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Resumo

Esse trabalho se caracteriza por ser um artigo de investigação cientíica que tem como objetivo principal identiicar 
as principais tipologias utilizadas para se referir as organizações da sociedade civil e discutir seu uso no meio 
acadêmico. Num primeiro momento, foram identiicadas, por meio de revisão bibliográica, tais expressões (em 
português e inglês). Em sequência, foram selecionados seis termos mais citados e quantiicada estatisticamente 
a utilização de cada um, em banco de dados eletrônico, entre os anos de 1990 e 2012. Por im, discutiram-se a 
existência ou não de tendência na uniformização dos termos, com base nos dados encontrados. Os resultados 
apontaram que as tipologias mais utilizadas em português foram: Organizações não governamentais e Terceiro 
Setor e em inglês non proit organizations, non governmental organization e third sector. Tanto na literatura inter-
nacional, quanto nacional, há uma multiplicidade de termos que convivem entre si.

Palavras-chave: Terceiro setor, Economia solidária, Organizações sem ins lucrativos, Organizações não gover-
namentais, Empreendedorismo Social e Empresa Social.

ABsTRACT

This work is characterized by being an article of scientiic research that aims to identify the main types used to 
refer to the organizations of civil society and discuss its use in academia. At irst, were identiied through literature 
review, such expressions (in Portuguese and English). In sequence, we selected six most mentioned terms and 
statistically quantiied using each one in an electronic database, between 1990 and 2012. Finally, we discuss 
the existence or absence of trend in standardization of terms, based on the data found. The results showed that 
the types most commonly used in Portuguese were: non-governmental organizations and the third sector and in 
English non proit organizations, non governmental organization and third sector. Both the international literature, 
and national, there are a multitude of terms that coexist with each other.

Keywords: Third sector, Solidarity Economy, Non-proit organizations, non-governmental Organizations, Social 
Entrepreneurship and Social Enterprise.

INTRoDuÇÃo

Apesar de não ser um fenômeno novo, as manifestações 
da sociedade civil têm sido alvo de interesse crescente, o 
que é perceptível pelo aumento das publicações na área. 

Em um contexto prático, mostram a busca por cidadania 
e ganham cada vez mais visibilidade e força na tentativa 
de suprir uma lacuna existente entre o poder público e o 
privado, viabilizando alternativas para o desenvolvimento 
local. São inúmeras formas de manifestações (associações, 


