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RESUMO 
 
Este artigo explana acerca do debate conceitual e político da 
relação entre Estado e sociedade civil no interior do capitalismo 
nas suas formas de materialização do trato à questão social na 
conjuntura contemporânea. Pretende-se desconstruir essas 
categorias, a partir do fenômeno “terceiro setor”, para demarcar 
a fragilidade argumental de concepções relacionadas, sua 
funcionalidade em legitimar uma ordem que vem sendo 
implementada desde a década de 1970. O que se busca é 
oferecer apontamentos acerca da relação entre Estado e 
sociedade civil, de modo que seja possível a construção da 
crítica qualificada às tendências atuais de enfrentamento da 
questão social. 
 
Palavras-chave: Estado. Sociedade civil. Capitalismo 
contemporâneo. 
 
ABSTRACT 
 
This article explain about political and conceptual debate on the 
relation between State and civil society within capitalism, in its 
forms of materialization of treating with social issues in 
contemporary conjuncture. It is intended to deconstruct these 
categories, from the third sector phenomenon, in order to line 
off the argumentative fragility of the related conceptions, its 
functionality to legitimize an order which has been implemented 
since the seventies. What is sought is to offer notes about the 
relation between State and civil society, so that it is possible to 
build qualified criticism of current tendencies of confronting 
social issues. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

 

A busca pela compreensão - como objeto de discussão desse artigo - das possíveis 

ameaças à perspectiva de direito social oriunda da Constituição Federal de 1988 no atual 

paradigma de relação Estado e sociedade civil por meio do terceiro setor e as reais 

consequências desse processo, coloca problemáticas contundentes de modo que a 

apreensão superficial dos determinantes da realidade pode não oferecer subsídios 

suficientes para tecer a crítica acerca desse assunto. 

Neste artigo delineamos um resgate da crise capitalista de 1970 e o esfacelamento 

das conquistas trabalhadoras expressas nos modelos de Welfare State, a partir das 

alternativas políticas neoliberais e dos ajustes estruturais. Dessa forma, situamos essas 

tendências no contexto dos países ditos “emergentes”, expondo as mudanças na 

macroeconomia e nas funções do Estado, a fim de desmistificar o fenômeno do “terceiro 

setor” e a imposição de uma lógica diferenciada de relação entre Estado e a chamada 

“sociedade civil”.  

Analisar as determinações características da relação entre Estado e sociedade a 

partir da delimitação e dos elementos expostos subsidiarão o desenvolvimento desta 

pesquisa, de modo que, pelo recorte do objetivo em questão, possa se desenvolver análises 

fiéis ao enfoque dialético; no esforço em apreender e decifrar o movimento da realidade em 

seus conflitos e contradições, a partir dos seguintes elementos: “O primeiro é a natureza do 

capitalismo, seu grau de desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecentes. O 

segundo é o papel do Estado na regulamentação das políticas sociais, e o terceiro é o papel 

das classes sociais” (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 44). Este trabalho, por sua natureza 

e temporalidade, apresenta as análises construídas por meio de estudo bibliográfico, com 

enfoque qualitativo, que por certo é adequado à pesquisa social que, por sua vez, lida com 

laivos que não podem ser acomodados apenas quantitativamente. Assim consideramos esta 

discussão um ponto de partida que não esta esgotada em si mesma. 

 

 

II – A CRISE DOS ANOS 1970 E AS RESPOSTAS COLOCADAS EM CURSO  

 

 

 “O final dos anos 1960 e começo da década de 1970, o desenvolvimento fordista, as 

políticas keynesianas e o projeto de Estado Social, que vigorou nos países centrais, são 

postos em xeque, e consigo os direitos da relação salarial” (SALVADOR, 2010, p. 36).  A 



 

 

                  

contradição do próprio sistema se manifesta em crise, agora com forte ênfase no capital 

financeiro, uma vez que o capital de ordem industrial não conseguia mais se realizar nos 

moldes anteriores. Considerando que, conforme nos esclarece Ricardo Antunes, “[...] o 

grande deslocamento do capital para as finanças foi a consequência da incapacidade da 

economia real, especialmente das indústrias de transformação, de proporcionar uma taxa de 

lucro adequada” (ANTUNES, 1999, p. 32).  Pode-se perceber que “a crise econômica que se 

inicia nos anos 70, e que se torna mais visível nos anos 80, é problematizada a partir de 

fatores externos, como é o caso da crise de 1973, as lutas sociais pela libertação dos povos 

do Terceiro Mundo, do comportamento dos sindicatos” (MOTA, 1995, p.49). 

É na década de 1970 que tanto o Estado quanto a política econômica e social 

ganharão novos traços. Após a saturação do modelo de acumulação que existia, o sistema 

capitalista entra numa crise de superprodução: 

 

O que ocorreu em 1974-1975, na verdade, foi uma crise clássica de superprodução, 
se observadas a lei do valor. O já presente agravamento do problema do 
desemprego (não nas proporções atuais) pela introdução de técnicas capital-
intensivas e poupadoras de mão de obra, a alta dos preços de matérias-primas 
importantes, a queda do volume do comércio mundial, e um pode de barganha 
razoável dos trabalhadores empregados, advindo do ainda recente período de pleno 
emprego no capitalismo central: todos esses são elementos que estão na base da 
queda da demanda global (de um ponto de vista keynesiano) e da erosão inexorável 
da taxa média de lucros, de uma ótica marxista, no início dos anos 1970. A inflação 
induzida já não era estimuladora da demanda global (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, 
p. 116). 

 

Nesse quadro, as saídas apontaram inclusive para uma “reforma” administrativa do 

Estado, que buscava aumentar sua capacidade gerencial e diminuir os seus encargos 

sociais, e mesmo restringir seu controle sobre o mercado, colocando a política econômica 

como determinante da ação administrativa. É claro, sem perder de vista a subordinação ao 

“receituário Neoliberal” que os países, principalmente periféricos – a partir do Consenso de 

Washington2 - deveriam seguir, contando com este Estado para realizar as reformas 

necessárias para que a acumulação voltasse a ser altamente rentável, assim não 

prescindindo dos instrumentos estatais nesse processo de transformações, com vistas a 

consolidar soluções na esfera da organização produtiva e social. 

 

                                                           
2
 Na América Latina e nos países ditos “emergentes”, os efeitos da crise financeira e da crise da 

dívida externa, fortaleceram o modelo neoliberal, orientados pelo Banco Mundial, pelo Fundo 
Monetário Internacional – FMI (controlados pelos Estados Unidos), principalmente a partir do 
“Consenso de Washington” (SOARES, 2009, p. 13). O Consenso de Washington foi um conjunto de 
medidas - que se compõe de dez regras básicas - formulado em novembro de 1989 por economistas 
de instituições financeiras situadas em Washington.  

 



 

 

                  

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do 
capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais 
evidentes foram o advento do neoliberalismo, com privatização do Estado, a 
desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo 
estatal, [...]; a isso se seguiu também um intenso processo de reestruturação da 
produção e do trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário para 
tentar repor os patamares de expansão anteriores (ANTUNES, 1999, p. 33). 

 

O neoliberalismo, como reação teórica e política ao Estado intervencionista e de 

bem-estar, é gestado logo após a II Guerra Mundial em países do continente europeu e da 

América do Norte, em que o capitalismo predominava na sua forma plena (ANDERSON, 

1995). As saídas neoliberais apontaram pela priorização em controlar o aumento desmedido 

da inflação na década de 1970. Nessa linha, uma estratégia foi muito importante: a derrota 

do movimento sindical, bem como a perda da sua identidade central, materializado pela 

queda do número de greves e na contenção dos salários e aumento massivo do 

desemprego. Isso se expressou na “[...] fragmentação da classe trabalhadora a partir da 

fragilização de seus vínculos empregatícios, enfraquecendo os mecanismos sindicais, 

componentes centrais do período fordista” (SANTOS, 2012, p. 184). Ainda nesse sentido, 

atacou a autonomia dos Estados Nacionais, por meio de medidas de políticas econômicas 

de liberalização, de privatização e de mercado.  

A ofensiva neoliberal tem suas bases numa argumentação que direciona-se no 

sentido de restaurar a ortodoxia da centralidade no mercado, como âmbito de mediação da 

sociedade, colocando o Estado mínimo para áreas determinadas como a alternativa 

excepcional de expressão da “cidadania” e de realização do bem estar. Nas palavras de 

Laura Tavares, “por trás de todas essas medidas, está a ideia central de que é o livre jogo 

das forças do mercado, sem nenhuma interferência, o que levaria a uma melhor utilização 

dos fatores produtivos em benefício de toda coletividade” (SOARES, 2009, p. 15).  

Alguns traços da sistematização e do formato do Estado e da sociedade civil se 

colocam em voga como objetivos dos ajustes e das recomendações para os países em 

questão. 

 

As principais mudanças do “novo consenso” para a próxima década articulam-se em 
torno dos seguintes propósitos: a responsabilidade na criação de condições políticas 
para assegurar um “desenvolvimento humano sustentável”, mediante o 
fortalecimento do Estado e da sociedade civil, em particular o “desenvolvimento 
participativo” e a “governança democrática”. Para administrar os chamados “riscos” e 
o crescimento da pobreza, tornava-se necessário agora fortalecer o Estado, a fim de 
torná-lo mais “ativo, eficiente e competente” na tarefa de impulsionar um modelo de 
desenvolvimento em parceria com o mercado e as organizações da sociedade civil 
para alcançar as metas para o milênio (SIMIONATTO, 2010, p. 157). 

 

Na perspectiva do Estado, passam a atribuir-lhe uma carga grande de ingerência dos 

serviços sociais públicos, devido a suposta corrupção deste. Porém, não se trata de uma 



 

 

                  

simples fuga do Estado, pelo seu caráter afirmado como “corrupto”, existem interesses por 

traz dessa proposta de ajuste por dentro da ordem capitalista, um discurso legitimador, que 

não considera as causas estruturais dos problemas sociais em emersão e do sucateamento 

dos serviços sociais públicos. Percebe-se uma depreciação do Estado, ressaltando o 

redirecionamento dado ao programa operacional e analítico da América Latina e do Caribe – 

a partir da sua incapacidade da resolução dos problemas econômicos e sociais - quando 

afirma que a corrupção “[...] tem causado uma falta de confiança em instituições públicas e 

nas pessoas que tomam as decisões em muitos países, além de que tem gerado sentimento 

de desesperança que se manifesta em diversas formas na região” 3 (BANCO MUNDIAL, 

2002, p. 3, tradução nossa). Soares (2009) contribui para a crítica à essa argumentação: 

 
[...] mesmo reconhecendo as gritantes evidências do fracasso social do ajuste, os 
organismos internacionais mascaram a impossibilidade de que, a persistir a mesma 
política econômica, esse fracasso possa ser revertido, impondo uma visão de que os 
problemas sociais hoje existentes são apenas um problema de administração do 
ajuste, culpabilizando, mais uma vez, os Estados Nacionais de serem incompetentes 
na gestão econômica e social. É nessa perspectiva que se situam as 
recomendações recorrentes da necessidade de “reformas” [...] (SOARES, 2009, p. 
31). 

 

É nessa conjuntura que as orientações de caráter homogeneizante da sociedade civil 

se fortaleceram. Nela, compreendida nesses termos como uma esfera, se gestaria ações de 

fins públicos que o Estado “em déficit fiscal e ingerência econômica” não deu conta de 

materializar. A sociedade civil seria autônoma e indiferente ao Estado e ao mercado, livre de 

conflitos e dos interesses de classes, uma vez que nessa concepção essa esfera “neutra” 

diferencia-se da arbitrariedade do Estado, e da lógica lucrativa do mercado. Essa 

concepção4 coesa e ideal de sociedade civil, que não tem uma vinculação ontológica com a 

realidade como espaço de expressão das classes sociais e disputa por “projetos”. 

Sob essa linha de análise os serviços sociais públicos são estimulados a integrar a 

lógica do mercado onde a perspectiva do consumo é explícita, tendo como pano de fundo 

uma onda de tendências econômicas globais. É, então, preparado o espaço de 
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 O texto em língua estrangeira é “[...] ha ocasionado la falta de confianza en las instituciones públicas 

y en las personas que toman las decisiones en muchos países, además de que ha generado um 
sentimiento de desesperación manifestado de diversas formas en diferentes en la región” (BANCO 
MUNDIAL, 2002). 
 
4
 É importante diferenciar que, a concepção de sociedade civil considerada neste trabalho para 

explicitar o fenômeno do “Terceiro Setor” foi a perspectiva dos organismos internacionais pelas 
proposições políticas Neoliberais à América Latina. Porém ela a compreensão de sociedade civil no 
contexto nacional e internacional do final de 1990 e início dos anos 2000, não se restringiram à essa 
visão, uma vez que “diferentes sujeitos políticos recolocam no debate e na agenda política novas 
estratégias e proposições de contestação e de resistência ao modelo neoliberal” (SIMIONATTO, 
2010, p. 155). 
 



 

 

                  

disseminação de uma “nova” solidariedade, agora camuflado pela filantropia empresarial ou 

responsabilidade social das empresas, por exemplo, que acaba entendendo a questão 

social, em suas diversas expressões, como objeto de caridade e meio privilegiado para o 

exercício da “bondade” e da “honra”. É verificável que os objetivos do setor privado e público 

de certa forma acabam por se convergir, os interesses econômicos se sobrepõem, 

mesclando entre si os serviços prestados à população, com atividades integrativas do 

chamado “terceiro setor”. 

 

 

II.I - A fragmentação da sociedade civil a partir do fetiche do “terceiro 

setor” 

 

 

É necessário voltar atenção sobre qual a medida de vinculação entre esse novo 

consenso acerca do protagonismo da chamada “sociedade civil” e os objetivos da 

Contrarreforma do Estado Brasileiro, durante a década de 1990. E o que era o discurso 

legitimador dessas mudanças para se buscar saídas da crise, e como essas transformações 

acabaram por se efetivar na realidade da vida dos sujeitos que usufruem dos direitos 

sociais.  

Fica claro que a “Reforma” do Estado Brasileiro impactou de forma relevante no 

formato das políticas sociais. Ela passa a designar os serviços “não-exclusivos” do Estado e 

conjectura a publicização de serviços sociais, nisto o fenômeno do “terceiro setor” se 

relaciona diretamente. Como uma das implicações, tem-se o incentivo às parcerias entre 

Estado e as diversas organizações sociais. Enveredando-se pela mercantilização, que seria 

a transferência da responsabilidade do Estado para o mercado ou o “terceiro setor”, e o 

repasse de recursos públicos para o âmbito privado (MONTAÑO, 2010). 

Entidades públicas de direito privado, são autorizadas a estabelecer contratos de 

gestão com municípios ou instâncias de governo e, assim, estão suscetíveis a participar da 

distribuição do fundo público, por meio de transferências diretas de recursos pelas diversas 

formas de parcerias. São diversas as modalidades institucionais que podem integrar o setor 

de serviços “não-exclusivos” do Estado: as Organizações Sociais, Fundações variadas, as 

Organizações Militares Prestadoras de Serviços – OMPS e as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP.  

O fundamento da permanência de medidas de ajustes estruturais, expressas numa 

proteção e controle social particular, é a intervenção na pobreza extrema. Isso é 



 

 

                  

materializado em políticas sociais focalizadas e de redistribuição de renda, em consonância 

à um modelo de “desenvolvimento” mundial.  

 

O esvaziamento do setor público e o consequente desmantelamento de seus 
serviços sociais fizeram-se acompanhar por um retrocesso histórico, qual seja, o 
retorno à família e aos órgãos da sociedade civil sem fins lucrativos, como agentes 
do bem-estar social. Isso vem implicando a renúncia explícita do Estado em assumir 
sua responsabilidade na prestação de serviços sociais (sobretudo saúde e 
educação) em bases universais. A opção pelos mecanismo de auto-ajuda se dá 
mais pela ausência de impacto financeiro sobre o setor público do que pelos méritos 
organizativo-participativos da sociedade. O problema da utilização desses 
mecanismos está no seu caráter substitutivo dos serviços públicos e não na sua 
possível atuação complementar, sobretudo na democratização, fiscalização e 
controle desses serviços, que passam a ser precários ou inexistentes (SOARES, 
2009, p. 79-80, grifos do autor). 

 

Desta forma, as políticas sociais são cada vez mais prejudicadas, são 

descaracterizadas do seu aspecto de direito e de conquista, em função do caráter 

filantrópico que passa a ganhar os serviços públicos, ao superdimensionar o ideário da 

solidariedade ou refilantropização5, das respostas à questão social (MONTAÑO, 2010). A 

refilantropização é a transferência total ou parcial dos serviços sociais públicos para o 

âmbito da “sociedade civil”. Transfere-se à órbita da “sociedade civil” a iniciativa de assisti-la 

mediante práticas voluntárias, filantrópicas e caritativas, de ajuda mútua e do solidarismo. “É 

neste espaço que surgirá o „terceiro setor‟, atendendo a população „excluída‟ ou 

parcialmente „integrada‟. Isto se constitui como „uma luva‟ na mão do projeto neoliberal” 

(MONTAÑO, 2001, p. 4). 

 Montaño (2010) destaca a “descentralização administrativa” das políticas sociais, o 

que se traduz na transferência para a esfera local/municipal os processos administrativos, 

gerenciais e de financiamento, mas não os processos de decisões políticas, - que ainda 

permanecem no alto nível do poder público, o federal. Essa modalidade administrativa 

acontece em similaridade com aquilo que buscava a „Reforma Gerencial‟ do Estado, 

organizada pelo ex-ministro Bresser Pereira durante o governo Fernando Henrique Cardoso. 

O Plano Diretor da Reforma do Estado apontava que o Brasil fora atingido pela crise fiscal, 

pela crise da dívida externa e pelo populismo econômico. Daí a necessidade da disciplina 

fiscal, da privatização e da liberação comercial. 

Nesse sentido o foco da descentralização se relaciona tanto à 

municipalização/descentralização administrativa – transferência de responsabilidade dos 

órgãos federais para as instâncias municipais -, “quanto ao que Bresser Pereira chama 

(enganosamente) de publização – ou seja, transferência de responsabilidade e funções para 
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 Para aprofundar na categoria Cf: YAZBEK, M. C. 1995.  



 

 

                  

as organizações do chamado “terceiro setor”, isto é, uma verdadeira privatização” 

(MONTAÑO, 2010, p. 192).  

A partir dessa conjuntura, a compreensão do que passa a ser denominado de 

“terceiro setor” é cunhada de forma a escamotear as contradições estruturais da sociedade 

capitalista, se tratando de um entendimento raso e atomizado desta esfera da 

superestrutura – a partir das influências neoliberais -, ao mesmo tempo em que coloca o tal 

setor na dita “sociedade civil” como se fosse um esfera que transcende as relações sociais 

de classe e neutra a qualquer disputa por interesse de classes, ou seja, um espaço onde se 

expressa os interesse comuns, dotada de harmonia, o que colocaria sérios riscos ao 

conteúdo político dos direitos sociais, materializados nas políticas sociais: 

 

[...] o isolamento (mediante a „setorialização‟ de esferas da sociedade) e a 
mistificação de uma sociedade civil (definida como „terceiro setor‟), „popular‟, 
homogênea e sem contradições de classe (que em conjunto buscaria o „bem-
comum‟) e em oposição ao Estado (tido como „primeiro setor‟, supostamente 
burocrático, ineficiente) e ao mercado („segundo setor‟, orientado pela procura do 
lucro) contribui para facilitar a hegemonia do capital na sociedade. O debate sobre 
„terceiro setor‟ não é alheio a esta questão. Ideologizando este conceito, 
segmentando as lutas em esferas (ou „setores‟) autonomizadas, desarticuladas da 
totalidade social, personificando o Estado, o mercado e a sociedade civil, numa clara 
homogeneização desta última, escamoteando o verdadeiro fenômeno: a 
desarticulação do padrão de resposta (estatal) às sequelas da „questão social‟, 
desenvolvido, a partir das lutas de classes, no Welfare state. Com tudo isto, o 
conceito e o debate sobre o „terceiro setor‟ presta um grande serviço ao capital e à 
ofensiva neoliberal, nesta luta pela hegemonia na sociedade civil, no interior do 
processo da reestruturação do capital (MONTAÑO, 2010, p. 16). 

 

Esta transferência de responsabilidades para as instituições que agora compõem a 

“esfera pública não-estatal”, passa, claramente, por uma perspectiva de diminuição da 

responsabilidade do Estado. Como alternativa para substituir e complementar a “não-

intervenção” estatal, ganham força as medidas de privatização, tanto parcial quanto integral, 

dos serviço sociais públicos.  

 

A partir daí podemos identificar quatro tendências: privatização explícita, onde o 
Estado cria as regras e transfere recursos, e o setor privado se encarrega da 
produção de bens e distribuição de serviços; deslocamento da produção e/ou 
distribuição de bens e serviços públicos para o setor “não-lucrativo”, o chamado 
terceiro setor; descentralização com o repasse de responsabilidade para os 
municípios e filantropia empresarial e/ou políticas sociais empresariais que acabam 
por limitar iniciativas de ações a partir de uma opção personalista  e vêm sendo 
usadas como estratégia de marketing das empresas que pretendem cultivar uma 
“boa” imagem junto aos seus consumidores, “colaboradores” e “comunidade” vizinha 
(MONTAÑO, 2010, p. 184). 

 

  Porém, cabe ponderar que, no Brasil as organizações diversas integradas pela 

“sociedade civil” ganham força e mesmo uma aceitação maior a partir do processo de 

redemocratização política, segunda metade da década de 1970, que se deu após o período 



 

 

                  

da Ditadura Militar, com um protagonismo dos movimentos sociais. Assim o termo “civil” 

seria o contrário do “militar” associado ao Estado repressivo, sendo este a expressão da 

ditatura e aquela o bloco de oposição. No Brasil de maneira genérica as décadas de 1970 e 

1980 foram preponderantemente permeadas pela formação de diferentes organizações e 

inclusive com diferentes naturezas tanto de caráter empresarial quanto sindical e populares, 

que afrontavam em sua multiplicidade a seletividade repressiva dominante. As lutas 

populares foram intensas, complexificando efetivamente os processos de direção e de 

construção de hegemonia (FONTES, 2010). 

 

No contexto da luta contra a ditadura, a sociedade civil tornou-se sinônimo de tudo 
aquilo que se contrapunha ao Estado ditatorial. [...] o par conceitual sociedade civil e 
Estado – que forma em Gramsci uma unidade na diversidade – assumiu traços de 
uma dicotomia radical, marcada ademais por uma ênfase maniqueísta (COUTINHO, 
2006, p. 46-47). 

 

Mas foi a partir da década de 1990 que houve a expansão desse “setor” por meios 

legais de institucionalização e regulamentação6, esse processo teve assim o elemento 

anterior para contribuir com a legitimação contemporânea da concepção da sociedade civil. 

Apesar da existência das organizações sociais serem motivadas por fatores e interesses 

diferenciados – desde princípios cristãos: caridade, solidariedade até beneficiamento 

eleitoral e “responsabilidade social” das empresas – a partir das legislações na década de 

1990, elas passam a integrar o “terceiro setor” e estão submetidas à ingerência do Estado, 

instrumentalizadas como co-participantes na execução das políticas sociais ou muitas vezes 

são substitutas da responsabilidade estatal. 

 
[...] a ideologia neoliberal em ascensão apropriou-se daquela dicotomia maniqueísta 
entre Estado e sociedade civil para demonizar de vez tudo o que provém do Estado 
[...] e para fazer apologia acrítica de uma “sociedade civil” despolitizada, ou seja, 
convertida naquele mítico “terceiro setor” homogêneo, falsamente situado para além 
do Estado e do mercado (COUTINHO, 2006, p. 48). 

 

O incentivo pelo Estado às organizações do “terceiro setor” se darão por diferentes 

formas de cooperação, apoio e financiamento: auxílios e contribuições, subvenções sociais 
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 As principais e seminais regulamentações nesse sentido são: Medida Provisória n° 1591, de 

9/10/1997, que criou o Programa Nacional de Publicização; Lei n° 9.637 de 15/05/1998, que 
regulamenta as Organizações Sociais e a Lei n° 9.790 de 23/03/1999, que define o Termo de 
Parceria entre Estado e Oscip‟s. Uma breve diferenciação pode-se fazer a partir dessas leis, as 
Organizações Sociais são organizações controladas pelo governo que, junto com representantes da 
sociedade, detêm maioria de seu conselho diretor, trabalhando para o Estado mediante contrato de 
gestão; e as OSCIP‟s é um título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, que por meio do 
atendimento de certos critérios legais obtêm certas vantagens fiscais e maior facilidade para celebrar 
convênios com os órgãos públicos. E por fim as OMPS‟s são estritamente ligadas à Marinha, como 
um instituto componente da gestão pública que deve se empregar com atividades industriais e de 
apoio de base, pesquisa e desenvolvimento, atendimento médico-hospitalar, abastecimento, ensino e 
cultura. 



 

 

                  

por meio de recursos diretos, convênios, acordos ou ajustes, contrato de gestão, termo de 

parceria, isenção de impostos ou renúncia fiscal do Estado em recolher impostos 

(MONTAÑO, 2010, p. 204-205, grifos do autor). 

As entidades integradas no “terceiro setor” passam a desenvolver uma intervenção 

não política, mas harmônica, integradora, de parcerias, visando o bem comum numa ordem 

contraditória. A consequência disso é a despolitização das organizações populares, onde 

parte dos movimentos sociais passa a não se articular e nem se identificar com os 

sindicatos e com os partidos políticos. Ocorre, uma tendência de substituição dos 

movimentos sociais pelas ONG‟s, através de parcerias, articulando com o capital e o 

Estado, em que o atendimento das demandas populares fica condicionado às possibilidades 

de financiamento dessas instituições. Com isso tais movimentos perdem a identidade das 

lutas de classes, que questionavam a ordem do capital, a contradição entre o capital e o 

trabalho (MONTAÑO, 2010, p. 149). 

O “terceiro setor” ao se aproximar e substituir as ações do Estado, deteriora a 

concepção de direito, e o “serviço” oferecido aparece como doação, ajuda. O compromisso 

ou o dever do “terceiro setor” não necessariamente é de garantir a qualidade, a quantidade 

e a permanência das ações relacionadas ao enfretamento da questão social. O Estado ao 

contrário, tem esse dever apregoado nas legislações e na legitimidade que deve assumir ou 

pelo menos deveria perante a população. O sujeito que recebe o serviço oferecido deixa de 

ser visto como cidadão de direito e passa a ser considerado como um “despossuído” ou 

“pobre” (ANDRADE, 2006). 

Nessa perspectiva, a noção de “terceiro setor”, segundo Montaño (2010) 

compreende um laxo termo, que envolve um vasto número de entidades, de atividades e 

concepções que não integram o Estado nem o mercado, não possuem fins lucrativos em 

tese; e dependem para sua sobrevivência de contribuições voluntárias, de tempo e dinheiro, 

editais públicos ou privados de financiamento, etc. São associações, fundações, hospitais 

não estatais, organizações de assistência social, museus, entidades filantrópicas, 

beneficentes ou de caridades, organizações não governamentais, entidades sem fins 

lucrativos, responsabilidade social empresarial. O autor afirma ser a sua tese central e que 

se considera neste trabalho, a de que 

 

[...] o debate do “terceiro setor” desenvolve um papel ideológico claramente funcional 
aos interesses do capital no processo de reestruturação neoliberal, promovendo a 
reversão dos direitos de cidadania por serviços e políticas sociais e assistenciais 
universais, não contratualistas e de qualidade, desenvolvidas pelo Estado e 
financiadas num sistema de solidariedade universal compulsória (MONTAÑO, 2010, 
p. 19).  

 



 

 

                  

 

III – CONCLUSÃO 

 

 

A relação entre Estado e sociedade esta cada vez mais instrumentalizada, 

funcionalizada e mediada através da “parceria” do Estado com o denominado “terceiro setor” 

nisto, busca-se romper com as lutas sociais compostas na sociedade, as discussões e 

embates construídos dentro da “grande política”, eufemizando o conflito social e limitando a 

possibilidade de construção de um força contrária ao que está posto. Nesse sentido a dita 

“sociedade civil” deve buscar a resolução de suas demandas nos espaços da ajuda mútua, 

com seus próprios recursos, fora do Estado ainda que subsidiado minimamente por este, 

trazendo à tona a ideia de tratamento à questão social dentro da lógica do que é possível. 

Considerando que os processos de transformações econômicas e políticas rebatem 

diretamente na formação de “consensos” no seio da sociedade, foi imprescindível 

desmistificar as determinações envoltas no discurso da vinculação entre “terceiro setor” e 

“sociedade civil”, que vem a legitimar um modelo de resposta às expressões da questão 

social, concretizado na política social vigente, que cada vez mais se distancia do que foi 

preconizado na Constituição Federal de 1988, além de trazer riscos às conquistas já 

materializadas. A “Reforma do Estado” brasileiro irá rebater no marco da universalidade e da 

centralidade estatal na conformação dos direitos sociais, que começava a se formatar de 

maneira “plena” na Constituição Federal de 1988, à medida que tem uma perspectiva 

minimalista e atomizada de atendimento às necessidades da população em detrimento do 

reforço do mercado. Essas transformações vão ser legitimadas por mecanismos legais a fim 

de obter apoio político dos setores tradicionais influentes no projeto de internacionalização 

do país, além do espraiamento na estrutura social da existência de uma crise genérica, 

tendo como solução as próprias organizações da “sociedade civil”.  

O discurso do “terceiro setor” camufla as contradições que permeiam o modo de 

produção em vigor, e ainda, oculta a construção de um consenso para atenuar os conflitos 

gerados pela relação entre as classes sociais. Nessa conjuntura, em que há uma 

potencialização do terceiro setor na prestação dos serviços públicos frente à insuficiência do 

Estado em responder as demandas sociais, o Estado vem se mostrando como interessados 

na modalidade de gestão e de ações relacionadas ao “terceiro setor”. A transferência de 

efetivação das políticas sociais para o espaço privado ou para as esferas ditas fora do 

mercado e do Estado esvazia conteúdo e o significado da noção de direitos fazendo com 

que ele se apresente reduzido a concepção de serviços, doações e solidariedade. 



 

 

                  

Nesse sentido é fundamental a construção coletiva de conhecimentos aprofundados 

da realidade mais geral das transformações sociais, fundamentalmente no que diz respeito à 

configuração atual das políticas públicas. De modo que forneça insumos àqueles sujeitos 

que se encontram no âmbito das lutas sociais que inserem no campo da relação Estado e 

sociedade.  
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