um outro fenômeno central na História do país: a colonização. 
Como uma iniciativa das nações européias baseada na exploração (dos recursos e da 
mão de obra) de outras nações para enriquecimento próprio, foi a partir da colonização - 
por parte, principalmente, de Portugal - que teve início, ainda no século XVI, o processo 
que levaria à formação do Brasil. E foi durante a colonização, que a ideia de que pessoas 
podem ser diferenciadas e hierarquizadas a partir da raça se tornou central para os 
interesses dos colonizadores portugueses, uma vez que isso possibilitava o extermínio e 
a escravização das populações indígenas e negras, e garantia privilégios para a população 
branca colonizadora. Assim, durante séculos, toda a sociedade colonial se construiu e se 
organizou entorno dessa hierarquia racial, estrutura que permaneceu com a 
independência e continuou até mesmo após o fim da escravidão, determinando os 
rumos do país e da população - de maioria negra - como um todo ao longo da História. 

4. As organizações populares 
e o combate ao racismo e machismo
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4.2. Raça e racismo 

Mas o que, afinal, é raça? A 
noção de raça usada para classificar 
grupos de seres humanos surge em 
meio às circunstâncias históricas de 
meados do século XVI, quando a 
expansão mercantilista e a descoberta 
do novo mundo abriram portas para a 
construção de uma ideia de “homem 
universa l” ,  representado pe lo 
europeu. A par tir daí ,  surgem 
fe r ramentas  para  compara r  e 
classificar os seres humanos baseado 
nas suas características físicas e 
culturais. 

Dentro deste contexto, o 
conceito de raça surge para classificar 
os seres humanos entre civilizados e 
selvagens, operando a partir das 
características biológicas e étnico-
culturais. 

Essa dominação é exercida por meio 
do racismo, que é definido por Silvio Luiz de 
Almeida como uma forma sistemática de 
discriminação fundamentada pela raça, 
e que se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou não, culminantes em 
desvantagens ou privilégios, a depender 
do grupo racial ao qual pertençam. É 
importante notar, ainda, a diferença entre 
racismo, discriminação e preconceito: 
discriminação é tratar alguém de forma 
d i ferente  por  causa  da  sua  raça  e 
preconceito é a construção de conceito 
prévio sobre uma pessoa ou grupo, através 
de fatores históricos e sociais. (ALMEIDA, 
2018, p. 25) 

Nesse sentido, raça não é um termo fixo e estático, mas um conceito 
relacional e histórico, ou seja, relaciona-se com a forma que se organiza a 
sociedade, o período histórico, e os interesses dos grupos dominantes, sendo, 
portanto, um elemento essencialmente político. 
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No videoclipe de “Eminência Parda” do artista Emicida é 
possível identificar exemplos desses conceitos. Na situação 
retratada, uma família negra vai a um restaurante “chique” e acaba 
enfrentando diversos julgamentos (preconceito), sendo, inclusive, 
chamados por uma cl iente de “esse t ipo de gente” 
(discriminação). Além desse desconforto, o vídeo ainda retrata o 
racismo em suas diversas faces: na violência, na marginalização e, 
em contraponto, demonstra a importância do empoderamento, 
do pertencimento e do protagonismo. 

Acesse o videoclipe em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fXHpmuPJ4Ks

“A partir de agora é papo reto sem rodeio/ Olha direto nos olhos de um preto sem receio/ 
Dizem que eu cruzei a meta/ Pra mim nem comecei/ Cheguei, rimei, ganhei, sou rei”

4.3. Legislação racista 

Os meios pelos quais o racismo opera não são sempre facilmente identificados. 
A legislação, por exemplo, é apresentada como guardiã de direitos fundamentais e 
manifesta, inclusive, que “todos são iguais perante a lei”. Entretanto, a realidade se 
apresenta de forma completamente diferente na história da população negra no Brasil. 
Não só mediante a omissão em relação à violência sofrida, mas também com leis 
explicitamente racistas - a exemplo do Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890, que 
tornou crime a prática de capoeira - a legislação teve, por muitas vezes, papel central na 
precarização da vida de negros e negras. 

ë
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Um dos maiores estragos causados foi de responsabilidade da Lei nº 601, de 18 
de setembro de 1850, conhecida como Lei de Terras, que estabeleceu a proibição de 
títulos de posse que não fossem adquiridos por compra. Ora, se a população negra foi 
excluída dos processos econômicos pós-abolição, essa lei poderia apenas beneficiar a 
elite branca e forçar a população negra a sobreviver em condições precárias nas 
cidades que surgiam ou obrigá-la a entrar em conflitos recorrentes em defesa de suas 
terras e modos de vida. 

4.4. A luta popular no combate ao racismo!

No entanto, apesar do uso do direito contra a população negra, diversas foram e 
são as lutas travadas por levantes populares durante toda a historiografia nacional, com 
o objetivo de conquistar e fazer valer seus direitos. Dentre os movimentos populares, 
podemos citar o Quilombo de Palmares/AL e seu surgimento durante o período de 
colonização; já no Brasil Império, após a independência do país, podemos citar a 
Revolta dos Malês e Canudos, ambos levantes populares ocorridos na Bahia; e 
partindo para os dias atuais, destacamos as lutas travadas por Comunidades 
Tradicionais como Quilombo Rio dos Macacos e o povo Pataxó HãHãHãe, ambos 
localizadas em regiões da Bahia.

Dentre estes movimentos insurgentes, cada um com sua particularidade, todos 
possuíam algo em comum, a representação de uma ameaça ao sistema de colonização, 
à visão de mundo branca, e à representação do homem branco como esta figura 
universal. Isto porque, a maioria desses movimentos se relaciona de uma forma 
diferente com a terra, em decorrência, segundo Mestre Bispo, da cosmovisão politeísta 
fruto do saber ancestral destas comunidades.

4.5. Agência Negra

Contrapondo qualquer narrativa (racista) que represente o homem branco 
como protagonista da história do Brasil, é preciso ressaltar que, na verdade, a 
população negra tem sido protagonista tanto de sua própria história quanto da 
História da formação do país. Os atos individuais de resistência e sobrevivência à 
escravidão, as diversas rebeliões negras e, é claro, a formação de numerosos quilombos 
- comunidades negras autônomas e livres - em todo o território brasileiro demonstram 
como a população negra, mesmo sob a violência da escravidão, não deixou de ser o 
agente central de sua própria história. 
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Além disso, como demonstrou Lélia Gonzalez, a população negra - a 
propósito, maioria populacional no país - a partir de sua vivência, foi responsável 
por uma intensa “dinâmica cultural” de adaptação, resistência, reinterpretação e 
criação de novas formas de vida e cultura (GONZALEZ, 1988, p. 76) que 
influenciou diretamente todos os aspectos da cultura, da política e da economia no 
Brasil. Da resistência à escravidão até os movimentos sociais dos trabalhadores 
urbanos e rurais, da linguagem, música, tradição e religião até a política e a 
economia, o Brasil é um país de protagonismo negro. 

4.6. Machismo

Além do racismo, outro marcador social que se apresenta dentro das 
organizações populares e também na sua atuação externa é o machismo. Assim 
como o racismo diferencia e hierarquiza as pessoas – negando sistematicamente os 
direitos das pessoas negras –, o machismo diferencia e hierarquiza as pessoas a 
partir dos critérios de gênero, conferindo maior poder aos homens. Em específico 
quanto às mulheres camponesas da região semiárida, estas têm enfrentado 
questões como:

· O trabalho feito pelas mulheres, principalmente pelas trabalhadoras 
rurais, não é devidamente valorizado e reconhecido. Boa parte das 
trabalhadoras não possui a documentação necessária referente a sua 
profissão, o que traz muita desvantagem para ela quando chega a idade 
da aposentadoria, quando lhe é negado este direito.

· Dentro das famílias o homem é considerado chefe; é ele que toma as 
decisões, deixando a mulher sem poder. 

· Os homens concentram o direito de possuir o título da terra e de ter 
acesso ao crédito. Embora, encontrem-se significativas mudanças no 
“papel”, na prática, não mudou muito.

· As mulheres, com o seu trabalho incansável, têm contribuição 
fundamental para o sustento da família, principalmente na zona rural. 
Nas épocas de estiagem em que o homem migra para as cidades 
grandes tentando achar um emprego, a mulher fica sozinha (a 
chamada viúva da seca) e responsável para cuidar da família, da água, 
da roça, da criação de animais.

· A mulher muitas vezes é impedida de participar nos processos de 
formação. Assim, por falta de conhecimentos mais aprofundados, ela 
acabava ficando fora do processo de decisão.

Adaptado de: “Gênero no contexto do semiárido” – IRPAA. Disponível 
em: https://irpaa.org/publicacoes/relatorios/relacoes-de-genero-agua-

convivencia-com-o-semiarido.pdf
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Seja se reunindo em organizações apenas de mulheres ou atuando em 
organizações mistas, as mulheres do campo têm travado importantes lutas para mudar 
essa situação. Para isso têm colocado na rua diversas pautas como: melhores condições 
produtivas, acesso à água, combate à violência contra as mulheres, garantia de 
segurança alimentar com acesso a alimentos saudáveis, políticas públicas para as 
mulheres rurais, garantia do acesso à terra, entre outras. Internamento às organizações 
populares, as mulheres têm lutado também pela paridade de gênero nas instâncias de 
poder, pela redistribuição das tarefas, pela promoção de condições para que as 
mulheres mães possam continuar atuando, e etc.

Protagonismo das Mulheres – Movimento dos Pequenos Agricultores

O MPA, no seu processo de valorização e afirmação do universo camponês, 
resgata suas raízes históricas da agricultura camponesa e incorpora a luta pela 
igualdade de gênero. E, nessa construção resgata a visibilidade e a 
importância das mulheres em todos os espaços.

A agricultura como ciência nasceu e foi desenvolvida pelas mãos e 
conhecimento das mulheres – um conhecimento e sabedoria brotados na 
relação com a natureza, seus ciclos e interdependências, dos plantios e 
cultivos e práticas de preservação e sustentabilidade das comunidades. É um 
caminho que traz à atualidade as raízes históricas da agricultura camponesa 
na produção de alimentos e manutenção da biodiversidade através da 
preservação das sementes e dos ciclos produtivos. Resgatando essas raízes, 
se resgata também a importância e o protagonismo das mulheres na cultura, 
na economia e na luta política.

As mulheres camponesas vieram cotidianamente construindo o rosto 
feminino do MPA, estão a frente de diversos processos produtivos, nos 
espaços de organização e direção do Movimento  e tem um papel 
fundamental na defesa das sementes crioulas, da agroecologia e da saúde 
popular.

O MPA tem um rosto feminino ativo, as mulheres encontram-se mobilizadas 
nos grupos produtivos, coordenado experiências organizativas, estão nas 
instancias da organização, e junto com as Mulheres da Via Campesina 
idealizam a construção do Feminismo Camponês e Popular, que aponta a 
necessidade de constituir novas relações de gênero e superar o patriarcado 
que também se manifesta no campesinato. O MPA também se soma as 
campanhas internacionais da CLOC- Via Campesina  como a “ Basta de 
Violência contra as Mulheres”  que busca superar as ações do machismo 
contra as mulheres camponesas de todo o mundo.

Texto disponível em: 
https://mpabrasil.org.br/protagonismo-das-mulheres/

ë
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Atuação da Juventude 
nas organização populares:
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Ainda na reflexão sobre a atuação e composição das organizações populares nas 
quais os/as camponeses têm se organizado, devemos lembrar que a diversidade etária 
também está presente nessas estruturas. Cada vez mais as Associações, Movimentos 
Sociais e articulações em geral têm dado atenção a fortalecer a participação da 
juventude nestes espaços. A PNAD-IBGE 2015 revelou que 15% (quinze por cento) 
dos jovens brasileiros vivem em zonas rurais do país. O Estado brasileiro, 
principalmente a partir do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013), considera como 
jovem as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade.

É importante destacar que para entender e dar voz aos anseios dos jovens do 
espaço rural, faz-se necessário compreender a diversidade e pluralidade de identidades 
compondo a juventude rural. Em geral, por jovens do campo, entende-se a juventude 
rural quilombola, indígena, sem terra, moradores de comunidades de fundo e fecho de 
pastos, filhos de agricultores e demais jovens pertencentes a comunidades rurais. 

Assim, conceituar a juventude rural no Brasil não é uma tarefa fácil, devido à sua 
pluralidade e, ao mesmo tempo, à singularidade de cada região e de cada grupo. Por 
outro lado, é importante buscar características que são comuns entre os jovens que 
moram no campo.  A juventude rural, de forma geral, pode ser conceituada como um 
segmento plural, ligado às características campesinas, ou seja, ligada à terra e à 
produção de alimentos. É também uma juventude articulada, ligada à política e 
organizada no combate à violência no campo, conflitos fundiários, lutas 
socioeconômicas. Jovens empoderados e participantes do meio político, social, 
cultural, tecnológico e organizacional. 

Em uma perspectiva histórica, mas não tão distante, falar em juventude rural era 
associado apenas à discussão sobre o êxodo rural brasileiro. Nesse sentido, é 
importante destacar que essa realidade existente no meio rural se configura justamente 
pela “situação de invisibilidade social a que estão submetidos os jovens no meio rural” 
(WEISHEIMER, 2013, p. 22), sobretudo pela falta de elementos na conjuntura 
política nacional e regional que atenuem essa invisibilidade e a falta de políticas 
públicas que garantam a esses jovens um amplo acesso à educação, saúde e lazer no 
campo. Essa falta de reconhecimento e a negação da identidade são elementos que 
marcam a saída desses jovens do campo para cidade em busca de um rompimento da 
condição de exclusão social.  

Nosso tempo é agora!
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No entanto, cabe destacar que houve também muitos avanços alcançados pela 
juventude rural, considerando o protagonismo dos diversos grupos de jovens que 
vivem no campo, sobretudo, no reconhecimento das lutas dos diversos setores rurais 
em que os jovens estão organizados e articulados por um objetivo comum: a garantia 
de direitos. Os resultados são perceptíveis, com a diversidade dos jovens rurais 
acessando as universidades, com uma educação emancipadora no campo cada vez 
mais presente, além de um reconhecimento das múltiplas agendas, entre elas, as dos 
quilombolas, dos indígenas, dos extrativistas, dos pescadores, dos assentados e outros, 
quebrando com o paradigma da invisibilidade social e política do jovem rural. 

Artigo 227 da Constituição Federal de 1988:
  
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Como a sua organização tem apoiado 
as lutas encampadas pelos/as jovens?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ë
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Clique no link e acesse a live da AATR com o tema: 
“Juventude Rural, Direitos e Participação Popular” 

Curta-metragem aborda formação da CPT com 
juventude camponesa na BA

Desde 2014, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Juazeiro, 
na Bahia, realiza a Escola de Formação da Juventude 
camponesa, atividades formativas com jovens de 
comunidades tradicionais de fundo de pasto. A Escola, que 
surgiu a partir de uma demanda das organizações camponesas 
da região, já aconteceu nos municípios de Casa Nova, Campo 
Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Remanso e Sento Sé. 

Para contar a história desse processo de formação, dois 
estudantes de jornalismo produziram o documentário 
"Jovens na Luta: Relatos sobre a Escola de Formação da 
Juventude Rural". 

O curta-metragem, de aproximadamente 10 minutos, traz 
relatos de jovens, lideranças comunitárias e agentes pastorais 
que fizeram e ainda fazem parte da Escola de Formação, cujo 
objetivo é despertar na juventude o sentimento de 
pertencimento em relação aos seus territórios. Comunicação 
e cultura, terra e território, gênero e políticas públicas são 
algumas das temáticas abordadas durante as etapas da 
formação. 

Assista ao documentário "Jovens na Luta: Relatos sobre a 
Escola de Formação da Juventude Rural" no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gtzmJXwL9i0&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=KfsrbN25dwk&t=18s

ë
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Outra questão que tem sido cada vez mais discutida pelas organizações 
populares é o direito à comunicação. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos ver o que 
diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre esse ponto.

 “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios
 e independentemente de fronteiras”.   

Declaração Universal dos Direitos Humanos

No papel, mas não na prática. Apesar do direito à comunicação ser garantido 
pelo Estado (Decreto nº 7.037/2009), no Brasil existe uma grande concentração de 
veículos de mídia nas mãos de poucos empresários, políticos e igrejas, que determinam 
o conteúdo a ser veiculado a partir de seus interesses. 

Você consegue enxergar nossa cultura, sotaques, diversidade e 
lutas nas telas da TV? Você acha que os povos do campo estão 

representados nos grandes meios de comunicação?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Esse cenário tem efeitos no exercício da cidadania e participação popular, seja 
da população urbana ou rural. A mídia independente e plural é fundamental para um 
sistema político democrático, tendo em vista que os conteúdos que circulam pelos 
meios de comunicação influenciam a formação da opinião pública. Não existirá 
democratização da comunicação no país enquanto os interesses desses grupos 
passarem por cima dos interesses sociais, silenciando a pluralidade de vozes, a 
contraposição de opiniões e a coexistência de valores e visões de mundo diferentes.
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Legislação geral sobre sistema de comunicação

Ÿ   Constituição Federal de 1988 (Capítulo V)
Ÿ   Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (Decreto nº 52.795/1963)
Ÿ   Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117/1962)
Ÿ   Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (Decreto N° 52.795 /1963)

6.1. Quem comanda a mídia no Brasil?

 “Os meios de comunicação social não podem, direta
 ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”

Parágrafo 5,  Artigo 220 da Constituição Federal de 1988

O  Media Ownership Monitor (MOM), iniciativa que mapeia os 50 veículos de 
comunicação de maior audiência no Brasil, aponta que cinco grupos ou seus 
proprietários individuais concentram mais da metade dos veículos: 09 pertencem ao 
Grupo Globo, 05 ao Grupo Bandeirantes, 05 à família Macedo (considerando o 
Grupo Record e os veículos da IURD, ambos do mesmo proprietário), 04 ao grupo de 
escala regional RBS e 03 ao Grupo Folha.

 Dos 26 grupos mapeados no MOM-Brasil, 21 possuem atividades diretas ou 
por meio de seus proprietários em outros setores econômicos, como no setor 
imobiliário, financeiro, agropecuário, energia, transportes, infraestrutura, educação e 
saúde. Em sua maioria, esses grupos formam conglomerados de mídia que dominam a 
produção e a circulação da informação em diversos segmentos,  fenômeno que 
chamamos de propriedade cruzada dos meios de comunicação. 
 

ë

05 Veículos 05 Veículos 04 Veículos 03 Veículos

Apenas 5 famílias concentram mais de 50% 
dos veículos de comunicação no Brasil

Família
Marinho

Família
Saad

Família
Macedo

Família
Sirotsky

Família
Frias
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Você já parou para pensar como a região semiárida e o bioma caatinga 
são geralmente representados nas grandes mídias? 

Para ajudar na reflexão, destacamos abaixo um trecho da cartilha “Comunicação 
para a convivência com o semiárido”, elaborada pelo Instituto Regional da Pequena 
Agropecuária Apropriada (IRPAA):

“Tanto a literatura nacional, como o jornalismo, o livro didático, dentre tantas 
outras linguagens contribuíram para construir e disseminar no imaginário popular o 
estereótipo da região semiárida como seca, o que só gera miséria e fome. Tal 
compreensão sustentou a Indústria da Seca, viabilizando políticas e gestão de 
recursos públicos a partir da lógica do “combate à seca”, o que amenizava os efeitos 
da estiagem, mas não resolvia o problema. A oferta de políticas inapropriadas 
impactou negativamente na vida do povo que se beneficiava de ações paliativas 
como a distribuição de alimentos básicos e água, frentes de emergência, mas que 
normalmente funcionavam como troca de votos e em nada contribuíam com a 
emancipação dos sujeitos e a vida do meio ambiente. Isso influenciou a construção 
de uma identidade da região a partir de estigmas e estereótipos, desprezando a 
necessidade de compreensão de aspectos como clima e justiça social” (página 20 da 
Cartilha).

Para se aprofundar no tema do Direito à comunicação e convivência com o 
semiárido, acesse o material produzido pela Articulação do Semiárido Brasileiro 

(ASA) sobre o tema, disponível em: 

https://www.asabrasil.org.br/acervo/publicacoes?artigo_id=11006

ë

 
O mapeamento também aponta que “a mídia brasileira de maior audiência é 

controlada, dirigida e editada, em sua maior parte, por uma elite econômica formada por homens 
brancos”. Grande parte dos grupos são herdados, ou seja,  pertencem a famílias que 
transmitem seus negócios (e suas concessões públicas) para as gerações seguintes. 
Entre eles, há alguns bilionários que já foram listados pela revista Forbes como 
Roberto Irineu Marinho, José Roberto Marinho e João Roberto Marinho (Grupo 
Globo). 

O caso do grupo Globo é exemplar! A empresa está na TV (aberta e  paga) e  
rádio - com centenas de afiliadas -, portal de notícias, mídia impressa, revistas e 
agência de notícias, além dos mercados fonográfico e  cinematográfico.

ë
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6.2. Direto da redação

 A maioria do conteúdo noticioso que adentra as nossas casas é produzida por 
jornalistas, mas será que as redações brasileiras refletem a diversidade étnico-racial e 
social do país? De acordo com pesquisa realizada em 2012 pela Universidade Federal 
de Santa Catarina em convênio com a Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ, o 
jornalismo brasileiro é majoritariamente representado por pessoas que se 
autodeclaram brancas, somando 72%. Esse número entre negros cai para 5%, 
indígenas 1%. Esse dado pode parecer de um ano distante, mas para confirmar o pífio 
avanço de lá para cá basta sentar-se à frente da televisão e observar atentamente a 
“cara” do jornalismo brasileiro quase uma década depois. Portanto, é importante 
pensar de forma crítica a falta de representatividade dessa população nos grandes 
conglomerados de mídia do país.

A imprensa, com o seu poder de definir o que é notícia e a forma como uma 
história é contada, ao tornar-se mais plural e representativa, se revela um importante 
alicerce para se chegar a uma representação mais fidedigna possível de fatos e pessoas. 

Representação étnico-racial do Jornalismo Brasileiro

1% - INDÍGENAS

72% - BRANCOS
22% - OUTROS

5% - NEGROS
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6.3. Dezenas falando para milhares 
 

As emissoras de rádio e TV são concessões públicas e recebem do Governo 
Federal o direito de usar as frequências necessárias para emissão dos seus sinais, isso 
não significa que sejam donas, a concessão funciona como uma espécie de  “aluguel” 
por um tempo determinado. São, portanto, bens de interesse público. Ao contrário de 
portais eletrônicos, jornais e revistas, existe um limite físico para a existência de 
emissoras de televisão e rádio, por conta das faixas de frequência necessárias para sua 
existência. 
 

Em tese, os interessados devem participar de uma seleção pública, que dentre 
seus critérios leva em consideração a proposta de preço oferecida pela outorga, que 
garante a concessão de 15 anos para televisão e 10 para rádio. Encerrado este período, 
conforme a normativa, deveria acontecer uma  avaliação da prestação do serviço e do 
cumprimento das finalidades estabelecidas, para então ser viabilizada a renovação (ou 
não) do serviço.
 

O artigo 221, da Constituição, lista os princípios que devem ser atendidos na 
produção e programação das emissoras de rádio e televisão:
 
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que 
objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais 
estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
 ë

IMPORTANTE!
A Constituição Federal, no artigo 54, proíbe que políticos sejam donos de 
emissoras de rádio e TV. Entretanto, segundo dados do Intervozes, mais de 40 
deputados federais e senadores controlam diretamente pelo menos uma 
emissora de rádio ou TV. Podemos citar como exemplos da influência política na 
mídia  a família Sarney, no Maranhão; a família Magalhães, na Bahia; Collor, em 
Alagoas.

A legislação que deveria regular a concentração da mídia no Brasil é antiga, 
fragmentada e não tem sido posta em prática, contribuindo para a violação de direitos 
fundamentais garantidos constitucionalmente e para a concentração de poder e 
manutenção de desigualdades no país. Diante disso, movimentos pela democratização 
da comunicação lutam pela regulamentação da mídia no país.
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 Uma dessas iniciativas é o Projeto de Lei da Mídia Democrática, que dentre os 
pontos de pauta propõe:

· Reservar 33% dos canais ao sistema público, garantindo espaço para os 
veículos comunitários; 

· Criar o Fundo Nacional de Comunicação Pública para apoiar o Sistema 
Público;  -Proibir que igrejas e políticos eleitos (ou parentes próximos) tenham 
canais de rádio e TV;  

· Limitar a propriedade cruzada;  

· Garantir espaço para produção regional cultural, artística e jornalística na grade 
das emissoras (30% entre 7h e 0h, sendo pelo menos 7 horas semanais em 
horário nobre);

· Destinar 1 hora por semestre para cada um de 15 grupos sociais relevantes 
(associações, sindicatos, movimentos sociais).

Regulamentar não é sinônimo de censura. 
É garantir que haja transmissão de 
informação feita com qualidade e que 
atenda às necessidades da sociedade.
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Você já deve ter ouvido 
esses versos, imortalizados  na 
voz da sambista Leci Brandão. 
A compos ição,  r e t ra ta  a 
trajetória de José Mendes, o Zé 
do Caroço,  morador do Morro 
do Pau da Bandeira, no bairro 
de Vila Isabel (RJ), que  usava o 
alto-falante para informar à 
comunidade em meio ao regime 
d i ta tor ia l ,  que censurava  
jornais, revistas, livros, peças de 
teatro,  músicas e proibia 
manifestações populares.

“No serviço de alto-falante
 Do morro do Pau da Bandeira 

Quem avisa é o Zé do Caroço 
Que amanhã vai fazer alvoroço

 Alertando a favela inteira”.

6.4. “Nada sobre nós sem nós”
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6.5. Boca no trombone e mão na massa

Listamos 05 dicas para fortalecer 
o direito à comunicação:

1. Observe  a mídia criticamente. Questione, ouça a história 
através de outras fontes e  cheque as informações (importante 
para não cair nas notícias falsas, as famosas fake news);

2. Informe-se  pelos veículos alternativos, populares, públicos 
e comunitários;

3. Levante sua voz!  A comunicação pode ser usada enquanto 
estratégia política para reivindicar, denunciar, mobilizar e  
incidir. Utilize as redes sociais, televisões e rádios comunitárias, 
produza boletins, cartazes, faixas,cordéis, e outras mídias. 
Fortaleça e construa formas alternativas de comunicação 
dentro da organização popular que você faz parte!

4. Reflita sobre o que ocorre ao seu redor, em sua comunidade, 
e merece ser conhecido. Paute os veículos locais sugerindo o 
tema.  Para isso, você pode partilhar um release, que é um texto 
informativo que responde às principais questões sobre a sua 
pauta - Recomenda-se incluir no texto a resposta sobre as 
seguintes questões da sua pauta: O quê? Como? Por que? 
Quem? Quando? Onde?

5. Se você, sua comunidade ou organização sofrerem injúria 
em alguma mídia ou se sentirem prejudicados/as por 
conteúdos impróprios (racistas, homofóbicos, machistas, 
agressivos, preconceituosos e outros), procure a Justiça para 
obter direito de resposta no veículo. Faça sua narrativa alcançar 
mais pessoas! 

A história de Zé é um exemplo de como a comunicação popular pode ser 
construída a partir do contexto das comunidades e movimentos sociais, que produzem 
a partir de suas demandas e lutas, construindo um processo de conscientização, 
mobilização e também apropriação dos meios de comunicação, pintando a 
comunicação de  povo. 

ë
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