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 “Em Sião, os pecadores tremem de medo; cheios de pavor, eles perguntam: ‘Quem 

poderá viver perto desse fogo devorador, perto dessas chamas que não param de 

queimar?’ Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a 

verdade; que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a 

justiça; que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com 

os planos dos maus. Quem age assim viverá seguro, e em fortalezas feitas de 

pedras ele encontrará refúgio; ele sempre terá comida, e nunca lhe faltará água para 

beber.” 

Bíblia Sagrada, NVLH. Livro de Isaías, capítulo 33, versos 14, 15 e 16. 

 



 
 

RESUMO 

  

 

O presente trabalho de conclusão de curso se propõe a analisar a atuação das 
instituições do chamado “terceiro setor” como estruturas de atendimento às políticas 
sociais resultantes do projeto de contrarreforma gerencial da Administração Pública 
de 1995/1998 no Brasil. Busca-se entender a gênese de funcionamento, bem como 
a dinâmica do “terceiro setor” a fim de se desvendar suas reais características e 
responder ao problema central de pesquisa: seriam estas entidades forjadas no 
intuito de ampliação de direitos sociais ou uma estratégia de reestruturação da 
política de acumulação de capital? Para tanto, destaca-se o papel desempenhado 
pelos organismos multilaterais participantes do Consenso de Washington de 1989, 
como formuladores das políticas neoliberais que culminariam, posteriormente, 
através da contrarreforma gerencial, na instituição do “terceiro setor” no país. Traça-
se, ademais, um histórico do processo de construção de políticas sociais no âmbito 
conflituoso da luta de classes na arena estatal, objetivando-se aprofundar a 
articulação da temática do “terceiro setor” nessa arena no atual contexto neoliberal. 
Trata-se de pesquisa descritiva calcada na análise de referenciais bibliográficos 
pertinentes ao tema.   
 

Palavras-chave: Terceiro setor; Consenso de Washington; Contrarreforma gerencial; 
políticas sociais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A crise de superprodução do ano de 1929 culminou na quebra da bolsa 

de valores de Nova Iorque, acentuando o contexto de recessão econômica nos EUA 

e repercutindo efeitos drásticos em outros países do mundo inteiro. Elevação do 

desemprego, quedas violentas no produto interno bruto e na produção industrial, 

além do abandono de atividades industriais e comerciais por um grande número de 

empresas são peculiaridades sintetizantes desse contexto. 

Visando combater esse contexto de estagnação e reverter os efeitos da 

Grande Depressão de 1929, o governo americano buscou intervir implementando 

uma série de programas de recuperação da economia, a partir de 1933, através da 

instituição do acordo denominado New Deal. O novo acordo compreendia o 

investimento estatal em obras públicas, a garantia de acesso pela população a 

direitos sociais e a provisão de emprego por intermédio de parcerias governamentais 

com empresas, entre outros. Notava-se, então, a presença do Estado como agente 

equilibrador do mercado e promotor de alguns direitos sociais. 

Dessa maneira, com o fim da Segunda Guerra Mundial - no ano de 1945 - 

e a queda dos regimes totalitários europeus, o Estado de Bem-estar Social - também 

conhecido como Estado de Providência - ganha força e se expande em países 

desenvolvidos como os EUA e a Inglaterra, e principalmente no continente europeu, 

com notável veemência na Suécia, na Dinamarca, na Noruega e na Finlândia. 

Protagonista neste cenário, o Estado exercia seu papel interventor e 

regulador de todas as esferas pertinentes à vida social, econômica e política de uma 

nação. Fundamentava-se em princípios social-democratas e assegurava aos 

cidadãos o fornecimento direto de bens e serviços universais essenciais à 

sobrevivência humana, tendo como objetivo supremo a promoção de políticas 

sociais. 

Em oposição às concepções teóricas clássicas anteriores ao Estado de 

Bem-estar Social, que defendiam a tese do livre mercado e da iniciativa privada 

como os motores propulsores do desenvolvimento - abordagem incompatível com o 

contexto da Grande Depressão -, as proposições keynesianas representaram a 

essência da estrutura teórica que fundamentava a atuação estatal como 
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coordenadora e organizadora da sociedade, com fins a conduzir a economia ao 

pleno emprego. 

Entretanto, na década de 70, ocorreu outro momento de crise do capital - 

manifesta primeiramente com a alta dos preços do petróleo em 1973 - que se 

intensificou ao longo dos anos 80 afetando tanto os países desenvolvidos como os 

países periféricos em desenvolvimento. O Estado de Bem-estar Social “tornou-se”, a 

partir deste momento, o culpado pela crise fiscal que acometeu os países, dada a 

sua incapacidade de suprir as demandas crescentes nas áreas sociais. 

Diante desse conturbado período, surge em âmbito internacional a forte 

presença de agendas neoliberais como solução para as crises nos países europeus 

e nos EUA. As proposições neoliberais demonstravam explicitamente o objetivo de 

redução da ação estatal - sua ação mínima - mediante políticas de privatizações, 

desregulamentação do mercado e cortes de gastos públicos. 

Consequentemente, em 1989 realizou-se nos EUA o denominado 

Consenso de Washington, objetivando a reaplicação dos postulados neoliberais 

igualmente nos países periféricos da América Latina - até então pautados no modelo 

desenvolvimentista de substituição por importações. As “novas políticas” 

acometeram drasticamente esses países, privatizando bens públicos, fragmentando 

direitos sociais e servindo aos interesses das classes privilegiadas e detentoras do 

capital ao promover a concentração de renda e a desvalorização dos movimentos de 

luta. 

Dessa maneira, na década de 90 ocorreu a contrarreforma da Gestão 

Pública no Brasil, cujos planos de ação alinhavam-se visivelmente e de forma 

homogênea aos objetivos do Consenso de Washington, culminando através de 

processos de privatização na criação e sustentação legal do “terceiro setor”, objeto 

de estudo deste trabalho. 

O “terceiro setor” no Brasil, inserido no projeto de contrarreforma 

neoliberal como um desdobramento dos processos de descentralização no país, 

agrega um conjunto diversificado de instituições, abrangendo ONG’s, OSCIP’s, 

fundações e institutos empresariais, associações comunitárias e entidades 

caritativas, assistenciais, filantrópicas e sem fins lucrativos que visam oferecer a 

população relevantes serviços de interesse público. 
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Pretende-se, portanto, através do presente trabalho de conclusão de 

curso, analisar-se a atuação das instituições do chamado “terceiro setor” como 

estruturas de atendimento às políticas sociais no Brasil. Busca-se entender a gênese 

de funcionamento, bem como a dinâmica deste “setor” a fim de se desvendar suas 

reais características e responder ao problema central de pesquisa: Seriam as 

entidades do “terceiro setor” forjadas no intuito de ampliação de direitos sociais ou 

uma estratégia de reestruturação da política de acumulação de capital? 

Para se responder ao problema, realizou-se pesquisa descritiva calcada 

na análise de referenciais bibliográficos pertinentes ao tema.  

O trabalho estrutura-se, além dessa introdução, em mais cinco seções: a 

primeira aborda o processo de construção da matriz neoliberal, destacando-se seus 

postulados e formas intervenção, sobretudo nos países da América Latina; a 

segunda seção centra-se em descrever o processo de contrarreforma da 

Administração Pública brasileira da década de 90, bem como as diretrizes e 

propostas que inauguraram o modelo de gestão gerencial no país; na terceira seção 

apresenta-se uma explanação sobre as origens e o histórico do “terceiro setor”, tal 

como seu marco legal e as instituições que o constituem; a quarta seção trata de 

apresentar como vem acontecendo a intrínseca relação entre Estado, “terceiro setor” 

e políticas sociais no contexto contemporâneo, abordando a construção histórica de 

direitos sociais num âmbito de luta de classes e, em seguida, desvendando o real 

propósito do “terceiro setor” neste contexto; e,  por último, na quinta seção, segue-se 

algumas consideração finais. 

 

2. O CONSENSO DE WASHINGTON: A CONSTRUÇÃO DA MATRIZ 

NEOLIBERAL 

 

 

Em 1989 aconteceu, em Washington, no International Institute for 

Economy, uma reunião entre intelectuais pensadores economistas, representantes 

do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial (BM), do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), do governo norte-americano, além de 

economistas e dirigentes de instituições latino-americanas, que objetivavam 
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examinar o cenário de crises da América Latina e propor políticas contrarreformistas1 

para superá-las. Segundo Fiori (1996), foi uma  

 

reunião cujo objetivo era discutir as reformas necessárias para que a 
América Latina saísse da década que alguns chamaram de perdida, 
da estagnação, da inflação, da recessão, da dívida externa e 
retomasse o caminho do crescimento, do aumento da riqueza, do 
desenvolvimento (p. 2). 

 

Assim, o Consenso de Washington, expressão cunhada pelo economista 

John Williamson, surgiu em decorrência do contexto histórico caracterizado por 

crises e recessões econômicas por qual passavam os países da América Latina, 

colocando em xeque as teorias desenvolvimentistas até então implementadas. Esse 

contexto particularizava-se por apresentar elevados índices de inflação, aumento da 

dívida externa e, consequentemente, do déficit fiscal, retração da produção 

industrial, desemprego e crescimento inferior do PIB. O Consenso de Washington 

apresentou contrarreformas nos campos macro e microeconômico que, segundo 

Batista (1994), compunham dez pontos relevantes para a superação desses 

problemas. Englobavam esse projeto de “recuperação” das economias latino-

americanas mudanças políticas e econômicas de: 

  Disciplina fiscal, que contribuísse para a eliminação do déficit público; 

 Reforma tributária, visando a ampliação da base sobre a qual incidia a carga 

tributária; 

 Taxa de câmbio competitiva, como estímulo às exportações; 

 Focalização dos gastos públicos em áreas como saúde, educação e 

infraestrutura; 

 Liberalização financeira, permitindo que organizações internacionais 

atuassem em equivalência às empresas nacionais; 

 Privatizações de empresas estatais; 

                                                             
1
 As proposições elaboradas durante o Consenso de Washington e implementadas no Brasil na 

década de 90 constituíram-se, de acordo com Behring, numa verdadeira contrarreforma 
compatibilizada com uma política meramente econômica, concretizada na redução das funções 
estatais e, “em especial, na parca vontade política e econômica de realizar uma ação efetiva sobre a 
iniquidade social, no sentido de sua reversão, condição para uma sociabilidade democrática” 
(BEHRING, 2008, p. 213). 
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 Permissão de investimento estrangeiro direto, via redução de restrições ao 

capital externo; 

 Liberalização do comércio exterior, através da minimização de alíquotas de 

importação, como forma de estimular a globalização; 

 Direito à propriedade intelectual; 

 Desregulamentação do mercado, sobretudo o financeiro e o do trabalho. 

Em síntese, esses pontos compreendiam a forma de condução da política 

econômica pelos norte-americanos no mundo inteiro, entretanto de forma mais direta 

para os países periféricos e não-hegemônicos da América Latina, imersos em uma 

condição avassaladora de endividamento devido à crise do capital. Convém aqui 

salientar a observação feita por Fiori (1996) de que os organismos multilaterais 

componentes da rede de burocracias norte-americana possuíam as mesmas 

“ideias”, ambas convergindo para um amplo “consenso” que se manifestava em três 

planos e dependia destes para a sua concretização.  

O primeiro plano, sob a gerência do FMI, compreendia medidas 

macroeconômicas de equilíbrio e austeridade fiscal e severos cortes nos gastos 

públicos, submetendo-se a política fiscal à política monetária com o propósito de se 

alcançar a estabilização econômica.  

O segundo plano, coordenado pelo BM, abrangia um programa de 

contrarreformas institucionais necessárias ao êxito do primeiro plano: 

contrarreformas administrativas, políticas, previdenciárias, fiscais, tributárias e 

trabalhistas. Incluía desoneração fiscal, flexibilização dos mercados de trabalho, 

diminuição da carga social com os trabalhadores, redução dos salários. O objetivo 

era a desoneração do capital, a fim de se aumentar a competitividade no mercado 

internacional que, desregulado, aberto e favorável à iniciativa privada, permitiria a 

inserção das pequenas empresas dos países periféricos nesse contexto.  

As medidas apontadas anteriormente seriam esforços demandados em 

vão sem a efetivação do terceiro plano - o ponto crucial do acordo - proposto, 

conduzido pela OMC e pela ONU: o desmonte do Estado de Bem-estar Social e de 

seu pertinente modelo de produção nacional desenvolvimentista pautado na 

industrialização por substituição de importações. Dessa forma, Batista (1994) aponta 

que: 
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Tudo se passaria, portanto, como se as classes dirigentes latino-
americanas se houvessem dado conta, espontaneamente, de que a 
gravíssima crise econômica que enfrentavam não tinha raízes 
externas - a alta dos preços do petróleo, a alta das taxas 
internacionais de juros, a deterioração dos termos de intercâmbio - e 
se devia apenas a fatores internos, às equivocadas políticas 
nacionalistas que adotavam e às formas autoritárias de governo que 
praticavam. Assim, a solução residiria em reformas neoliberais 
apresentadas como propostas modernizadoras, contra o 
anacronismo de nossas estruturas econômicas e políticas. (p. 7). 

 

 Compreende-se, portanto, que o diagnóstico neoliberal determinava a 

crise do Estado de Bem-estar Social como fruto do excesso de intervencionismo 

estatal, de regulação, de democracia, de força dos organismos sindicais, fatores que 

atrasavam e impediam o desenvolvimento das economias periféricas colocando-as 

em uma posição retrógrada. Tornava-se necessária a deslegitimação do modelo 

pautado em políticas econômicas desenvolvimentistas, inspirado por políticas 

voltadas ao desenvolvimento econômico elaboradas pela CEPAL (Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe). O período compreendido entre o final 

da Segunda Guerra Mundial (1945) até 1973, conhecido como a era de ouro do 

capitalismo, no qual a economia cresceu continuamente em decorrência do pleno 

emprego traduzido no aumento da produtividade, do trabalho e no crescimento da 

renda per capita, constituiu fortes sistemas democráticos e de proteção social. Era a 

era antineoliberal, da democracia, que buscava atingir os objetivos de crescimento, 

equidade e pleno emprego, opondo-se, distinta e evidentemente, aos ideais 

neoliberalistas de equilíbrio macroeconômico, eficiência e competitividade (FIORI, 

1996). 

De acordo com Batista (1994) o Consenso de Washington não se traduziu 

em formulações de novas políticas econômicas, mas apenas buscou registrar o nível 

de efetivação das políticas do antigo liberalismo já recomendadas pelas agências 

norte-americanas em distintos momentos. Seguindo o mesmo raciocínio Fiori (1996) 

argumenta que os ideais centrais que definem a ideologia liberal desde o século 

XVIII são os mesmos que voltam a definir os ideais neoliberais no final do século XX, 

diferenciando-se apenas por apresentar variações no modo de implementação. 

Esses ideais correspondiam à despolitização da economia, à desregulação do 

mercado, que, por consequência, desencadeou na atuação mínima do Estado, e à 
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adesão à lógica da competitividade, circunstância na qual se encaixa a ideia de 

“igualdade” como “condições iguais” para aqueles inseridos no jogo da competição. 

Dessa forma, combatendo o Welfare State e seus sustentáculos políticos, 

econômicos e sociais, a construção e difusão da matriz neoliberal ocorreu 

paralelamente ao processo de globalização financeira, momento apropriado à sua 

progressão política, o que favoreceu a concretização e afirmação do projeto como 

modelo hegemônico nos governos dos países centrais, notadamente nas gestões de 

Margareth Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos EUA. Chegando ao poder 

nas décadas de 80 e 90 e traduzidas em programas de governo que objetivavam o 

retorno ao crescimento, as ideias neoliberais restringiram direitos no plano social, 

abolindo o direito de organização sindical e o direito à greve; orientaram um plano de 

redução dos salários e dos direitos trabalhistas visando aumentar os lucros e 

diminuir a carga fiscal do capital. Como se isso não bastasse, seus propósitos 

culminaram na redução dos gastos sociais com saúde e educação e no aumento da 

quantidade de recursos despendidos com a dívida financeira. A ausência de 

medidas que contemplassem o âmbito social somente contribuiu para o aumento do 

desemprego. Em oposição à era da democracia, esta era a era antidemocrática na 

qual, afirma Fiori, “a riqueza concentrou-se de uma forma nunca dantes vista na 

história do capitalismo.” (FIORI, 1996, p. 15).  

  Tanto os problemas sociais quanto os problemas políticos latino-

americanos foram abordados pelo Consenso de Washington através de um viés 

economicista que situava o capitalismo liberal em primeiro lugar e a “democracia” em 

uma posição secundária devido ao fato de não considerá-la um caminho para se 

atingir o desenvolvimento econômico e social: 

 

A modernização da América latina deve-se fazer, assim, 
prioritariamente, por um processo de reformas econômicas. As de 
ordem política, de aprofundamento e consolidação da democracia na 
região não seriam, nessa visão, indesejáveis; mas certamente não 
constituem, como por vezes o discurso poderia fazer supor, pré-
condição para obtenção de cooperação internacional para o 
apregoado modelo de modernização. (BATISTA, 1994, p. 10-11). 

 

 As contrarreformas sociais necessárias ocorreriam em derivação da 

liberalização econômica, com menos regulamentações governamentais e restrições 

econômicas, ou seja, elas “deverão emergir exclusivamente do livre jogo das forças 
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da oferta e da procura num mercado inteiramente autorregulável, sem qualquer 

rigidez tanto no que se refere a bens quanto ao trabalho.” (BATISTA, 1994, p. 11).  

Montaño (2010), por sua vez, afirma que a resposta do capital à crise foi a 

implementação do projeto neoliberal formulado no advento do Consenso de 

Washington. Este projeto, conforme o autor, trata-se de uma verdadeira ofensiva 

neoliberal fundamentada em três elementos: combate ao trabalho, reestruturação 

produtiva e contrarreforma do Estado. O combate ao trabalho possibilitou a 

ampliação da concentração de capital através da exploração da força de trabalho 

por meio do aumento dos níveis de extração de mais-valor via a intensificação do 

trabalho, diminuição dos custos de produção e redução salarial. Com isso, 

estabeleceu-se 

 

a “flexibilização” dos contratos de trabalho, o esvaziamento ou 
atenuação da legislação trabalhista, a retirada dos direitos sociais e 
até políticos, do horizonte da cidadania e dos trabalhadores, a 
subcontratação/terceirização das relações de trabalho (MONTAÑO, 

2010, p. 25-26; grifos do autor). 

 

A reestruturação produtiva possibilitou ao capital o aumento do controle 

sobre a classe operária e arrefeceu a luta de classes em decorrência da 

fragmentação dos setores e diminuição relativa de força de trabalho, ampliando, 

portanto, os níveis de acumulação de capital. Para isso, o capital reestruturou a 

produção, dando-lhe a forma característica de processos e princípios do modelo 

japonês de produção - o toyotismo - que prezava pelo redimensionamento da fábrica 

e das relações de trabalho. A fábrica enxuta, ao externalizar determinadas áreas e, 

assim, articular-se a outras empresas subcontratadas por meio de redes, 

terceirizaria o trabalho e, para além da subcontratação, expulsaria mão-de-obra via 

os processos de automação. 

A contrrareforma do Estado associa-se ao projeto neoliberal mediante 

suas políticas de desregulação econômicas e sociais manejadas pela hegemonia 

neoliberal com fins de liberar e desobstruir os limites da acumulação de capital, 

revertendo as conquistas resultantes das reformas desenvolvidas ao longo do tempo 

pelos trabalhadores via lutas sociais - expressas, no Brasil, na Constituição de 1988 

(MONTAÑO, 2010). 
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A adoção aos postulados neoliberais recomendados era a exigência 

imposta aos países periféricos em crise como condição para que recebessem a 

“solidariedade financeira internacional” dos organismos multilaterais. Sujeitando-se à 

política neoliberal, aceitam a “ajuda” e assumem no discurso e na prática total 

dependência externa. As consequências da liberalização econômica, por 

conseguinte, logo começam a robustecer o quadro de desigualdade social e miséria 

da América Latina, despertando a atenção dos órgãos internacionais burocráticos - 

BID, BM, FMI - quanto à inclusão de elementos políticos e sociais aos seus 

parâmetros meramente econômicos. Assim, em 1990 o Banco Mundial publica seu 

World Economic Report abordando a temática da miséria nos países do Terceiro 

Mundo. O documento sugeria que a redução da miséria deveria ser alcançada 

mediante concessão de ajuda ligadas às medidas de combate à pobreza adotadas 

em esfera nacional.  

Loureiro (2010), através da análise dos documentos Prioridades y 

estrategias para la educación (1996) e Educación media en el Paraguay: logros, 

opciones y desafios (2008) do Banco Mundial, assevera que as recomendações do 

organismo apresentam-se em harmonia às exigências do capital em crise e às suas 

necessidades de produção e reprodução na reconfiguração dos países periféricos, 

encobrindo um conteúdo antissocial. As políticas recomendadas pelo BM, vistas, 

aparentemente, como progressistas, e influenciadas por uma forte racionalidade 

econômica pautada em um pensamento de mercado, fundamentavam-se, na 

verdade, em ideias de gastos mínimos visando a máxima eficiência, de privatização 

de recursos públicos, de abertura comercial, de equilíbrio do orçamento público via 

corte nos gastos governamentais, de eliminação do controle financeiro e contenção 

dos gastos sociais.  

O enfoque dado às políticas sociais mostrou-se excepcionalmente ligado 

à rentabilidade financeira e ao retorno político dos investimentos realizados, 

expressa, em outros termos, na submissão da política de gastos à política 

monetária, o que deixa evidente a perspectiva racional instrumental de mercado 

empreendida. Por meio da adesão a essas condicionalidades o BM concedeu 

empréstimos e financiou projetos - destaca-se: as concessões estavam disponíveis 

apenas aos países que “obedeciam” às ordenanças da cartilha do Consenso de 

Washington -, inserindo-se, portanto, no processo de elaboração e contrarreforma 
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política interna dos países periféricos da América Latina. O BID também considerou 

e promoveu propostas como a de Louis Emmerij denominada Towards and 

Integrated Framework for Socio-economic Reform in Latin America, de atuação 

mínima do Estado e descentralização de suas obrigações por meio de privatizações: 

 

Nas palavras do autor da referida proposta, ex-diretor em Paris do 
Centro para o Desenvolvimento da OCDE e atual assessor da 
Presidência do BID, para levar a cabo as reformas sociais de que 
necessita a América Latina não se voltaria, porém, a confiar no 
Estado. Muito pelo contrário. Tratar-se-ia de descentralizar ao 
máximo o setor público, pela municipalização dos recursos oficiais e 
pela mobilização das organizações não-governamentais, 
sabidamente estrangeiras em sua maioria. Sustenta Emmerij que, 
para garantir a governabilidade e as reformas liberais, seria 
necessário, nada menos nada mais, que "desagregar o Estado". Esta 
seria, na sua opinião, a única maneira de superar as burocracias 
nacionais, entendidas como obstáculo por excelência à modernidade. 
Por isso, também sugere explicitamente que o BID assuma a 
liderança intelectual na definição de uma nova estratégia, cuja 
finalidade seria conformar um "Consenso Hemisférico" a respeito de 
um conjunto equilibrado de objetivos econômicos e sociais. 
(BATISTA, 1994, p. 12). 

 

Portanto, através dos argumentos apontados, observa-se que ambas as 

propostas e recomendações definidas pelos citados organismos de financiamento e 

crédito internacionais apresentadas no Consenso de Washington constituíram-se o 

arcabouço da estrutura política neoliberal dos países periféricos da América Latina 

nos anos 80/90, entre os quais o Brasil, e vieram a fomentar posteriormente, 

preponderantemente através da implantação de processos de privatização dos 

setores estatais, a expansão do capital privado para os setores produtivos e a 

instituição do “terceiro setor” para as áreas sociais, tornando também privadas as 

medidas de interesse público, tal como será abordado mais adiante.  

 

3. A CONTRARREFORMA DA GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

O debate sobre a contrarreforma do aparelho estatal do Brasil aconteceu, 

nos anos 90, sob a liderança do professor Luiz Carlos Bresser-Pereira. O então 

ministro de estado responsável pelo Ministério de Administração e Reforma do 

Estado (MARE) durante a gestão Fernando Henrique Cardoso, apresentou, em 1995 
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o Plano Diretor de Reforma e Aparelho do Estado (PDRAE), que continha as 

diretrizes e propostas que viriam a inaugurar o modelo de gestão gerencialista no 

país, rompendo, segundo o ministro, com o padrão burocrático e rígido do Estado 

que limitava a eficiência da máquina administrativa2. 

O PDRAE atuou de maneira alinhada à ideologia neoliberal preconizada 

pelo Consenso de Washington, diagnosticando, portanto, que a crise econômica 

latino-americana dos anos 80 foi uma crise do Estado, que se tornou incapaz de 

processar e administrar as demandas e crescentes expectativas por políticas sociais 

a ele direcionadas. Conforme análise feita por Costa (2010) acerca do PDRAE, o 

documento explicitava que o Estado era causador de desequilíbrios no sistema 

econômico e, assim, perdendo sua capacidade intervencionista, sua crise era 

definida em três esferas:  

 

uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda de crédito por 
parte do Estado e pela poupança pública que se torna negativa; o 
esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado, a 
qual se reveste de várias formas: o Estado de bem-estar social nos 
países desenvolvidos, a estratégia de substituição de importações no 
Terceiro Mundo, e o estatismo nos países comunistas; a superação 
da forma de administrar o Estado, isto é, a superação da 
administração burocrática. (MARE, 1995 apud COSTA, 2010). 

 

 Montaño (2010) também aponta essas esferas, afirmando que, para 

Bresser, a crise vivenciada pelo Brasil, marcada pela estagnação da renda per 

capita e por elevados índices de inflação, teve múltiplas causas consideradas pelo 

ministro como endêmicas ao Estado e de âmbito nacional. Em primeiro plano, com a 

perda do crédito público e com a poupança pública negativa, a crise fiscal ou 

financeira, manifestou-se, inicialmente, revelando-se sob a forma de crise da dívida 

externa. Em segundo, a crise do Welfare State, a exaustão do modelo 

desenvolvimentista e protecionista de substituição de importações de países em 

                                                             
2
 Bresser-Pereira (1995) considera a existência de três formas de administração pública que se 

sucedem sem serem abandonadas por completo. A administração patrimonialista caracteriza-se pela 
indistinção entre o público e o privado, na qual o aparelho do Estado servia a um senhor soberano 
detentor de poder absoluto e arbitrário que se estendia aos seus súditos, ensejando a prática da 
corrupção e do nepotismo. Como forma de combate a essas condutas inescrupulosas a 
administração burocrática surge no século XIX no contexto do Estado liberal, apregoando princípios 
como controle rígido dos processos, impessoalidade, hierarquia funcional, formalismo e 
profissionalização. A administração gerencial, pautada na eficiência da máquina pública e no foco em 
resultados emerge como resposta aos defeitos inerentes ao modelo burocrático, ineficiente, 
autorreferente, centrado nos processos (meios) e incapaz de voltar-se para os serviços aos cidadãos-
clientes.  
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desenvolvimento, bem como o colapso do estatismo nos países comunistas 

caracterizou a crise do modo de intervenção estatal. E, por último, a crise da 

administração burocrática do Estado fundamentada na dominação racional-legal 

weberiana, apresentada por Bresser como o motivo central para a contrarreforma do 

Estado. O então ministro considerava necessária a superação da Administração 

Burocrática, o que o levou a avaliar a promulgação da Constituição da República 

Federativa de 1988 como um “retrocesso burocrático”3: 

 

Para o autor, é a Constituição de 1988 que condenou o Brasil a uma 
“volta ao passado” (idem: 173), já que, justamente “em um momento 
em que o país necessitava urgentemente reformar a sua 
administração pública, de forma a torná-la mais eficiente e de melhor 
qualidade, aproximando-a do mercado privado de trabalho, o inverso 
foi realizado” e ela “revelou-se irrealista” (idem: 192). (BRESSER-
PEREIRA, 1998 apud MONTAÑO, 2010, p. 39-40). 

 
 Deste modo, conforme analisa Montaño (op. cit.), a contrarreforma, longe 

ser avaliada como técnica caracterizava-se como política e submetia-se às questões 

econômicas, finalizando a readequação e subordinação da Carta Magna de 1988 às 

necessidades do grande capital e aos ditames do FMI, do BM, e da OMC, dirigentes 

neoliberais. 

 

3.1. Fundamentos e planos de ação de Bresser-Pereira 

 

Os materiais analisados acerca da contarreforma gerencial implementada 

no Brasil na década de 90 nos fornecem uma ampla quantidade de informações 

acerca do projeto gerencial, seus objetivos e pressupostos, suas fundamentações 

teóricas e seus instrumentos de intervenção. A fim de apresentar esses pontos 

relevantes que compunham o projeto, torna-se necessária a explanação do ponto de 

partida que justifica a abordagem do então ministro responsável pela contrarreforma 

do Estado. 

Desse modo, segundo Bresser (1998), quatro problemas envolviam a 

questão da contrarreforma: dois problemas econômicos-políticos, que diziam 

respeito a delimitação do tamanho do Estado e a redefinição de seu papel regulador; 

                                                             
3
 O PDRAE “afirma que a Constituição e o direito administrativo brasileiro privilegiam o modelo 

burocrático tradicional, formalista e rígido, com ênfase nas normas e processos em detrimento dos 
resultados.” (BEHRING, 2008, p. 180-181). 
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um problema econômico-administrativo pertinente a recuperação da governança 

(capacidade administrativa e financeira de implementar decisões políticas);  e um 

problema político referente ao aumento da governabilidade, que refletiria a 

capacidade política governamental para intermediar interesses, garantindo a 

legitimidade do governo perante a sociedade.  

Partindo da premissa de que o Estado é fundamental para promover o 

desenvolvimento e uma maior justiça social, e utilizando-se do pressuposto do 

regime democrático, o autor apresenta os quatro processos básicos da 

contrarreforma do Estado que, a seu ver, solucionariam os quatro problemas 

apontados: a) a redução do tamanho do Estado através da delimitação de suas 

funções por meio da implementação de programas de privatização, terceirização e 

publicização; b) a redução do grau de interferência do Estado via programas de 

desregulamentação favoráveis a mecanismos de controle do mercado, visando a 

transformação do Estado no aparato de fomento à competição do país em âmbito 

internacional em detrimento da proteção da economia nacional; c) o aumento da 

governança do Estado visando sua ação efetiva e eficiente em prol da sociedade, 

através do ajuste fiscal, que restituiria sua autonomia financeira  rumo a uma gestão 

gerencial, e a separação entre formulação e implementação de políticas públicas por 

meio da definição das atividades exclusivas do Estado; e d) o aumento da 

governabilidade governamental por intermédio de instituições políticas que 

propiciassem a mediação entre interesses, promovendo a democracia representativa 

e a viabilização do controle social como forma de legitimar e democratizar os 

governos (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

 Pautada nos preceitos da New Public Management4 (COSTA, 2010), 

cujas práticas foram inicialmente apresentadas e implementadas no governo de 

Margaret Thatcher, propulsor de programas governamentais calcados nas premissas 

do neoliberalismo e do livre mercado, como abordado em seção anterior, e inspirada 

na administração de empresas (MARE, 1995), a contrarreforma gerencial brasileira 

                                                             
4
 Os adeptos da New Public Management justificam o êxito do modelo por meio de casos de países 

que implementaram reformas gerenciais na década de 80. Aparentemente de caráter pragmático, o 
modelo apresenta como características a aferição de custos e eficiência dos programas, a adoção por 
organismos públicos de métodos de gestão e ferramentas do setor privado, a separação das 
atividades de formulação e implementação de políticas públicas, a avaliação de bens e serviços 
públicos por meio de critérios do mercado, a abordagem dos cidadãos como clientes/consumidores, 
flexibilização da gestão orçamentária e financeira das agências executivas, terceirização dos serviços 
públicos e privatização de organizações estatais (COSTA, 2010). 
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dos anos 90 também se apresentava como uma resposta à globalização da 

economia, que exigia do Estado uma redefinição de suas funções. Para Bresser-

Pereira a economia nacional deveria tornar-se internacionalmente competitiva, e 

nesse contexto o papel da intervenção estatal - na educação, na saúde, na cultura, 

nos investimentos em infraestrutura e no desenvolvimento tecnológico - se 

restringiria a compensar desequilíbrios distributivos causados pelo mercado 

globalizado, além de capacitar os agentes à competição mundial (BRESSER-

PEREIRA, 1996). 

 Apresentando seus fundamentos de contrarreforma do Estado nos anos 

90, o ministro advoga que uma outra maneira de compreendê-la é vê-la como um 

processo que visa aumentar a governança e a governabilidade através do processo 

de criação ou transformação de instituições, abordando como reflexo dessa 

premissa o trinômio - crucial para nossa análise - privatização, terceirização e 

publicização. Com o processo de privatização uma empresa estatal seria 

transformada em empresa privada; através da terceirização serviços auxiliares ou de 

apoio seriam transferidos ao setor privado; e com a publicização uma organização 

estatal se transformaria em uma organização de direito privado, recebendo a 

denominação de pública não-estatal. Essa perspectiva de criação ou transformação 

de novas instituições seguiria a lógica do principal-agente5 e da escolha racional6 

“como uma forma de criar incentivos e punições para que a vontade dos eleitores se 

realize no Estado.” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 61).  

 Objetivando uma melhor compreensão das práticas propostas o ministro 

distingue quatro setores responsáveis pelas atividades concernentes ao Estado - o 

núcleo estratégico, o núcleo das atividades exclusivas, o núcleo dos serviços não-

exclusivos e o núcleo de produção de bens e serviços para o mercado - e seus 

respectivos tipos de gestão, conforme o PDRAE (1995).  

                                                             
5
 Conforme Stiglitz (1987 apud COSTA, 2010) o modelo agente X principal pressupõe que em toda 

relação econômica há dois sujeitos, um contratante (principal) e um contratado provedor de bens ou 
serviços (agente), que interagem em torno de um sistema de compensação (contrato) através do qual 
o agente se sinta motivado a agir em nome dos interesses do principal. 
 

6
 A teoria da escolha racional assume pressupostos da racionalidade econômica e do interesse 

próprio, segundo o qual os indivíduos agem racionalmente objetivando maximizar a utilidade de suas 
escolhas (na economia, por bens e serviços; na política, por partidos ou candidatos), constituindo-se 
uma forma de análise econômica da política (COSTA, 2010).  
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O núcleo estratégico compõe-se pelo governo, pela cúpula dos três 

poderes republicanos e pelo Ministério Público. É responsável pelo planejamento e 

formulação, avaliação e supervisão de leis e políticas públicas que devem atender 

ao interesse nacional de forma efetiva e eficaz.  

O núcleo das atividades exclusivas compreende serviços que apenas o 

Estado pode realizar, exercendo seu poder extroverso de fiscalização e fomento 

através de agências executivas autônomas. Incluem a polícia, as forças armadas e 

os órgãos de regulamentação.  

O núcleo dos serviços não-exclusivos, por sua vez, compreende a 

atuação estatal juntamente às organizações privadas e públicas não-estatais que, 

não sendo dotadas do poder de Estado, têm seu apoio pois estão incumbidas de 

fornecer serviços sociais como os da educação e saúde, envolvendo direitos 

humanos fundamentais, e de atuar nas áreas da cultura, da ciência, da tecnologia e 

do meio ambiente.  

Por último, o núcleo de produção de bens e serviços para o mercado 

volta-se à atuação das empresas privadas com foco em aferir lucros e que ainda 

estão inseridas no aparelho do Estado por apresentarem insuficiência de capital 

para a realização de seus investimentos7. São realizadas pelo Estado através das 

empresas de economia mista atuantes em setores de serviços públicos ou setores 

estratégicos, e que, segundo Bresser, devem estar submetidas a uma rígida 

regulamentação, como por exemplo as empresas do setor de infraestrutura.  

Ainda de acordo com o autor, os três últimos núcleos citados devem 

prezar pelo atendimento com qualidade aos cidadãos-clientes, pretendendo alcançar 

a geração de resultados a baixos custos, ou seja, deve-se buscar a eficiência no 

desempenho dos serviços (BRESSER-PEREIRA, 1996; MARE, 1995). 

 Adicionalmente, cada setor do Estado corresponde a uma forma de 

propriedade definidas por Bresser segundo o critério da finalidade e, na distinção 

entre públicas estatais e públicas não-estatais, ao critério do regime jurídico. Nos 

núcleos estratégico e de atividades exclusivas do Estado a propriedade deve ser 

                                                             
7
 Essa política alinhava-se à visão de Adam Smith acerca da defesa à iniciativa privada como o meio 

de se ampliar a riqueza das nações: “Sendo assim, para maximizar a riqueza das nações, não se 
pode, sob hipótese alguma, tolher a liberdade individual para empreender e empregar trabalho 
produtivo; no mesmo sentido, não se deve bloquear o desenvolvimento dos demais elementos 
fundamentais, que permitem a expansão do emprego, como a abertura de novos mercados, a divisão 
do trabalho e a acumulação de capital” (SOUZA, 2009, p. 59). 
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pública estatal. No núcleo de atividades não exclusivas a propriedade deve ser 

exclusivamente pública não estatal - as chamadas organizações sociais -, 

representada por organizações dotadas de autonomia administrativa, responsáveis 

por favorecer o controle social e garantir a parceria entre sociedade e Estado. São 

consideradas não-estatais por não abrangerem atividades nas quais se exerce o 

poder de Estado e públicas por serem de propriedade e uso de/para todos. A 

propriedade privada corresponde ao núcleo de produção de bens e serviços para o 

mercado, que volta-se ao lucro e à esfera relativa ao consumo dos indivíduos. Os 

objetivos das entidades executoras do Estado seriam definidos pelo núcleo 

estratégico por meio do contrato de gestão, que viabiliza a essas entidades o 

repasse de recursos humanos, materiais e financeiros para a execução das 

atividades pertinentes aos níveis das atividades exclusivas - desempenhadas pelas 

agências autônomas - e das atividades não exclusivas do Estado - executadas na 

esfera pública não-estatal (BRESSER-PEREIRA, 1996; MARE, 1995). 

 Apontados os principais aspectos e características das propostas do 

PDRAE, observa-se que estes ratificam - literalmente - o receituário neoliberal 

apresentado pelos organismos multilaterais no Consenso de Washington. Costa 

(2010) aponta cinco instrumentos principais de intervenção para contrarreformar o 

aparelho do Estado: institucionalização, racionalização, flexibilização, desestatização 

e publicização.  

 A institucionalização implicava na alteração e mudança de dispositivos 

legais pertinentes aos princípios de administração pública normatizados na Carta 

Magna de 1988. A Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998 modificou 

as disposições sobre princípios e normas da Administração Pública, seus servidores 

e agentes políticos. A racionalização prezava pela eficiência na gestão das 

organizações e dos recursos públicos, objetivando a maior produção possível de 

bens ou prestação de serviços com o mínimo de recursos, por meio do corte de 

gastos. A flexibilização refletiu-se na autonomia concedida às agências executivas, 

responsáveis pela gestão dos recursos a ela repassados pelo Estado. A 

desestatização compreendeu os processos de descentralização - a privatização, a 

terceirização e a desregulamentação (COSTA, 2010; grifos nossos). 

Desse modo, a contrarreforma, orientada pelos pilares da eficiência, do 

foco no cidadão-consumidor dos serviços e bens públicos, da descentralização das 
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estruturas e fortalecimento das funções reguladoras e de controle do Estado, 

buscava desenvolver o padrão gerencial nas organizações para que prezassem pela 

qualidade dos serviços públicos e de seus resultados. Em suma, na concepção de 

Bresser o Estado deveria se responsabilizar apenas pelas tarefas exclusivas - 

“poder do Estado” - e consideradas como as de regulamentação, fiscalização e 

fomento, enquanto os serviços não-exclusivos, como os fornecidos por hospitais, 

escolas e órgãos de pesquisa científica, seriam transferidos para a esfera pública 

não-estatal, através do processo de publicização (MARE, 1995; grifo nosso). Nas 

palavras do autor, 

 

O Estado só deve executar diretamente as tarefas que são 
exclusivas de Estado, que envolvem o emprego do poder de Estado, 
ou que apliquem os recursos de Estado. Entre as tarefas exclusivas 
de Estado, porém, deve-se distinguir as tarefas centralizadas de 
formulação e controle das políticas públicas e da lei, a serem 
executadas por secretarias ou departamentos do Estado, das tarefas 
de execução, que devem ser descentralizadas para agências 
executivas e agências reguladoras autônomas. Todos os demais 
serviços que a sociedade decide prover com os recursos dos 
impostos não devem ser realizados no âmbito da organização do 
Estado, por servidores públicos, mas devem ser contratados com 
terceiros. Os serviços sociais e científicos, para os quais os 
respectivos mercados são particularmente imperfeitos, já que neles 
impera a assimetria de informações, devem ser contratados com 
organizações públicas não-estatais de serviços, as “organizações 
sociais”, enquanto os demais podem ser contratados com empresas 
privadas. (BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 13). 

 

 Assim, nota-se claramente a proposta do ministro de transferir a execução 

de relevantes políticas sociais de interesse público às chamadas organizações 

sociais ou da sociedade civil. Costa (2010) aponta a redução do papel do Estado 

como prestador direto de serviços e a descentralização vertical das funções 

executivas nos níveis municipais e estaduais nas áreas dos serviços sociais. 

Detenhamo-nos então ao processo de publicização e à criação dessas esferas 

públicas não-estatais que passaram a desempenhar o papel de prestadoras de 

políticas sociais. 
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3.2. Da “publicização” ao “terceiro setor”  

 

Acarretando no redimensionamento do tamanho do Estado e em uma dita 

“inclusão da sociedade civil” expressa pela participação dos cidadãos na gestão e 

também na prática do controle social, o programa de publicização é realizado 

objetivando transferir a execução dos já citados serviços não-exclusivos do Estado a 

organizações sociais de direito privado e sem fins lucrativos. Conforme Behring 

(2008), a publicização constitui-se em uma forma de descentralização e 

 

é uma novidade da reforma que atinge diretamente as políticas 
sociais. Trata-se da produção de serviços competitivos ou não-
exclusivos do Estado, estabelecendo-se parcerias com a sociedade 
para o financiamento e controle social de sua execução. O Estado 
reduz a prestação direta de serviços, mantendo-se como regulador e 
provedor. (p. 178-179). 

 

Ocorre então a criação da esfera pública não-estatal, que representaria 

um espaço intermediário entre o Estado e o mercado e contribuiria para o 

fortalecimento de instituições democráticas, além de, ao ver de Bresser, garantir a 

eficiência e qualidade não asseguradas por entidades estatais ou privadas na 

prestação de serviços sociais. Essas organizações sociais, dotadas de autonomia 

administrativa e financeira, teriam direito a receber dotação orçamentária do governo 

que assim as financiaria juntamente com a sociedade civil, participando via doações 

e compras de serviços ou de legados e financiamentos (BRESSER-PEREIRA, 1998; 

MARE, 1995).  

Bresser-Pereira (1996) apud Violin (2006) aponta que a propriedade dos 

executores desses serviços não-exclusivos passa a ser pública não-estatal a partir 

do momento em que a crise do Estado reclama por uma nova definição das relações 

entre Estado e sociedade. Dessa forma, essa “nova esfera” seria considerada 

pública por estar orientada ao interesse público e, em semelhança, para justificar 

seu “financiamento” pela coletividade, enquanto que não-estatal por não implicar o 

uso poder do Estado. De acordo com o PDRAE,  

 

O Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo permitir a 
descentralização de atividades no setor de prestação de serviços 
não-exclusivos, nos quais não existe o exercício do poder de Estado, 
a partir do pressuposto que esses serviços serão mais 
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eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, 
forem realizados pelo setor público não-estatal. (MARE, 1995, p. 60). 

 

 Logo, o projeto implicou na transformação de relevantes serviços sociais 

e científicos, até então prestados diretamente pelo Estado através de suas 

entidades, nessas “novas entidades públicas” do “terceiro setor”8 que pudessem 

inicialmente absorver essas atividades. Por conseguinte, Bresser (1998) visualiza o 

público não-estatal sob duas formas: enquanto um meio de se exercer o controle 

social bem como um meio de produção de serviços de cunho social e científico.  

Ainda de acordo com o autor, no espaço público não-estatal podem ser 

encontradas as Organizações Públicas Não-Estatais (OPNE’s) e as Organizações 

de Serviço Públicas Não-Estatais (OSPNE’s).  

As OPNE’s seriam constituídas por comunidades de moradores - 

conforme Bresser, confluentes entre a propriedade pública não-estatal e a 

propriedade corporativa9 -, associações e entidades de caridade, organizações não-

governamentais (ONG’s) e fundações de empresas ou capitalistas com ação 

direcionada a fins de prestação de serviços sociais ou de financiamento de 

atividades de interesse público.  

As OSPNE’s, por sua vez, abrangeriam instituições escolares, 

universitárias, de pesquisa e hospitalares constituídas como fundações, ou pela 

coletividade enquanto sociedade civil. (BRESSER-PEREIRA, 1998). A partir daí, 

reforça-se a atuação do denominado “terceiro setor” no Brasil e 

 

surgem novas organizações para cuidar de crianças, idosos, 
dependentes de drogas, desempregados e excluídos em geral, para 
ocupar-se de áreas de proteção ambiental, desenvolver projetos 
comunitários, realizar estudos e pesquisas, promover atividades 
educativas, esportivas e culturais. (COSTA, 2010, p. 185).  

 

 Enquanto Cabral (2007) considera o espaço público não-estatal em 

decorrência dos princípios de publicidade, liberdade de expressão e organização 

                                                             
8
  O “terceiro setor” não é citado no PDRAE, mas é um aspecto que dele se desdobra como reflexo do 

programa de publicização (BEHRING, 2008). 
 

9
 Para Bresser a propriedade corporativa destina-se a defender os interesses de um grupo e é 

composta por sindicatos, associações de classe e clubes que não têm como objetivo o lucro e não se 
enquadram na classificação de públicas não-estatais (BRESSER-PEREIRA, 1998). 
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que fazem com que indivíduos se interessem pelas questões sociais e assim se 

envolvam em ações associativas, Costa (2010) mostra que esse interesse pela 

causa social manifestado em tal espaço nem sempre ocorre dessa forma, 

salientando que “a criação ou o ‘reconhecimento’ de organizações sociais parte de 

dois pressupostos difíceis de comprovar e aceitar na ambiência social brasileira” (p. 

188).  

O primeiro pressuposto se traduz na existência de uma vida comunitária 

abundante que estimularia a organização de indivíduos e a formação de 

associações e grupos dispostos a assumir - e custear - relevantes responsabilidades 

sociais como a administração de escolas, instituições de pesquisa científica, 

hospitais, museus, teatros e organizações de preservação ambiental. O autor 

fundamenta sua colocação afirmando que tal fato não é verdade e que poucas 

iniciativas duradouras são conhecidas.  

O segundo pressuposto diz respeito às características não-lucrativas e 

democráticas atribuídas às instituições do “terceiro setor”. Nega-se esse pressuposto 

ao verificar-se que quando iniciativas comunitárias existem, são em sua maior parte 

fruto de atividades de grupos religiosos, profissionais, políticos ou empresariais que 

utilizam-se dessas instituições em favor de seus interesses particularistas e não de 

ações desinteressadas que privilegiem o interesse público. 

 

A localização estrutural do Terceiro Setor torna-se ainda mais 
complexa no caso de organizações que, embora cumpram o formato 
legal do Terceiro Setor, nada têm a ver com a filosofia que lhes serve 
de base, quer porque se trata de organizações de fachada, cuja 
lógica é basicamente o lucro, mas que se organizam sob a forma de 
terceiro setor para facilitar aprovação, obter subsídios, ter acesso a 
crédito ou a benefícios fiscais. (SANTOS, 1998 apud COSTA, 2010).  

 

 As organizações do “terceiro setor” são consideradas por Tenório (1999) 

como agentes não econômicos e não-estatais que coletiva e formalmente buscam 

atuar - pressupondo-se a democratização da ação - para o bem-estar de uma 

coletividade em seus distintos níveis, de forma que se atinja a “emancipação da 

pessoa como sujeito social, sob o exercício da cidadania.” (p. 89). De acordo com o 

autor (2008), o “terceiro setor” distingue-se do Estado e do mercado consoante a 

promoção de atividades públicas por intermédio de associações profissionais, 

associações voluntárias, entidades de classe, fundações privadas, instituições 
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filantrópicas, movimentos sociais organizados, ONG’s e organizações assistenciais e 

caritativas da sociedade civil. Para ele, as ações dessas organizações deveriam se 

pautar na identificação de espaços sociais - a esfera pública e a sociedade civil - 

onde se desenvolveria uma cidadania autônoma e deliberativa. Desse modo, “o 

terceiro setor deve ser o espaço que canaliza, no ambiente da sociedade civil, as 

demandas originadas nas esferas públicas” (1999, p. 98; grifos do autor) e que 

utiliza-se do conhecimento como um produto social gerado no compartilhamento de 

saberes entre os que conservam um conhecimento sistematizado e formal e os que 

possuem o saber tácito advindo da vivência do cotidiano (TENÓRIO, 1999). 

Apesar de apontar o “terceiro setor” como uma alternativa de gestão 

social comunitária10 que privilegia as perspectivas dialógica e comunicativa, o autor 

preocupa-se e adverte-nos acerca de um fenômeno que acaba por submeter as 

organizações que compõem esse “setor” a uma gestão estratégica imanente ao 

mercado (TENÓRIO, 2008). 

 

3.3. Parcerias 

 

Com a publicização e a criação da esfera “pública não-estatal” 

estabeleceu-se uma relação entre Estado e “terceiro setor” onde há a efetivação de 

políticas de parceria. Considerando-se que as organizações sociais do “terceiro 

setor” não têm condições de autofinanciamento para a execução de suas atividades, 

foi instituído pela Lei n.º 9.790 de 23 de março de 1999 o Termo de Parceria. 

Segundo Violin (2006), 

 

Este termo é um acordo de vontades entre o Poder Público e as 
OSCIPs, e nele deve constar os direitos, responsabilidades e 
obrigações dos parceiros, sendo cláusulas essenciais a do objeto 
com todas as especificações do programa de trabalho proposto pela 
OSCIP; a de estipulação das metas e dos resultados a serem 
atingidos e os prazos de execução ou cronograma; a de previsão dos 
critérios de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 
indicadores de resultados; a de previsão de receitas e despesas a 
serem utilizadas em seu cumprimento, inclusive pagamento de 

                                                             
10

 A gestão social enfatiza a participação e o diálogo entre os diferentes sujeitos sociais envolvidos 
em um processo de tomada de decisões. Considera a linguagem como uma fonte de integração 
social, privilegiando o consenso alcançado argumentativamente. Contrapõe-se à gestão estratégica à 
medida que esta se pauta em ações fundadas na ação gerencial, no cálculo de meios e fins e, logo, 
na projeção da racionalidade instrumental que termina por produzir a substância do comportamento 
tecnocrático (TENÓRIO, 2008). 
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pessoal, a serem pagos com recursos advindos da parceria; a que 
estabelece as obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar 
relatório sobre a execução do objeto da parceria, com o comparativo 
de metas/resultados alcançados, acompanhado de prestação de 
contas dos gastos e receitas efetivamente realizados; a de 
publicação, na imprensa oficial da esfera de alcance das atividades 
celebradas entre o órgão parceiro e a OSCIP, do extrato do termo de 
parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, 
conforme modelos constante dos anexo I e II do Decreto nº 3.100/99, 
sob pena de não liberação dos recursos previstos no termo (p. 196-
197). 

 

 As parcerias referem-se, logo, ao repasse/transferência de verbas e 

fundos públicos para instâncias privadas e instituições do “terceiro setor” em relação 

de colaboração com o Estado, envolvendo o cumprimento de responsabilidades e 

obrigações entre os envolvidos. 

 

4. O “TERCEIRO SETOR”  

 

 

Atualmente, o chamado “terceiro setor” no Brasil, como desdobramento 

da política de contrarreforma gerencial iniciada pelo MARE em 1995 e resultado da 

esfera de atuação “pública não-estatal”, é “formado a partir de iniciativas privadas, 

voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum” (BNDES, 2001, p. 4), 

agregando um conjunto heterogêneo de instituições: organizações não-

governamentais, fundações e institutos empresariais, associações comunitárias, 

entidades assistenciais e filantrópicas e instituições sem fins lucrativos (BNDES, 

2001). 

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em parceria com a ABONG e o 

GIFE, no ano de 2010 existiam 290,7 mil fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos (FASFIL) no Brasil, o que representava 52,2% do total de 556, 8 mil das 

entidades sem fins lucrativos e 5,2 % do total de 5,6 milhões de entidades públicas e 

privadas, lucrativas e não-lucrativas que compunham o Cadastro Central de 

Empresas (CEMPRE) do IBGE no mesmo ano (IBGE, 2012). 

Com relação às entidades de assistência social privadas sem fins 

lucrativos, identificou-se, em pesquisa realizada em 2006, a existência de 33.077 

entidades relacionadas a assistência social e qualificadas como Organizações da 
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Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s) e Organizações Sociais (OS’s) no 

Brasil. 

Procura-se apresentar sucintamente nas subseções a seguir a origem 

deste “setor” extremamente abrangente, as diversas terminologias utilizadas para 

designar as instituições que o compõem e sua base legal no Brasil. 

 

4.1. Origem e histórico 

 

A denominação “terceiro setor” tem sua origem na história norte-

americana, caracterizada por traços de voluntarismo e filantropia. Conforme 

Calegare e Junior (2009), entidades filantrópicas, associações e fundações 

voluntárias passaram a se destacar a partir da década de 50, sendo de grande 

relevância para seu fortalecimento a criação do Nonprofit Sector, o setor sem fins 

lucrativos, notadamente voluntário e orientado por ações de caridade sustentadas 

em doações. Esse “novo setor” foi criado visando o desenvolvimento e investimento 

em pesquisas, necessários a um conturbado contexto americano de Guerra Fria e 

sobressaltas comunistas ao governo dos EUA. Do seu nascimento resultaram as 

relações entre fundações e instituições norte-americanas ancoradas e conduzidas 

por ideais de livre-iniciativa, filantropia e associativismo. Com o reconhecimento da 

contribuição dessas instituições para os planos econômico, político e social da 

sociedade americana, ganhou espaço, na década de 70, o Third Sector - conceito 

cunhado por John Davison Rockfeller III11 -, situado em uma terceira esfera oposta 

ao Estado e ao mercado, na qual atuariam as instituições sem fins lucrativos que se 

concentrariam na oferta de serviços sociais à coletividade ou de interesses públicos, 

porém sem ser estatal. 

Perpassando-se para uma análise no contexto brasileiro, o surgimento do 

“terceiro setor” tem antecedentes advindos do início do século XVI ao século XIX, 

marcados pela existência da filantropia e da caridade religiosa. Num primeiro 

momento, no Brasil Colônia, onde a atuação do Estado no âmbito social era quase 

inexistente, a Igreja Católica atuava por meio das Santas Casas de Misericórdia, que 

                                                             
11

 John Davison Rockfeller III foi um empresário e filantropo americano, membro da família 
Rockefeller, dona da extinta empresa petrolífera Standart Oil, monopólio atuante nas décadas de 80 e 
90. Administrador da Fundação Rockefeller, atuou em Conselhos de Educação e de pesquisa 
Médica, entre outros. Dedicou grande parte de seu tempo à filantropia, abstendo-se da vida pública e 
doando recursos próprios para tal feito. 



24 
 

se constituíram como as responsáveis pelo suprimento das necessidades da 

população carente que ficava à mercê de políticas sociais básicas, através de suas 

ações cristãs e de cunho caritativo, como a criação de asilos, educandários e 

corporações profissionais (SILVA, 2010). Contribuindo para a institucionalização de 

organizações que futuramente viriam a constituir o denominado “terceiro setor” no 

Brasil, no início do século XX foi criada a Lei do Código Civil, n.° 3.071/1916, que 

garantia a existência jurídica de pessoas de direito privado representadas por 

organizações como associações, fundações e sociedades civis sem fins econômicos 

(BRASIL, 1916). O Código de 1916, revogado pela Lei vigente do Código Civil (Lei 

n.° 10.406/2002), dispunha, em seu artigo 16, inciso I: 

 

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I – as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou 
literárias, as associações de utilidade pública e as fundações; 
(BRASIL, 1916). 

 
O desenvolvimento da industrialização e da urbanização no Brasil nas 

décadas de 20 e 30 acarretou no agravamento dos problemas sociais, fator que 

favoreceu e deu espaço para essas organizações, ditas assistencialistas. Dessa 

forma, reforçando o contexto filantrópico e caritativo do Brasil Colônia, concedendo 

liberdade de ação e reconhecimento a essas “organizações/instituições 

assistencialistas”, e, sobretudo, servindo de limiar para a afirmação dos traços 

peculiares que hoje caracterizam o referido setor, as Leis n.° 91/1935 e n.° 

3.577/1959 foram instituídas (BRASIL, 1935). Esta criou o Certificado de Entidade 

de Fins Filantrópicos, que isentou as organizações da contribuição patronal 

previdenciária, enquanto aquela instituiu o título de Utilidade Pública Federal às 

sociedades civis, associações e fundações que visavam servir desinteressadamente 

à coletividade. 

Num segundo momento, a partir da década de 70, surgem ONG’s 

caracterizadas por assumir um papel coadjuvante e articulador ao lado dos 

movimentos sociais. As ONG’s dos anos 70 e 80 visavam contribuir tanto para a 

melhor organização interna dos movimentos sociais quanto para a conexão entre os 

movimentos protagonistas nas lutas contra ditadura, contra mecanismos de 

opressão e exploração e na articulação dos combates por respostas a necessidades 

básicas e interesses específicos da população, como alimentação para uma creche, 
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iluminação e saneamento públicos num bairro, direitos da criança e do adolescente, 

da mulher, do trabalhador, etc. Além disso, eram essas ONG’s que transferiam para 

os movimentos sociais recursos captados de organismos estrangeiros (MONTAÑO, 

2010).  

Assim, essas ONG’s que se estabeleceram por volta dos anos 70 também 

foram denominadas de organizações comunitárias ou de base e constituíram-se em 

um sentido inverso ao da burocracia estatal, assumindo, portanto, um caráter 

antiestatal e se caracterizando por serem antigoverno, antiburocracia, antilucro 

(CARVALHO, 1995), num sentido de resistência à atuação do Estado no tocante às 

demandas públicas, e de apoio às manifestações populares de enfrentamento ao 

sistema.  

Logo, num terceiro momento, a partir dos anos 90, o número de ONG’s se 

expandiu consideravelmente, passando a ser o principal ator na relação com o 

Estado via sua atuação no âmbito social mediante a prestação de serviços. Nesse 

novo contexto as ONG’s perdem seu conteúdo político de resistência e luta 

antiestatal ao lado dos movimentos sociais, tornando-se funcionais ao projeto 

neoliberal e à contrarreforma gerencial estatal, ao se inserirem numa relação de 

parceria com o Estado por intermédio das privatizações, dentro da lógica de redução 

da atuação estatal direta e, do mesmo modo, numa relação com o setor empresarial 

- mediante políticas de financiamento/fonte de recursos -, incorporando a lógica do 

mercado e da acumulação privada.  

 

4.2.  Marco legal no Brasil 

 

Visando consolidar e embasar legalmente o projeto de institucionalização 

das instituições e organizações do chamado “terceiro setor”, desenvolveu-se no 

Brasil, com o decorrer dos anos, um conjunto de leis e decretos que regem direta ou 

indiretamente a constituição e atividade destas entidades e determinam relações de 

cooperação/transferência de recursos entre elas e o Estado, de acordo com estudos 

de Montaño (2010).  

A Lei n.º 91, de 28 de agosto de 1935, regulamentada pelo Decreto n.º 

50.517, de 2 de maio de 1961, reconhece como de utilidade pública as sociedades 

civis, associações e fundações que servem desinteressadamente à coletividade.  
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Dispondo sobre o serviço voluntário, a Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 

1998 considera o voluntariado como atividade não remunerada, que não gera 

vínculo empregatício nem obrigação de natureza previdenciária e é prestada por 

pessoa física a entidade pública ou a instituição privada de fins não lucrativos que 

tenha fins cívicos, educacionais, científicos, culturais, recreativos ou de assistência 

social.  

A Lei n.º 9.637, de 15 de maio de 1998 dispõe sobre a qualificação de 

organizações sociais como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

que direcionam suas atividades ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à proteção e preservação ambiental, à cultura e à saúde.  

  A Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1999, aqui já comentada, qualifica 

como OSCIP's pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e institui o 

Termo de Parceria destinado ao vínculo de cooperação a ser firmado entre as 

organizações e o Poder Público. A lei destaca-se por introduzir as novas 

possibilidades de articulação entre as instituições de direito privado e público e de 

remuneração dos dirigentes das organizações sem fins lucrativos. É regulamentada 

pelo Decreto n.º 3.100, de 30 de junho de 1999 e pela Portaria do Ministério da 

Justiça n.º 361, de 27 de julho de 1999, além de alterada pela Medida Provisória n.º 

2.123-29, de 23 de fevereiro de 2001. 

  Com relação ao repasse de recursos públicos para o “setor”, a Carta 

Magna de 1988 determina, em seu artigo 150, inciso VI, alínea c, a isenção de 

impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços das instituições de educação e 

assistência social sem fins lucrativos. Essas isenções fiscais são reguladas pelo 

Decreto n.º 91.030, de 5 de março de 1985, beneficiando as entidades sem fins 

lucrativos que desenvolvam atividades com propósitos culturais, científicos e 

assistenciais. Da mesma maneira, a Lei n.º 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 

modifica dispositivos anteriores para isenção de contribuição à Seguridade Social - 

saúde, previdência e assistência social - orientados a entidades filantrópicas. A 

legislação atinente a concessão do certificado de entidade de fins filantrópicos 

encontra-se no Decreto n.º 2.536, de 6 de abril de 1998, alterado posteriormente 

pelo Decreto n.º 3.504, de 13 de junho de 2000. 

Recentemente, publicou-se em 1.° de agosto de 2014 a Lei n.º 13.019 de 

31 de julho de 2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias 
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entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil, envolvendo ou não 

repasse de recursos públicos financeiros pelo Estado, em regime de mútua 

cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. A lei institui 

ainda os Termos de Colaboração e de Fomento. No caso de transferências 

voluntárias de recursos para consecução de planos de trabalho propostos pela 

Administração Pública, em uma relação de mútua cooperação com organizações da 

sociedade civil, deve-se adotar o Termo de Colaboração. Por outro lado, 

considerando-se sempre o regime de mútua cooperação, o Termo de Fomento deve 

ser adotado no caso de transferências voluntárias de recursos para consecução de 

planos de trabalho propostos pelas organizações da sociedade civil. 

Montaño (2010) argumenta que a partir destas normas que dispõem 

sobre o “terceiro setor” e sobre a relação de cooperação das organizações que o 

compõem com o Estado, nota-se a relevância da participação estatal no 

financiamento - direto ou indireto - dessas entidades. O autor observa, ainda, que a 

tão falada “mudança de mentalidade” do empresariado - “preocupado” com a 

“responsabilidade social e cidadã” - com relação às temáticas sociais se explique 

devido aos incentivos fiscais e apoios financeiros do Estado, que viabiliza tais 

incentivos através do desenvolvimento de diversas modalidades de cooperação e 

financiamento/repasse de recursos. Essas modalidades podem ser os auxílios e as 

contribuições, as subvenções sociais, os convênios, acordos ou ajustes, os 

contratos de gestão, os termos de parceria e a isenção de impostos. 

Os auxílios fundamentam-se na Lei de Orçamento enquanto as 

contribuições estão definidas por lei específica. Ambos são considerados como 

transferências de capital destinados a investimentos ou inversões financeiras 

(SOUZA, 2010), classificados no artigo 12 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964: 

 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o 
planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à 
aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas 
últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, 
aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de 
caráter comercial ou financeiro. 
 § 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações 
destinadas a:  
I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;  
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II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação 
não importe aumento do capital; 
III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas 
que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações 
bancárias ou de seguros. 

 

As subvenções sociais, conforme a Lei supracitada, destinam-se a cobrir 

despesas de custeio das instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou 

cultural, além de médica ou educacional, sem finalidade lucrativa (MONTAÑO, 2010; 

SOUZA, 2010). Os convênios, acordos ou ajustes constituem-se meios jurídicos 

para a execução cooperada de serviços de interesse recíproco entre a 

Administração Federal e organizações particulares. Segundo Souza (2010), 

 

Os convênios entre entes públicos e organizações privadas inserem-
se no contexto das atividades de fomento de parte do Estado, ou 
seja, aquelas atividades destinadas a incentivar a atuação da 
iniciativa privada em temas de relevante interesse público. (p. 165). 

 

Através dos contratos de gestão o Estado destina recursos, sem 

tramitação de processo licitatório, a uma entidade privada sem fins lucrativos para 

que esta realize atividades públicas. Constitui, na realidade, uma privatização 

mediante a transferência de funções estatais para o âmbito privado (MONTAÑO, 

2010). 

Mediante os termos de parceria, conforme a Lei 9.720/99, o Estado 

transfere recursos públicos para entidades “parceiras” desenvolverem atividades de 

interesse público. Este ato constitui-se em outra forma de privatização das funções 

do Estado quando ocorre de forma a substituir a responsabilidade estatal com 

relação às demandas sociais. A isenção de impostos constitui-se na renúncia fiscal 

do Estado com relação ao recolhimento de impostos de instituições filantrópicas ou 

de interesse público, segundo a Lei 9.732/98 (idem). 

 

4.3.  As organizações do “terceiro setor”: denominações 

 

No Brasil, como explanado, a expansão do “terceiro setor” resultou do 

processo de publicização apresentado entre as propostas da contrarreforma 

gerencial dos anos 90. Este “terceiro setor”, situado em uma esfera intermediária 
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entre o Estado - considerado o primeiro setor, ineficiente - e o mercado - o segundo 

setor, que visa o lucro - abrange um conjunto de organizações sociais particulares 

instituídas a partir de uma missão social, agrega indivíduos voluntários e orienta sua 

ação para conflitos e problemas sociais, atuando em áreas e programas altamente 

dependentes de financiamento social (CABRAL, 2007). 

 

A designação Terceiro Setor aplica-se ao conjunto de iniciativas e 
organizações privadas, baseadas no trabalho associativo e 
voluntário, cuja orientação é determinada por valores expressos em 
uma missão e com atuação voltada ao atendimento de necessidades 
humanas, filantropia, direitos e garantias sociais. Essas iniciativas e 
organizações relacionam-se com o Estado por meio de 
regulamentação particular, explícita, formal ou informalmente aceita e 
respondem por iniciativas privadas, em áreas nas quais o Estado 
atua, por políticas públicas. Grupos sociais apresentam essas ações 
para a abordagem de questões relativas à solidariedade e 
cooperação, ao papel da comunidade e da família e à 
responsabilização social por problemas econômicos, culturais, 
educacionais, de meio ambiente, de saúde e de assistência. Suas 
missões abordam e interpretam, privadamente, demandas sociais em 
um espaço de atuação que, tornando-se público, diferencia-se do 
espaço do Estado. (CABRAL, 2007, p. 2). 

 

Assim, apresentando o espaço de atuação do “terceiro setor” como uma 

esfera rica e híbrida de determinações e composta por organizações de diversos 

níveis e formalizações que recebem recursos de diferentes setores, Cabral (2007) 

argumenta que a gestão dessas organizações materializa essas peculiaridades tanto 

explícita quanto implicitamente, transformando-se na manifestação concreta desse 

hibridismo. Diversas terminologias são empregadas para caracterizar as instituições 

que compõem o “setor”, expressando uma multiplicidade de sentidos que salienta 

esses aspectos. Vejamos algumas denominações, utilizadas pela autora, para 

abordar e designar essas instituições e expressar suas orientações:  

 Setor independente: destaca a atuação dessas organizações como “terceira 

força”, contrária ao Estado e às esferas dos negócios privados. Entretanto, 

estas não se configuram totalmente independentes, pois recebem recursos e 

subsídios governamentais e da iniciativa privada; 

 

 Setor não lucrativo: enfatiza, a princípio, organizações que não são criadas 

a fim de repartir lucros entre seus instituidores; 
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 Setor de caridade: refere-se às instituições cuja fonte de recursos provém 

apenas de doações caritativas, como aquelas de cunho religioso baseadas na 

caridade e que se servem dos termos organizações filantrópicas, entidades 

sociais e obras sociais; 

 

 Setor voluntário: valorizando a efetivação de um compromisso social, a 

denominação indica o desenvolvimento de atividades variadas 

desempenhadas de forma espontânea e não remunerada. O termo 

apresenta-se inadequado para designar essas organizações devido a 

crescente profissionalização remunerada dessas atividades; 

 

 Setor isento de impostos: no Brasil, o título de utilidade pública concedido 

pelo poder público em distintas esferas - municipal, estadual e federal – 

garante às entidades do “terceiro setor” a isenção do imposto de renda e o 

direito a receber subvenções públicas. Presumindo a gratuidade dos serviços 

prestados, o título de finalidade filantrópica concedido pelo governo federal 

brasileiro isenta essas organizações de contribuições fiscais previdenciárias; 

 

 Setor da sociedade civil: a expressão passa a ser empregada a partir dos 

anos 90 para designar organizações da sociedade civil - autônomas e 

distintas em relação ao Estado e ao mercado - formada por conjuntos de 

cidadãos que passam a desenvolver ações sociais; 

 

 Economia social: destaca as organizações que destinam-se ao 

desenvolvimento de atividades de caráter associativo e cooperativo, além de 

modos alternativos de produção; 

 

 Organizações não-governamentais ou setor não-governamental: 

difundido principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, o 

termo abrange apenas organizações ligadas a movimentos de ajuda 

humanitária, de desenvolvimento social ou político-ambiental, não 

abrangendo a completude de organizações sem fins lucrativos. A utilização 
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do termo setor não-governamental faz alusão ao leque de instituições 

exteriores ao aparato estatal ou das organizações corporativas que tomam o 

aspecto de grupos de pressão, assessoria a movimentos sociais e garantia de 

direitos; 

 

 Conjunto de organizações de interesse público: no Brasil, as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s) foram 

instituídas pela Lei n.º 9.790/1999 conhecida como o marco legal do “terceiro 

setor”.  A legislação institui o Termo de Parceria, passível de ser firmado entre 

o Poder Público e as entidades qualificadas visando estabelecer vínculo de 

cooperação para o fomento e execução de atividades consideradas de 

interesse público, como as de assistência social, educação, saúde, cultura e 

promoção do desenvolvimento sustentável. A norma objetiva diferenciar 

organizações sem fins lucrativos que atendem ao interesse público daquelas 

que servem aos seus associados ou membros (CABRAL, 2007). 

 

Caracterizado por Montaño (2010) como um fenômeno que engloba 

essas diversas organizações, além de empresas “cidadãs” e sujeitos individuais 

voluntários ou não, o termo “terceiro setor” - e é esta a postura que se pretende 

adotar neste trabalho - é um conceito ideológico que encobre mistificada e 

ideologicamente - desarticulando o real - o processo de retirada da responsabilidade 

estatal no trato à questão social (idem, 2010). Esse processo de afastamento do 

Estado das suas responsabilidades sociais - como vimos, através das 

descentralizações - é funcional à contrarreforma neoliberal do Estado e das relações 

capital/trabalho: 

 

Ao esquecer as conquistas sociais garantidas pela intervenção e no 
âmbito do Estado, e ao apostar apenas/prioritariamente nas ações 
dessas organizações da sociedade civil, zera-se o processo 
democratizador, volta-se à estaca zero, e começa-se tudo de novo, 
só que numa dimensão diferente: no lugar de centrais lutas de 
classes, temos atividades de ONGs e fundações; no lugar da 
contradição capital/trabalho, temos a parceria entre classes por 
supostos “interesses comuns”; no lugar da superação da ordem 
como horizonte, temos a confirmação e “humanização” desta. 
(MONTAÑO, 2010, p. 18). 
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O autor defende sua tese argumentando que apesar da generalização 

feita em relação às organizações que compõem o “terceiro setor” - a partir de uma 

abordagem crítica - apresentar limitações12, ela “potencializa a capacidade de 

determinação do verdadeiro significado e papel social deste conjunto, entendido 

como fenômeno” (MONTAÑO, 2010, p.19). Dessa forma, apenas com certo nível de 

generalização das organizações que constituem o denominado “setor” pode-se 

compreender a real questão que abarca esse fenômeno, qual seja, a de que o 

“terceiro setor” acaba por ser instrumentalizado pelo Estado e pelo capital no 

processo de reestruturação dos postulados neoliberais. Retomaremos essa questão 

adiante na quinta seção.  

 

5. ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E TERCEIRO SETOR 

 

 

O aprofundamento da temática a respeito da atuação do “terceiro setor” 

requer uma análise prévia sobre o papel do Estado com relação às políticas sociais, 

uma vez que estas são condicionadas por características políticas e econômicas do 

Estado e estão diretamente associadas ao tratamento da questão social, cujo papel 

é fundamental para entender os diferentes níveis de inserção e responsabilização 

atribuído às ONG’s e afins em um dado período histórico. 

Devido a isso, as políticas sociais são também abordadas sob uma 

perspectiva que expressa conflitos e contradições resultantes da interação entre 

classes na estrutura desigual que caracteriza o capitalismo, fixando-se, portanto, na 

defrontação entre interesses de classes (YAZBECK, 2008). Não obstante, as 

funcionalidades pelas quais as ONG’s adquirem em cada tempo histórico também 

cumprem determinados papéis específicos correlacionados a uma parte desses 

interesses. 

O Estado, concebido com uma arena de conflitos, reflete relações 

assimétricas e desiguais e interfere na viabilização da acumulação e na reprodução 

social das classes subalternas. Destarte, as políticas sociais “só podem ser 

                                                             
12

 A abordagem crítica e de totalidade acerca do “terceiro setor” não distingue ONG’s 
verdadeiramente empenhadas com a promoção, preservação e ampliação dos direitos sociais 
daquelas de caráter oportunista que apenas objetivam enriquecer seus dirigentes (MONTAÑO, 2010). 
 



33 
 

pensadas politicamente, sempre referidas a relações sociais concretas e como parte 

das respostas que o Estado oferece às expressões da ‘questão social’” (YAZBECK, 

2008, p. 82-83), devendo ser ofertadas como um direito universal dos cidadãos de 

um Estado visando suprir e atender as suas necessidades. 

Expostas estas considerações, pode-se afirmar que no contexto atual o 

“terceiro setor”, atuando de forma articulada ao Estado - ao “dar”, em parte, 

“respostas” à questão social - e situado em sua arena conflituosa, propicia a 

satisfação de interesses da classe capitalista em detrimento das classes subalternas 

e carentes. 

Considerando-se isso, pretende-se nesta seção, após uma breve análise 

histórica acerca dos fundamentos da política social, se retomar o atual debate que 

envolve o chamado “terceiro setor”, objetivando descortinar a sua real relação com o 

Estado e as políticas sociais por ele “ofertadas” num contexto neoliberal.  

 

5.1. Fundamentos de política social 

 

Segundo Behring (2000), a existência de políticas sociais está relacionada 

à constituição da sociedade burguesa, a partir do reconhecimento e evidenciação da 

questão social intrinsecamente ligada às relações sociais concernentes ao modo 

capitalista de produção e reprodução, diante do qual a classe trabalhista assume um 

papel político e revolucionário. 

No período pós Segunda Guerra Mundial, concomitantemente à 

construção do Estado de Bem-estar Social em alguns países da Europa Ocidental, 

ocorre de forma diversa e variada a generalização das ações de seguridade e 

proteção social nos países de capitalismo central e na periferia. A variedade dessas 

medidas - cobertura parcial ou universal, padrão de financiamento redistributivo ou 

contributivo - conecta-se às relações entre as classes e segmentos sociais e às 

condições econômicas gerais que terminam por influenciar as escolhas entre opções 

políticas e econômicas dos governos. 

Behring (2000) aponta que não obstante as condições para o 

aparecimento das políticas sociais e também a sua generalização tenham o tempo 

histórico mencionado, o debate sobre o bem-estar social e a atuação do Estado nos 

processos de assistência aos pobres antecede esse tempo. Assim, a autora retoma 
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argumentos clássicos de teóricos do período de fundação do Estado Moderno ainda 

recorrentes no cenário contemporâneo das discussões sobre políticas sociais, como 

Tomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques-Rousseau. 

A discussão sobre o Estado como um mediador civilizador (CARNOY, 

1987 apud BEHRING, 2000), responsável por controlar os desejos insaciáveis do 

homem por vantagens materiais em seu estado de natureza, desenvolveu-se com a 

decadência da sociedade feudal e da lei divina que alicerçavam as hierarquias 

políticas. Hobbes (1651) teorizava que os apetites e as aversões constituíam-se os 

determinantes das ações voluntárias dos homens em seu estado de natureza, e, 

frente a isso, a solução estaria na submissão racional das liberdades individuais ao 

soberano, o monarca absoluto, como forma de controlar e conter seus desejos e 

paixões. 

John Locke considerava a monarquia absoluta incompatível com o 

governo civil dado que o monarca não teria a quem recorrer ou apelar em relação ao 

controle de seus instintos. O autor defendia a existência do poder político oriundo do 

coletivo, originário do pacto entre indivíduos que compunham uma comunidade 

atuante em prol da preservação da vida, da liberdade e da propriedade.  

Para Rousseau, a sociedade civil é imperfeita, deteriorada pela 

propriedade, resultado das ambições humanas e produto dos poderosos que 

querem proteger seus interesses individuais. Em sua concepção, o Estado era uma 

criação dos ricos como um meio de garantir-lhes a propriedade e preservar a 

desigualdade, em detrimento do bem-comum. Essa visão leva o autor a formular a 

sua teoria do Contrato Social (1762) como saída para a desigualdade social e 

política na sociedade civil: a configuração de um Estado de Direito calcado no poder 

do povo e da cidadania, com leis igualitárias definidas pela vontade geral - manifesta 

através da abdicação dos indivíduos de suas liberdades naturais em favor de uma 

liberdade civil que preze pela soberania popular e pela não submissão de um 

homem a outro. 

Com a consolidação econômica e política do capitalismo nos séculos 

XVIII e XIX, introduziu-se na discussão articuladora entre os elementos Estado, 

“sociedade civil” e bem-estar, ideais liberais que visavam a ruptura do Estado 

absoluto e seu pertinente modelo de poder discricionário. De acordo com Behring 

(2000), as ideias antiestatais presentes no pensamento de Adam Smith foram 
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propiciadas pelo contexto de uma burguesia economicamente hegemônica, porém 

ainda não estruturada como classe politicamente dominante. Smith apresenta o 

mercado como uma mão invisível - “um mecanismo natural” - responsável pela 

regulação das relações sociais. Conforme sua abordagem, “a procura do interesse 

próprio pelos indivíduos, portanto, seu desejo natural de melhorar as condições de 

existência, tende a maximizar o bem-estar coletivo” (BEHRING, 2000, p. 5), 

interpretado como um resultado não intencional da avareza. Isso levaria à 

concepção de um Estado mínimo que não deveria intervir nas leis naturais da 

economia, mas apenas fornecer base legal ao funcionamento do livre mercado e à 

sua justificada ideologia de “maximização de benefícios aos homens”. O Estado 

mínimo, por sua vez, seria controlado, então, pela virtuosa “sociedade civil”13, na 

qual se originaria a coesão social conjuntamente ao mercado regulador e aos 

sentimentos morais dos indivíduos na busca por ganhos materiais, não havendo 

para o autor, portanto, contradição entre a acumulação de riquezas e a coesão 

social. 

O liberalismo característico do raciocínio smithiano torna-se amplamente 

hegemônico conforme a sociedade burguesa calcada no mérito individual de 

potencialização de capacidades “naturais” vai sendo consolidada. Behring (2000) 

afirma que nesse sentido o liberalismo define a inserção social dos indivíduos 

através de mecanismos de seleção natural, exemplificando através da posição 

adotada por Tomas Malthus, que recusava fortemente a legislação de proteção 

social, culpando-a pela existência de um número de pobres ulterior aos recursos 

disponíveis e pela reversão de leis da natureza. Assim, essa abordagem intelectual 

apregoava que não se deveria despender recursos com as classes pobres ou 

dependentes, entre as quais os trabalhadores: “não se deve regulamentar salários, 

sob pena de interferir no preço natural do trabalho, definido nos movimentos naturais 

e equilibrados da oferta e da procura no âmbito do mercado” (BEHRING, 2000, p.6). 

Tratava-se, conforme a autora, da negação da política, em efeito, da política social. 

Em meados do século XIX e no início do século XX as bases materiais e 

subjetivas do liberalismo começam a se enfraquecer frente aos resultados de 

                                                             
13

 A sociedade civil para Adam Smith é autorregulada pelas ações involuntárias dos indivíduos, 
possuindo, segundo o teórico, uma racionalidade benéfica que conduz ao progresso e ao bem-estar 
social (BOTTOMORE, 1988 apud BEHRING, 2000). 
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processos político-econômicos, dentre os quais destacam-se dois: o crescimento do 

movimento operário e a monopolização do capital. 

O movimento operário passa a ocupar relevantes espaços políticos e a 

obrigar a burguesia a reconhecer direitos de cidadania e política social. Contribuíram 

para a afirmação desses direitos a vitória socialista na Revolução Russa de 1917 e o 

advento do fordismo, que propiciou mudanças nas relações de trabalho e maior 

poder coletivo aos operários. 

Com a concentração do capital e o surgimento de grandes monopólios 

líderes do mercado, joga-se por terra a ideologia liberal do indivíduo empreendedor 

movido por interesses individuais que beneficiariam o bem-estar social. Além disso, 

com a Grande Depressão de 1929 que se alastrou mundialmente, as elites político-

econômicas passaram a atentar para os limites do mercado e seus movimentos 

“naturais”, instaurando-se a desconfiança de que os pressupostos econômicos 

liberais poderiam estar errados (SANDRONI, 1992) e considerando-se uma crise de 

legitimidade do capitalismo. 

John Maynard Keynes questiona, então, os pressupostos de 

autorregulação da economia capitalista, que não explicavam nem solucionavam o 

contexto de desemprego generalizado dos fatores de produção - matérias-primas, 

máquinas e recursos humanos -, resultantes da crise de 1929. Para o teórico 

economista, a atuação da mão invisível não necessariamente produziria equilíbrio 

entre os interesses individuais e o bem-estar global, e a Lei de Say reguladora do 

mercado, segundo a qual a oferta cria a sua própria demanda, era insuficiente, dado 

que  

 

as escolhas individuais entre investir ou entesourar, por parte do 
empresariado, ou entre comprar ou poupar, por parte dos 
consumidores e assalariados podem gerar situações de crise, onde 
há insuficiência de demanda efetiva, e ociosidade de homens e 
máquinas (desemprego). (BEHRING, 2000, p. 8-9). 

 
Assim, Keynes propõe em sua Teoria Geral de 1936 a intervenção estatal 

na economia como um meio de controle de suas flutuações através da adoção de 

um conjunto de medidas econômicas e sociais que viabilizassem meios de 

pagamento e garantias ao investimento - políticas fiscal, creditícia e de gastos -, 

gerando, portanto, uma demanda efetiva. Nesta intervenção global compatibilizou-se 
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também o desenvolvimento das políticas sociais. O keynesianismo somou-se aos 

princípios fordistas de produção em massa para a promoção do consumo em massa 

- geração de demanda efetiva - e dos acordos coletivos entre a classe operária e os 

setores monopolistas em benefício dos ganhos de produtividade do trabalho, dois 

pontos considerados, de acordo com Behring (2000), como elementos decisivos da 

viabilidade de constituição político-econômica e histórica do Estado de Bem-estar 

Social; logo, do retorno do mediador civilizador. Yazbeck (2008) aponta essas 

mesmas considerações ao afirmar que a intervenção estatal na regulação das 

relações econômicas e sociais, no contexto do Estado de Bem-estar Social, 

promoveram a ampliação das políticas sociais. 

A temática das políticas sociais ganha um novo estatuto teórico que 

expressa a nova realidade histórica concreta dos países - enfatizando-se o padrão 

de bem-estar europeu - no enredo de uma extrema utilização das estratégias 

combinadas do fordismo e do keynesianismo. A expressão dessas transformações é 

a formulação do conceito de cidadania por Marshall em 1949. Para Marshall o 

conceito de cidadania abrange os direitos civis das liberdades individuais, como os 

de ir e vir, o de imprensa, o de propriedade, e o de credo; os direitos políticos, de 

participação política, como o de votar e ser votado; e os direitos sociais, relativos a 

um mínimo de bem-estar econômico e de segurança que propiciassem aos 

indivíduos uma vida civilizada. Entretanto, a conceituação marshalliana de cidadania 

centrava-se na experiência europeia, desconsiderando a história concreta de cada 

país. 

Todavia, o Welfare State como interventor econômico responsável por 

desenvolver funções mediadoras civilizadoras começa a ter seu papel questionado 

pela elite política-econômica - principalmente sua intervenção em áreas que não 

lhes favorecia ou revertia algum ganho, incluídas as políticas sociais - diante de um 

contexto de crise não condizente com o sustentáculo fundamental de sua 

experiência, o pleno emprego. O aumento das dívidas pública e privada e a crise do 

petróleo de 1973/74 foram vestígios de que o pleno emprego e a cidadania 

relacionados a um sistema de proteção social chegavam ao fim nos países de 

capitalismo central e se encontravam ameaçados nos países periféricos onde não 

havia ainda se concretizado efetivamente. 
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Diante desse contexto de crises e “insuficiência” perante a função 

interventora do Estado, ocorre a reinvenção do liberalismo (BEHRING, 2000) - o 

neoliberalismo - em contraposição às teorias keynesianas essenciais às bases de 

fundamentação do Welfare State. Impulsionado pelos neoliberais no final dos anos 

70 e início dos anos 80, esse “liberalismo renovado” retomava as ideias de Adam 

Smith em defesa do livre mercado e atribuía a culpa pela crise ao excesso de 

Estado e ao descomedido poder sindical  

 

com sua pressão sobre os salários e os gastos sociais do Estado, o 
que estimula a destruição dos níveis de lucro das empresas e a 
inflação; ou seja, a crise é um resultado do keynesianismo e do 
Welfare State. (BEHRING, 2000, p. 12). 

 

Como aqui já exposto, a solução neoliberal englobava estratégias que em 

nada visavam beneficiar o acesso equitativo e integral às políticas sociais. Assim, 

seis proposições básicas preconizadas pelos neoliberais “solucionariam” a crise: 

 

1) um Estado forte para romper o poder dos sindicatos e controlar a 
moeda; 2) um Estado parco para os gastos sociais e 
regulamentações econômicas; 3) a busca da estabilidade monetária 
como meta suprema; 4) uma forte disciplina orçamentária, diga-se, 
contenção dos gastos sociais e restauração de uma taxa natural de 

desemprego; 5) uma reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os 
rendimentos mais altos; e 6) o desmonte dos direitos sociais, 
implicando na quebra da vinculação entre política social e esses 
direitos, que compunha o pacto político do período anterior. 
(BEHRING, p. 12-13; grifo da autora). 

 

 Possibilita-se, assim, discorrer sobre a divisão do neoliberalismo em duas 

fases, ou momentos. O primeiro momento corresponde ao período de ataque ao 

keynesiamo e ao Estado de Bem-estar. O segundo refere-se às propostas relativas 

a programas sociais articulados em torno do trinômio focalização, privatização e 

centralização, traduzidos em cortes governamentais com gastos sociais e na 

desuniversalização e assistencialização das ações sociais, pactuadas à 

solidariedade de instituições não-governamentais (DRAIBE, 1988 apud BEHRING, 

2000). Os resultados desses programas, que repõem a negação das políticas 

sociais, remetem no final da década de 90 ao aprofundamento das sequelas sociais, 

expressas no crescimento da pobreza, do desemprego e da desigualdade, 

paralelamente a uma atroz concentração de renda no mundo. 
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 Behring (2000) referencia-se na análise das transformações históricas das 

formas de organização e reprodução da sociedade capitalista e, à luz desses 

desdobramentos, reflete sobre a política social e os enfoques que a permeiam - seus 

significados, suas possibilidades e seus limites - na contemporaneidade, concluindo 

que a divergência estrutural entre acumulação e equidade é uma hipótese central, 

ao alegar que o Estado de Bem-estar Social não ofereceu igualdade de condições 

mesmo nos países onde a intervenção estatal obteve sucesso. 

  A experiência welfareana é dotada de “um caráter histórico e geopolítico 

historicamente datado e geopoliticamente situado, resultado de um conjunto de 

determinações estruturais e conjunturais, envolvendo escolhas político-econômicas” 

(BEHRING, 2000, p. 16). Behring (2000) formula essa hipótese a partir de uma 

abordagem que critica tanto a economia política liberal quanto a keynesiana, que 

não excedem os limites da esfera da circulação e do conflito redistributivo; e explica: 

 

Para a tradição marxista, produção, distribuição e consumo são 
momentos político-econômicos necessariamente articulados, em que 
o valor se produz e se reproduz, e nos quais está também a fonte da 
desigualdade. Se o Estado, no keynesianismo, amplia suas funções 
(Gramsci, 1984) e, sob a hegemonia do capital, se apropria do valor 
socialmente criado e realiza regulação econômica e social, isso não 

significa eliminar as condições de produção e reprodução da 
desigualdade. (p. 17). 

 

Aprofundando o argumento a autora explica, segundo o pensamento 

marxista, que o capital é movido pela busca por lucros - extração de mais-valor - “a 

partir dos simultâneos processos de trabalho e valorização que integram a formação 

do valor das mercadorias, o qual se realiza na esfera da circulação” (BEHRING, 

2000, p. 17; grifo da autora). A circulação se sucede de maneira dissemelhante nos 

diversos contextos históricos, o que fez com que a busca por lucros adquirisse 

formas específicas referentes a cada período do modo de produção capitalista: o 

capitalismo concorrencial do século XIX, o imperialismo clássico característico dos 

fins do século XIX até o advento da Segunda Guerra Mundial e o atual capitalismo 

tardio.  

O significado das políticas sociais pode ser encontrado no contexto de 

passagem do imperialismo clássico para o capitalismo tardio, perante o momento de 

crise (1929 – 1933) em que as necessidades demandaram a articulação dessas 
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políticas, cuja progressão ocorreu como estratégia anticrise na época do 

keynesianismo. 

No entanto, conforme a interpretação marxista classista da qual decorre 

as alterações de papel e transformação do Estado, existiram movimentos operários 

anteriores a este período, que reivindicaram benefícios às condições de trabalho 

precárias e insalubres e impuseram o princípio de seguros sociais, processo que 

culminou no princípio da segurança social, garantindo aos assalariados cobertura 

contra toda perda de salário corrente. Dessa forma, a partir desse período o Estado 

interventor passa a implementar sistemas nacionais de seguridade, conceito que se 

amplia e ultrapassa a condição de sistema previdenciário, compreendendo um 

conjunto de medidas econômicas e políticas como, por exemplo, a compra de 

equipamentos de consumo coletivo e a garantia estatal dos preços da cesta básica 

para populações de baixa renda (FALEIROS, 1980 e 1986; e AGLIETTA, 1991  apud 

BEHRING, 2000). 

Apesar dessas mínimas conquistas, em fins da década de 60 inicia-se um 

novo período depressivo marcado pela busca por superlucros, ligada a uma 

revolução tecnológica intermitente - responsável pela aceleração da produção e 

reprodução do processo capitalista, além da expulsão, posteriormente, da força de 

trabalho - e sua consequente generalização, e pelo fortalecimento do processo de 

monopolização capitalista. As estratégias keynesianas encontraram limites 

estruturais e culminaram em uma crise fiscal ocasionada pela ampliação das 

demandas sobre o orçamento público e da subtração de recursos, em geração de 

dívidas públicas e privadas e em inflação consequências que desafiavam suas 

perspectivas de pleno emprego. Diante desse contexto, o Estado welfareano 

começa a perder vagarosamente o seu poder regulador e a efetividade de sua ação, 

inclusive no que tangia às políticas sociais conquistadas. 

 

As despesas de manutenção da regulação do mercado colocam em 
crise, também, a política social. Mas a política social é uma 
estratégia política e econômica fato do qual decorre uma crise de 
legitimação política articulada à queda dos gastos na área social, já 

que o suporte dos benefícios e serviços sociais tornou-se decisivo 
para a vida cotidiana de milhões de famílias, e as políticas e os 
direitos sociais foram também uma conquista dos trabalhadores no 
terreno da luta de classes como se viu antes (BEHRING, 2000, p. 21; 
grifos da autora). 
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Dado que para o capital a regulação estatal tem valor apenas quando leva 

ao aumento da taxa de lucros (OLIVEIRA, 1998 apud BEHRING, 2000), é explicável 

a agressão neoliberal às políticas sociais e ao excesso de intervenção estatal, além 

da defesa aos cortes de gastos nessas áreas: 

 

Quando a regulação estatal cede aos interesses do trabalho, 
interferindo em alguma medida nas demais ações reguladoras em 
benefício do capital, multiplicam-se as reclamações do 
empresariado” (BEHRING, 2000, p. 22). 

 

  Analisando-se o contexto do pacto keynesiano pode-se afirmar que nos 

períodos de expansão do ciclo econômico a margem de negociação entre as classes 

se amplia; entretanto, nos períodos de crise e recessão, ela se estreita. Destarte, os 

ciclos econômicos são definidos pela interação de um conjunto de decisões ético-

políticas e econômicas tomadas por homens - e não definidas por um movimento 

“natural” da economia – e terminam por sinalizar as possibilidades e os limites da 

política social.  

A partir da luta gerada no âmbito estatal desses processos de 

negociação, evidencia-se que a política social se configura como “um terreno 

importante da luta de classes: da defesa de condições dignas de existência, face ao 

recrudescimento da ofensiva capitalista em termos do corte de recursos públicos” 

(BEHRING, 2000, p. 24, grifos da autora). 

 

5.2. A funcionalidade do “terceiro setor” no contexto das transformações 

das políticas sociais no pós 90 

 

Contrapondo a consideração de autores defensores do “terceiro setor” 

(aqui citados Bresser-Pereira, Cabral e Tenório), que o situam em uma outra esfera, 

a “pública não-estatal” - identificada com a sociedade civil e referente a distintas 

instituições, neste trabalho descritas e qualificadas na seção quatro -, oposta ao 

primeiro (Estado) e ao segundo (mercado) setores, Montaño (2010) defende numa 

perspectiva crítica e de totalidade que a realidade social não se divide em três 

setores. Conforme o autor, esse debate setorialista enseja “uma discussão sobre o 

social que entende de forma desarticulada o Estado, o mercado e a sociedade civil” 

(p. 183). 
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 O autor considera, então, o “terceiro setor” como um fenômeno fundado 

num conceito abstrato sem existência real, ao qual há uma constante referência 

como se tratando, em síntese, de três elementos: atividades públicas desenvolvidas 

por particulares com um sentido público e instituições sem fins lucrativos da esfera 

privada que perseguem o interesse público; função social de resposta às 

necessidades sociais, em um contexto onde executam um papel intermediário que 

liga cidadãos comuns a entidades e organizações passíveis de solucionar problemas 

apontados; e valores de solidariedade total, autoajuda e ajuda mútua para com os 

necessitados (MONTAÑO, 2010; grifos nossos).  

Considerando-se esses três elementos, o que os teóricos defensores 

chamam de “terceiro setor” não é “terceiro”, muito menos “setor” - numa abordagem 

segmentadora do social em três esferas autônomas - e também não se refere às 

organizações e instituições comumente a ele identificadas. Na realidade, 

 

no lugar deste termo, o fenômeno real deve ser interpretado como 
ações que expressam funções a partir de valores. Ou seja, as ações 

desenvolvidas por organizações da sociedade civil, que assumem as 
funções de resposta às demandas sociais (antes de responsabilidade 
fundamentalmente do Estado), a partir dos valores de solidariedade 
local, auto-ajuda e ajuda mútua (substituindo os valores de 
solidariedade social e universalidade e direito dos serviços). 
(MONTAÑO, 2010, p. 184; grifos do autor).  

 

 Ou seja, o termo “terceiro setor” constitui-se numa denominação 

equivocada - uma denominação ideológica - para caracterizar um fenômeno real. 

Este termo equivocado induz à falsa interpretação do fenômeno real como sendo 

organizações de um “setor” da sociedade civil. Isso conduz a uma desarticulação da 

realidade que, por sua vez, leva a uma maior aceitação - a atuação dessas 

organizações da sociedade civil como resposta às demandas sociais, em vez da 

ação do Estado ou do mercado - do fenômeno em questão. 

Este fenômeno corresponde, portanto, à alteração de um padrão de 

resposta social à questão social14, e não ao desenvolvimento de organizações e 

instituições de um determinado “setor” - o “terceiro” - em detrimento da crise de 

outro. Montaño (2010) enfatiza que “o que na realidade está em jogo não é o âmbito 

das organizações, mas a modalidade, fundamentos e responsabilidades inerentes à 

                                                             
14

 Conforme Yazbeck (2008), a questão social “se expressa pelo conjunto de desigualdades sociais 
engendradas pelas relações sociais constitutivas do capitalismo contemporâneo” (p. 83). 
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intervenção e respostas para a ‘questão social’” (p. 185, grifos do autor). O que 

ocorre então é um novo trato à questão social, com a desresponsabilização do 

Estado, a desoneração do capital e a responsabilização da sociedade civil para com 

a função social. O autor explica que, 

 

Em lugar de debater a função social de resposta às demandas sociais e os 
valores que a sustentam - seus fundamentos, modalidades e 
responsabilidades -, discute-se, isoladamente, se as organizações de 
determinado “setor” podem dar tal resposta. Opera-se não apenas a já 
mencionada setorialização do real, mas uma verdadeira despolitização do 
fenômeno e do debate. A discussão é levada para a comparação entre 
instituição estatal - tratada como burocrática, ineficiente, corrupta, rígida, e 
em crise (fiscal) - e organizações do “terceiro setor” - tidas como dinâmicas, 
democráticas, “populares”, flexíveis, atendendo às particularidades 
regionais e categoriais (p. 185, grifos do autor). 

 

Logo, depreende-se que, de acordo com o autor, o que se denomina 

“terceiro setor” refere-se a um fenômeno real - atividades que expressam funções 

sociais a partir de valores - pertinente a uma nova modalidade para a função social 

de resposta à questão social, pautada nos valores da solidariedade local, da 

autoajuda e da ajuda-mútua. 

 O fenômeno do “terceiro setor” insere-se no contexto neoliberal e a ele é 

funcional, dado que atua de forma a “preencher” as lacunas nas áreas sociais - 

consequência das políticas neoliberais de redução dos gastos sociais -, de forma 

fragmentada e desuniversalizante, calcando-se em valores filantrópicos de amplitude 

local, em oposição e reversão aos direitos sociais universais conquistados pelos 

trabalhadores no âmbito do Welfare State. Pretende-se abordar melhor essa 

questão na subseção a seguir. 

 

5.3. Contrarreforma brasileira e “terceiro setor”: precarização das 

políticas sociais e reestruturação capitalista 

 

É importante ressaltar que esta nova modalidade de resposta à questão 

social - o fenômeno escondido por trás do chamado “terceiro setor” - se insere no 

projeto de reestruturação neoliberal, funcional aos interesses do capital. Ela se 

estabelece no contexto de adequação a uma nova estratégia hegemônica capitalista 

neoliberal, de reestruturação produtiva, de globalização da produção e dos 

mercados, de financeirização do reinvestimento do capital diante da crise de 
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superprodução e superacumulação e de contrarreforma do Estado (MONTAÑO, 

2010).  

 Outro ponto importante a ser enfatizado para a melhor compreensão da 

discussão aqui abordada faz jus ao citado padrão de resposta social típico do 

Welfare State. Nesse contexto a questão social internalizava-se na ordem 

econômica, tendo como alvo as políticas sociais (NETTO, 1992 apud MONTAÑO, 

2010) constitutivas como direito de cidadania e universalidade dos serviços, cuja 

resposta a tal questão advinha da solidariedade social por intermédio do Estado. 

Gomes (2006) apresenta a definição de Welfare State como um conjunto de serviços 

e benefícios sociais universais promovidos pelo Estado visando garantir a harmonia 

entre o avanço do mercado e uma relativa estabilidade social, que forneça aos 

indivíduos segurança para manterem um mínimo de base material e níveis de 

padrão de vida de modo a enfrentar os efeitos nocivos de uma estrutura de 

produção capitalista excludente. 

Entretanto, o contexto neoliberal, ao qual o “novo trato à questão social” é 

funcional, objetiva acabar com as condições de direito das políticas sociais e 

assistenciais, com seu caráter universalista, com a igualdade de acesso e com a 

base de solidariedade e responsabilidade social e diferencial, revertendo, desta 

maneira, os ganhos históricos dos trabalhadores por direitos de cidadania.  

Como neste trabalho analisado, a lógica neoliberal implementada na 

contrarreforma brasileira dos anos 90 propôs o corte dos gastos sociais em 

importantes esferas como a saúde e a educação, cujas atividades foram transferidas 

através da “publicização” - traduzida na expressão da diminuição dos custos estatais 

com a atividade social, - para a esfera do “terceiro setor”, desempenhadas por 

ONG’s, OSCIP’s, instituições filantrópicas, fundações empresariais e uma infinidade 

de organizações que se intitulam caritativas. Nesse sentido, as parcerias entre o 

Estado e as organizações sociais representam não só um estímulo para a ação 

cidadã filantrópica em detrimento da universalização das políticas sociais, como 

também a desresponsabilização do Estado em relação à questão social. 

Portanto, nesse contexto, a orientação das políticas sociais é modificada: 

elas são retiradas da órbita do Estado através da privatização e transferidas ao 

mercado ou à sociedade civil - o que Bresser-Pereira denominou “publicização” -, 

transmutada no “terceiro setor”. O caráter de acesso universal é substituído pela 
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focalização das políticas sociais, que passam a ser dirigidas exclusivamente às 

populações mais carentes, que, por sua vez, desfrutam de serviços assistenciais 

estatais reduzidos em quantidade, qualidade e variabilidade (MONTAÑO, 2010). 

Daí, pode-se afimar que 

 

As políticas sociais no Brasil, orientadas pelo ideário neoliberal, vêm 
sofrendo significativos retrocessos, se considerarmos os avanços 
sociais conquistados pela Constituição Federal de 1988. O Estado 
tem reduzido cada vez mais seu papel como provedor dos direitos 
sociais, transferindo esta tarefa para o mercado e para a 
solidariedade do “terceiro setor”. Dessa forma, o mercado fica 
reservado para aqueles que possuem meios para adquirir os serviços 
privados, enquanto os precários serviços públicos são destinados 
aos “comprovadamente pobres” (CASSIN et. al, 2013, p. 2). 

 

Montaño (2010) aponta que “em contraposição à incondicionalidade, 

unicidade e universalidade da resposta estatal típica do contexto keynesiano” (p. 

196) a nova modalidade de resposta à questão social inerente ao projeto neoliberal 

expressa a privatização e a precarização das políticas sociais e assistenciais 

estatais. Procura-se, por um lado, atender à população com capacidade de adquirir 

os serviços da esfera privada, ou seja, ofertados pelo mercado através de atividades 

nitidamente lucrativas; e por outro lado, procura-se suprir de forma precária as 

demandas pontuais da população carente - desprovida de capacidade aquisitiva 

para contratação dos serviços ofertados na esfera privada - por intermédio do 

Estado ou das entidades filantrópicas e caritativas que compõem o “terceiro setor”. 

Vem acontecendo, então, a alteração da dimensão da Seguridade Social - 

previdência, saúde e assistência social - expressa na Carta Magna de 88, como um 

direito do cidadão e de toda a população. O Estado minimizado na área social 

termina por abandonar, através das políticas de contrarreforma, a universalidade da 

prestação dos serviços, de idêntica qualidade para toda a população, e o caráter 

não-contratualista das políticas sociais, que terminam por ser descentralizadas nas 

esferas financeira e executiva porém centralizadas normativa e politicamente 

(MONTAÑO, 2010).  

Vale lembrar aqui que, como já citado, para Bresser-Pereira, a 

Constituição Federal de 1988 - símbolo de conquista no que diz respeito a 

ampliação dos direitos sociais calcados na Seguridade Social - representou um 
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verdadeiro “retrocesso burocrático”, a “bruxa má” que condenava o país à burocracia 

e obstaculizava a eficiência do aparato estatal na prestação dos serviços públicos.  

Essa é uma visão ideologizada que deve ser desconstruída. Na realidade, 

a instituição de um “terceiro setor” - a sociedade civil -, responsável neste contexto 

contrarreformista por oferecer políticas sociais precárias, seletivas e imediatistas é 

que condena o país a um retrocesso no que tange às históricas conquistas sociais. 

O que nota-se é a mudança de uma visão não-contratualista e incondicional de 

proteção social - ou seja, sem contrato, contrapartida ou mercadorização - 

peculiarmente integrada e universalizada, para uma atual visão contratualista 

 

com abandono do compromisso pelo pleno emprego, diminuição 
relativa dos gastos sociais públicos, transformação dos serviços 
sociais universais em atenção pública seletiva e focalizada aos 
carentes, privilegiamento da lógica do contrato e do seguro, retração 
da participação do Estado, ênfase na responsabilidade individual 
(PEREIRA, 1998 apud MONTAÑO, 2010, p. 196). 

 

 Nesse contexto neoliberal de novo trato à questão social coexistem, 

segundo Montaño (2010): a precarização das políticas assistenciais estatais - a 

resposta do Estado à questão social -, quer dizer, o fornecimento “gratuito” destas 

pelo Estado, mantidas num nível marginal complementado pela focalização e 

descentralização dessas políticas, dirigidas aos setores mais carentes; e a 

privatização da Seguridade Social e das políticas assistenciais - medidas de 

primordial interesse público -, por meio da remercantilização dos serviços sociais - 

que no contexto da contrarreforma brasileira ocorre por intermédio do núcleo estatal 

de produção de bens e serviços -, isto é, sua transformação em serviços lucrativos 

traspassados ao mercado e vendidos ao consumidor, configurando o tipo de 

fornecimento empresarial de serviços sociais, e da refilantropização das respostas à 

questão social (YAZBEK, 1995 apud MONTAÑO, 2010) por intermédio da 

transferência para a sociedade civil das responsabilidades sociais estatais, que 

passa a assistir a população descoberta pela assistência estatal no âmbito da esfera 

“pública não-estatal” - o “terceiro setor” - mediante práticas voluntárias, filantrópicas, 

caritativas, de autoajuda e ajuda-mútua. 

 Essa “nova resposta à questão social” configura, então, três modalidades 

de serviços de qualidades diferentes: o estatal/”gratuito” e precário; o 

privado/mercantil de boa qualidade; e o filantrópico/voluntário, de qualidade 
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duvidosa. Por sua vez, essas distintas modalidades serão direcionadas para duas 

categorias de cidadãos, de acordo com seu perfil: os “integrados”/consumidores e os 

“excluídos”/assistidos (MONTAÑO, 2010). 

Nota-se, então, que as políticas sociais sofrem transformações em sua 

significação, expressando os conflitos do sistema capitalista de acordo com os 

distintos contextos históricos em que se inserem. Como visto, as políticas sociais do 

contexto do Welfare State constituíram-se em políticas de caráter universal mediante 

a luta dos trabalhadores por seus direitos. No atual contexto neoliberal, essas 

políticas vêm sendo transformadas, perdendo o caráter universal e sendo 

pulverizadas. 

Desta maneira, o sistema capitalista de produção instrumentaliza15 

relações sociais, instituições, indivíduos, valores, enfim, todas as esferas da vida 

social, a fim de atingir seu precípuo objetivo, a acumulação de capital. Ele 

reinstrumentaliza o Estado através da contrarreforma pautada nos postulados 

neoliberais que alteram os fundamentos da Seguridade Social, além dos sistemas 

previdenciário, tributário, eleitoral e as relações entre os três poderes, entre outros 

pontos. Igualmente, ele reinstrumentaliza a sociedade civil através da ideologização 

de um “terceiro setor” responsável por agregar múltiplos sujeitos que perseguem um 

mesmo propósito - a ajuda ao indigente necessitado - e da deslocação das lutas 

sociais de seu horizonte, transformando o confronto de interesses em um agir 

comunicativo que persegue o consenso (MONTAÑO, 2010).  

Exposto isso, e ainda de acordo com Montaño (2010), o “terceiro setor” 

instrumentalizado pelo Estado e pelo capital, demonstra sua funcionalidade ao 

processo de reestruturação neoliberal como um meio crucial para, mistificadamente: 

 Justificar e legitimar o processo de desestruturação da Seguridade Social - 

refletido nas perdas dos direitos universais concernentes às políticas sociais, 

que passam a ser desenvolvidas focalizadamente por instituições filantrópicas, 

voluntárias e não-governamentais - e desresponsabilização do Estado na 

intervenção social, o que não significa a ausência estatal na nova modalidade de 

intervenção na questão social, dado seu papel de parceiro e subsidiador -

                                                             
15

 A instrumentalidade refere-se à capacidade de algo em ser meio, instrumento para se alcançar 
determinado propósito. Constitui-se “categoria central para a compreensão da funcionalidade de algo 
em relação a finalidades, a um projeto, e a modalidade de operação em que comparece como 
instrumento para tal fim” (GUERRA, 2000 apud MONTAÑO, 2010, p. 230; grifos do autor). 
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mediante legislação que assegura as parcerias - nesse processo, mas sim seu 

afastamento parcial desta intervenção; 

  Desonerar o capital da responsabilidade de cofinanciamento da questão social 

via políticas sociais estatais. Dado que no âmbito do Estado de Bem-estar Social 

a intervenção estatal na questão social é financiada pela contribuição 

compulsória do conjunto da sociedade, incluindo o capital, com a diminuição da 

intervenção estatal via corte de gastos sociais e privatização dos serviços as 

ações sociais passam a ser financiadas pelos setores mais carentes - 

paradoxalmente, os mais necessitados - e pelas formas individuais e voluntárias 

assumidas e justificadas segundo uma dita “responsabilidade social” e 

“consciência cidadã” - nada mais do que uma maneira do capital obter isenção 

de impostos e subsídios estatais, desobrigando-se do modelo de contribuição 

compulsória, e, consequentemente, diminuindo seus custos e aumentando sua 

renda; 

 Despolitizar os conflitos sociais dissipando-os e pulverizando-os, e transformar a 

as lutas de classes “contra a reforma do Estado” em atividades filantrópicas de 

ajuda-mútua em parceria com o Estado e o empresariado; 

 Criar a cultura/ideologia do possibilismo, que considera em vão os “esforços em 

criticar o que seria imodificável (as reformas estatais e produtivas, o 

neoliberalismo, a globalização), ou investir em utopias” (p. 238), e, dado o 

descrédito nas instituições democráticas estatais e classistas, leva os indivíduos 

a acreditarem e buscarem apoio em ações expressas na autoajuda e ajuda-

mútua; 

 Reduzir os impactos (negativos aos sistema) do aumento do desemprego. Ao 

empregar grande volume de trabalhadores o “terceiro setor” atua afetando 

diretamente a diminuição dos impactos do desemprego sobretudo nas indústrias, 

entretanto, este fato termina por ser “instrumentalizado pelo capital para aplainar 

e apaziguar os ânimos, diminuir insatisfações, reduzir a conflitividade” (p. 238), 

não constituindo uma alternativa duradoura e efetiva ao mercado de trabalho 

capitalista, ao incorporar parcelas de trabalhadores desempregados pelo capital 

(ANTUNES, 1999 apud MONTAÑO, 2010); 
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 Promover a localização e trivialização da questão social e a 

autorresponsabilização pelas respostas às sequelas sociais. O “terceiro setor” 

como um instrumento das estratégias neoliberais transforma o padrão 

constitutivo de direito universal das políticas sociais sob a órbita do Estado em 

ações e atividades localizadas, de autorresponsabilidade dos sujeitos carentes, 

operando a transformação da solidariedade universal em solidariedade 

individual, calcada no voluntarismo e na filantropia. 

 

Assim, o “terceiro setor” é um fenômeno integrado ao projeto neoliberal e 

instrumentalizado por suas estratégias, assumindo a função de justificar e legitimar a 

desestruturação da Seguridade Social estatal universal - a perda de direitos do 

cidadão por serviços e políticas sociais. Do mesmo modo, ele legitima a nova 

modalidade de resposta às demandas sociais, qual seja, a remercantilização e 

refilantropização das funções sociais, que caem como uma luva nas mãos dos 

grandes empresários, contemplados com o aumento dos seus lucros tanto via a 

isenção de impostos a que suas “instituições e fundações de caridade” estão 

desobrigadas quanto à venda de serviços sociais mediante suas organizações 

privadas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Demonstrou-se com este trabalho, a partir de uma abordagem crítica, a 

real finalidade a que serve a atuação do “terceiro setor” no Brasil como braço de 

apoio estatal na promoção de políticas sociais e, para tanto, apresentou-se uma 

exposição dos adventos que ao decorrer do tempo forneceram as bases e políticas 

que culminaram em sua criação e institucionalização. 

A reunião do Consenso de Washington de 1989 constituiu-se num desses 

acontecimentos alicerçadores do fenômeno do “terceiro setor”. A corrente neoliberal 

consolidada em países centrais na década de 80 foi apontada por organismos 

internacionais multilaterais - FMI, BID, BM - como solução para a crise econômica 

enfrentada pelos países latino-americanos. A aceitação da ideologia neoliberal, 

fundamentada em políticas orientadas para o mercado - com foco em privatizações, 

desregulamentações, liberalização comercial e focalização de gastos públicos - e de 
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redução da ação estatal, por conseguinte, pulverizadora de importantes direitos 

sociais, foi imposta por esses organismos a fim de financiarem o processo de 

implementação da contrarreforma nesses países. 

Aderindo a essas políticas contrarreformistas - ou seja, obedecendo aos 

ditames hegemônicos neoliberais - o Brasil inaugurou em 1995, sob a gestão do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, a Contrarreforma Gerencial da 

Administração Pública, marco crucial para a afirmação do “terceiro setor”. 

O PDRAE - documento condutor da contrarreforma - foi elaborado pelo 

então ministro do MARE, Bresser-Pereira, e continha propostas e diretrizes 

harmônicas aos postulados neoliberais. Estabeleceu a delimitação das funções do 

Estado, a redução de gastos sociais, a implementação de programas de 

privatização, terceirização e publicização sob o pretexto da prestação de serviços 

públicos com qualidade, onde fossem prezados os pilares da eficiência e do foco no 

cidadão-consumidor. 

Através do programa descentralizador de publicização se justificou a 

inclusão social da “sociedade civil” na gestão, a qual passou a desenvolver políticas 

sociais - indispensáveis ao interesse público, como políticas nas áreas da educação 

e saúde - em uma esfera pública não-estatal, que passou, logo, a ser constituída por 

uma gama de organizações sociais não-governamentais, fundações empresariais, 

instituições caritativas e voluntárias. A partir desse processo, fundou-se as bases 

políticas e legais para a instituição do “terceiro setor”, atuante por intermédio de 

parcerias com o Estado e empresas privadas que passaram a ser contempladas 

com subsídios e isenções fiscais estatais, devido a sua suposta atuação “cidadã”, 

também conhecidas como “responsabilidade social”.  

Numa perspectiva crítica, pode-se afirmar que no Brasil os processos de 

publicização e privatização representaram, respectivamente, a transferência da 

responsabilidade estatal - de execução direta de políticas sociais - ao conjunto de 

cidadãos e às empresas privadas. Essas políticas acabaram por perder seu caráter 

universal, não-contratual, de igualdade de acesso e constitutivo de direito 

assegurado pela Constituição Federal Brasileira de 1988 ao serem privatizadas.  

O que ocorreu foi um verdadeiro processo de desresponsabilização da 

questão social, que ficou quase em sua totalidade dependente da boa vontade e 

solidariedade individual dos cidadãos da própria sociedade civil. 
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As políticas sociais ainda fornecidas pelo Estado vêm sendo 

paulatinamente precarizadas com tendências cada vez maiores à focalização, 

direcionando-se aos setores mais carentes e não abrangendo a totalidade da 

população. Na esfera estatal de produção de bens e serviços, as políticas sociais 

constitutivas de direito dos cidadãos vêm sendo mercantilizadas, transformadas em 

atividades lucrativas e do mesmo modo em um meio para a acumulação privada. No 

âmbito do chamado “terceiro setor” essas políticas são desenvolvidas visando 

atender a população excluída da precária cobertura estatal, mediante a atuação de 

organizações e instituições voluntárias, caritativas e filantrópicas, pautadas em 

valores de autoajuda e ajuda-mútua. 

Conclui-se, portanto, que a atuação do “terceiro setor”, na realidade, 

satisfaz ao projeto neoliberal de reestruturação do capital, efetivado através de 

contrarreformas políticas que objetivam acabar com o direito de acesso universal 

dos cidadãos às políticas sociais. Ao firmar-se uma relação de parceria entre o 

Estado e organizações do denominado “setor” via transferências de fundos públicos, 

e com empresas mediante apoio financeiro, incentivos e isenções fiscais, a 

acumulação de capital é ampliada às custas de cortes com gastos sociais estatais 

diretos. Sendo assim, pode-se afirmar que recursos e verbas públicas são entregues 

facilmente nas mãos do capital (sim, o capital “ganha de mão beijada”), permitindo 

sua reafirmação. Não se sucede com a atuação do “terceiro setor” a ampliação dos 

direitos sociais, nem sequer a garantia universal ao seu acesso, mas sim a sua 

pulverização e desuniversalização - um processo funcional à reprodução e 

ampliação, enfatiza-se, não de direitos sociais fundamentais, mas da acumulação 

capitalista. 
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