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RESUMO 
 
O artigo aborda a estruturação da Terceira Via no Brasil, 
enfocando as normas legais consequentes desta 
política, produzidas desde a década de 90, 
deliberadamente sob o discurso da necessidade de 
implementação de ações alternativas aos receituários 
socialista e neoliberal. Pretende-se perceber, através 
das normas legais produzidas neste período, se as 
diretrizes traçadas pela terceira via nelas constantes 
constituem-se em elementos importantes para o 
enfrentamento da questão social brasileira. 
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ABSTRACT 
 
The article shows the structure of the Brazilian Third 
Way, focusing the laws originated from this policy, 
produced since the 90's, deliberately under the discourse 
of the need of implementation of alternative actions 
different from the socialist and the neoliberal recipes. It's 
searched the conclusion, through the laws produced in 
this period, if the rules traced by the third way constitute 
important elements to face the brazilian social question. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

   De forma sensível, a partir da década de 90, tem sido constatada no 

Brasil uma produção intensa de diplomas legais destinados a implantar nova 

lógica na condução do Estado Brasileiro, através da ideia de gestão dos serviços 

públicos, não necessariamente, mais a cargo do poder público, devendo-se 

alcançar novo patamar gerencial em relação ao qual algumas atividades poderão 

ser transferidas para a sociedade civil (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO 

ESTADO, 1995). 

   Defendeu o governo brasileiro, então, como um dos elementos para 

o enfrentamento à questão social a adoção de máquina estatal mais enxuta, 

propiciando maior eficiência no atendimento das diversas demandas sociais. Este 

posicionamento não significaria a defesa do Estado Mínimo, tentando-se afastar o 

discurso deste período do ideário neoliberal e aproximando-o, portanto, de 

políticas chamadas de Terceira Via: 

A reação imediata à crise - ainda nos anos 80, logo após a transição 
democrática - foi ignorá-la. Uma segunda resposta igualmente inadequada 
foi a neoliberal, caracterizada pela ideologia do Estado mínimo. Ambas 
revelaram-se irrealistas: a primeira, porque subestimou tal desequilíbrio; a 
segunda, porque utópica. Só em meados dos anos 90 surge uma resposta 
consistente com o desafio de superação da crise: a idéia da reforma ou 
reconstrução do Estado, de forma a resgatar sua autonomia financeira e 
sua capacidade de implementar políticas públicas. 

Neste sentido, são inadiáveis: (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) 
reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de 
uma política industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e 
criem as condições para o enfrentamento da competição internacional; (3) 
a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos de política 
social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor qualidade 
para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas 
a aumentar sua "governança", ou seja, sua capacidade de implementar de 
forma eficiente políticas públicas. (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO 
ESTADO, 1995). 

Assim é que foi implantado no Brasil o Plano Diretor da Reforma 

do Estado Brasileiro, em 1995, segundo orientação da Presidência da 

República, decorrendo dele a determinação da necessidade de edição de várias 

leis que teriam como objetivo implantar no ordenamento jurídico suas diretrizes. 

Foram, então, sendo produzidas sucessivas normas legais como um 

dos itens fundamentais para implementar referido projeto político,  podendo-se 

citar, dentre as mais representativas, as leis relacionadas às organizações sociais 



 

                  

( Lei n° 9637/98), às organizações da sociedade civil de interesse público( Lei n° 

9.790/99), a lei das parcerias público-privadas (Lei n° 11.079/2004), e mais 

recentemente a Lei das Parcerias Voluntárias ( Lei nº 13019/2014), todas com o 

objetivo deliberado de propiciar a transferência de responsabilidades até então 

estatais à sociedade civil, o que representaria a redução do aparelho estatal. 

Deve-se ressaltar que a participação da sociedade civil não apenas 

neste momento, apresentou-se com destaque, visto que a iniciativa de 

enfrentamento da questão social já contou, em período considerável, com a 

sociedade civil como único protagonista, num momento em que o Estado se 

encontrava ausente ou vislumbrava-se que a problemática social era assunto de 

polícia, segundo referido por Pereira (2002, p. 127): 

Antes de 1930, a economia brasileira era agroexportadora e o sistema 
político caracterizado pela ausência de planejamento social. O Estado 
quase não exercia o papel de agente regulador da área social e, portanto, 
não gerava o processo de provisão social, deixando esse mister com as 
seguintes instâncias; o mercado — que atende a preferências e demandas 
individuais — a iniciativa privada não-mercantil — que dava respostas 
tópicas e informais aos reclamos da pobreza — e, a polícia, que controlava, 
repressivamente, a questão social emergente. 

Entretanto, com o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social em 

número considerável de países, os entes de caráter público tomaram para si a 

responsabilidade pelo atendimento das demandas sociais partindo do Estado Mínimo 

para o chamado Estado Máximo, ou Estado promotor de cidadania segundo 

observado por Esping -Andersen (1994, p. 74). 

 

Com a derrocada do Welfare State, várias alternativas foram 

defendidas para o atendimento das demandas sociais, desde aquelas centradas 

no Estado Mínimo até as chamadas alternativas de terceira via. 

Como acima disposto, verifica-se que a Reforma do Estado Brasileiro e 

as leis dela decorrentes foram enquadradas por seus idealizadores como não 

neoliberais, adotando uma terceira via como concreta alternativa para a transposição 

das dificuldades de atendimento das necessidades mais básicas constatadas na 

realidade brasileira. 

O presente artigo, portanto, submete a estudo as leis 9637/98, 



 

                  

9.790/99, 11.079/2004 e 13019/2014, referentes às organizações sociais, às 

organizações da sociedade civil de interesse público,  às parcerias público-privadas e 

às parcerias voluntárias, respectivamente, importantes elementos decorrentes das 

diretrizes da Reforma do Estado, verificando se poderão funcionar como um dos 

itens utilizados para um atendimento da questão social. 

 

   Para tanto, apresenta-se inicialmente, como etapa prévia fundamental, 

a análise da Terceira Via ( GIDDENS, 2000), um de seus alicerces teóricos, 

inclusive identificando-se quais os seus reflexos na realidade brasileira, tomando-se 

como referência a metodologia crítica histórico-marxista. Só então, após a 

apropriação destes fundamentos, será possível a avaliação das leis por eles 

determinadas. 

A lei aqui será estudada, sobretudo, como um concreto composto por 

múltiplas determinações2, não apenas vinculado à ótica jurídica, sendo 

imprescindível a análise dos fatores político-econômicos que determinam a 

produção ou existência da norma legal, como já percebido por Pashukanis (1980, p. 

66). 

Conforme constatado por Passukanis (1980, p. 63) "a lei como um 

fenômeno social objetivo não pode ser exaurida por uma norma ou regra, escrita ou 

não. Uma norma como esta, isto é, no seu conteúdo lógico, é também derivada de 

prévia relações existentes". Isto justifica, portanto, que a seguir se inicie a análise 

do substrato sócio-econômico que representa dimensão fundamental e 

indissociável das normas legais analisadas. 

                                                           
2 O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações e, por isso, é a 
unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, e 
não como ponto de partida, e portanto, também, o ponto de partida da intuição e da 
representação. No primeiro caso, a representação plena é volatilizada numa determinação 
abstrata; no segundo caso, as determinações abstratas conduzem à reprodução do 
concreto pela via do pensamento. Eis porque Hegel caiu na ilusão de conceber o real como 
resultado do pensamento, que partindo de si mesmo se concentra em si mesmo, se 
aprofunda em si mesmo e se movimenta por si mesmo; ao passo que o método que 
consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é, para o pensamento apenas a maneira de 
se apropriar do concreto, de o reproduzir na forma do concreto pensado; porém, não é este 
de modo nenhum o processo de gênese do concreto em si." ( Marx, 1995, p. 223) 
 



 

                  

2 OS MARCOS TEÓRICOS DA TERCEIRA VIA E SEUS REFLEXOS NO 

BRASIL 

 

   A denominação "Terceira Via" tem sido reservada para o contexto 

atual em que a globalização, a financeirização e a reestruturação produtiva 

encontram protagonismo no cenário mundial. Assume esta corrente política uma 

diretriz comprometida com a aceitação da globalização, tentando a ela se 

amoldar. Defende, ainda, o protagonismo da sociedade, que deverá assumir a 

responsabilidade por seu destino visto que o Estado, como antes identificado no 

presente artigo, encontra-se com urgente necessidade de remodelação para 

além da divisão entre esquerda e direita. 

   Assim, resume Giddens ( 20001, p. 74) a proposta da Terceira 

Via: 

O objetivo geral da política da terceira via deveria ser ajudar os cidadãos 
a abrir seu caminho através das mais importantes revoluções de nosso 
tempo: globalização, transformações na vida pessoal e nosso 
relacionamento com a natureza. A política da terceira via deveria adotar 
uma atitude positiva em relação à globalização (...) A política da terceira 
via deveria preservar uma preocupação essencial com a justiça social, 
aceitando ao mesmo tempo que o âmbito de questões que escapam à 
divisão esquerda/direita é maior do que antes. ( ...) Poder-se-ia sugerir 
como um moto primordial para a nova política, não há direitos sem 
responsabilidades. 

Verifica-se que a proposta da Terceira Via pode ser caracterizada 

pelo afastamento do viés mais à esquerda- o que pode ser explicado pelo 

descrédito do autor no marxismo (GIDDENS, 2001, p. 07) - e também pela 

tentativa de demonstração de que supera o ideário neoliberal através de uma 

modernização da social -democracia que estaria vinculada à defesa da justiça 

social e da democracia. 

Claro, portanto, que a Terceira Via não tenta superação da lógica 

atual do mercado, mas, ao contrário, amoldar-se a ele numa perspectiva de caráter 

reformista, portanto, não revolucionária: 

Vou supor que " terceira via" se refere a uma estrutura de pensamento e 
de prática política que visa adaptar a socialdemocracia a um mundo que 
se transformou fundamentalmente ao longo das duas ou três últimas 
décadas. É uma terceira via no sentido de que é uma tentativa de 
transcender tanto a socialdemocracia do velho estilo quanto o 
neoliberalismo. (GIDDENS, 2001, p. 36) 

 



 

                  

   Anthony Giddens, em sua obra "A terceira via: reflexões sobre o 

impasse político atual e o futuro da social democracia", toma como parâmetro a 

realidade britânica para aplicação de sua teoria, devendo-se, portanto, na análise 

do objeto proposto no presente artigo, atentar-se para o possível reflexo de 

referida diretriz no contexto brasileiro, seguindo metodologia proposta por Marx 

(1995, p. 217) que alertou para as especificidades históricas: 

As categorias mais abstratas, embora sejam válidas para todas as 
épocas ( devido à sua natureza abstrata precisamente) são também 
— no que a sua abstração tem de determinado — o produto de 
condições históricas e só são plenamente válidas para estas 
condições e dentro dos seus limites. 

Entretanto, as determinações do mercado têm sido determinantes 

como se comprova em trecho da publicação "PLANO DIRETOR DA REFORMA DO 

ESTADO, 1995", revelador do fato de que o Governo Brasileiro procurou se 

amoldar às exigências capitalistas: 

Neste sentido, são inadiáveis: (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) 
reformas econômicas orientadas para o mercado, que, 
acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 
concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da 
competição internacional; (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO 
ESTADO, 1995) 

Sader ( 2005), ao analisar o Governo do Presidente Luís Inácio Lula 

da Silva, consegue pontuar de forma magistral a existência da terceira via em 

desenvolvimento no Brasil, diante da constatação de que as diretrizes 

governamentais têm sido guiadas pelos humores do mercado, contando o Estado 

ainda com políticas sociais compensatórias, mas não suficientes para atender as 

mazelas criadas pelo modo de produção capitalista ora em curso: 

Uma terceira via tropical? 

A continuidade da política econômico-financeira do governo de 
Cardoso se combinava com políticas sociais compensatórias, 
localizadas, emergências — aqui também conforme o receituário do 
Banco Mundial. O programa "Fome Zero" e os que o sucederam não 
se orientavam pela afirmação de políticas centradas em direitos 
universais, mas se centravam em zonas e cidades consideradas de 
"extrema pobreza". Não poderia haver melhor exemplo de política 



 

                  

focalizada, que escolhe pontos determinados para concentrar ajuda 
econômica, mediante a utilização de cartões de identificação das 
famílias mais carentes. 

Combinavam-se assim os dois elementos que de alguma forma 
haviam caracterizado a chamada "terceira via" — a manutenção da 
estabilidade monetária como objetivo central e o desenvolvimento de 
políticas sociais compensatórias, ao mesmo tempo que se ataca 
conquistas do Estado de bem estar social. O objetivo é o de "criar um 
clima propício à atração de investimentos" e de eliminar tudo que 
pareça entrave a essa atração. Os movimentos sociais tem que se 
contentar com os efeitos das políticas de incentivo ao grande capital. 

A percepção de continuísmo de uma política centrada na terceira via 

é assertiva verdadeira quando se constata em declaração do ex- Presidente da 

República que este seria o norte seguido pelo Governo Brasileiro 

Não há por que mudar, há o que aperfeiçoar. Nós queremos reduzir mais 
os juros, nós queremos crescer um pouco mais, nós queremos gerar 
mais empregos. Queremos melhorar a infra-estrutura do país, melhorar a 
distribuição de renda e muito investimento na educação". (Reuters, 
15/07/2006) 

Representa, portanto, o estudo das normas legais importante 

subsídio para identificar se este período marcado pela terceira via pode, através 

de leis representativas do receituário da Terceira Via no Brasil, indicar 

efetivamente a potencialidade de atendimento das diferentes demandas sociais, 

ou se continuam comprometidas com a manutenção do status quo. 

3 OBSTÁCULOS AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL 

DECORRENTES DAS LEIS REPRESENTATIVAS DA TERCEIRA VIA 

 

   Passa-se então à análise de três leis representativas deste momento: 

Lei n° 9637/98 (organizações sociais), Lei n° 9.790/99 (organizações da sociedade 

civil de interesse público),  Lei n° 11.079/04 (responsável pelas parcerias público-

privadas) e Lei nº 13019/2014 ( parcerias voluntárias). 

   Iniciando-se, portanto, pela análise da lei 9673/98, verifica-se que esta 

permite a descentralização de atividades no setor de prestação de serviços não-

exclusivos do Estado, a partir do pressuposto de que esses serviços serão mais 

eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, forem executados 

pelo setor público não-estatal.Nos termos da lei, entende-se por organizações sociais 



 

                  

as entidades de direito privado que, por iniciativa do Poder Executivo, obtêm 

autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com esse poder, e assim ter 

direito à dotação orçamentária. As organizações sociais terão autonomia financeira e 

administrativa, devendo respeitar as condições previstas na lei quanto ao conselho de 

administração. Elas receberão recursos orçamentários, podendo obter outros 

ingressos através da prestação de serviços, doações, legados e financiamentos. 

   De forma emblemática a lei inicia, em seu art. 1°, trazendo a relação de 

áreas em que poderão atuar as organizações sociais, definindo extenso rol 3, inclusive 

das áreas mais sensíveis para a sociedade: ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação meio ambiente, cultura e saúde. 

   Deliberadamente, verifica-se, portanto, que a lei insere no ordenamento 

jurídico de forma rigorosa um dos pilares da terceira via relativo à participação da 

sociedade civil como protagonista das políticas públicas, restando poucas áreas de 

atuação exclusiva do Estado, segundo informa o PLANO DIRETOR DA REFORMA 

DO ESTADO. 

   Entretanto, apesar desta diretriz de incorporação da sociedade civil 

como sujeito fundamental das políticas públicas verifica-se no próprio artigo 1° da lei 

que a escolha das entidades a serem qualificadas como organizações sociais e que 

possam colaborar com o poder público apresenta-se como discricionária, a cargo do 

gestor público, inclusive sem constar da lei a consulta popular para que se verifique, 

segundo a comunidade, quais as entidades e demandas sociais prioritárias. 

   Se de um lado, nos discursos, publicações e intenções dos governos 

signatários do ideal da terceira via apresenta-se a idéia de que haverá a participação 

da sociedade civil, na lei ora em apreço, verifica-se que tal indicação não concretiza, à 

medida em que atribui-se ao Ministro de Estado a competência para a escolha da 

entidade que será qualificada e, portanto, poderá desenvolver as políticas públicas 

relacionadas. 

   Não se verifica, portanto, o empoderamento da sociedade civil para 

escolher as entidades que a representem e que poderão ser qualificadas como 

organizações sociais, colaborando com o poder público no desenvolvimento de 

políticas públicas. Ao contrário, a centralidade de referida escolha continuará sendo do 

                                                           

3 Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 
ensino, à pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação 
do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.  

 



 

                  

poder público. 

   Portanto, a lei analisada não propicia a autonomia e o controle popular, 

seja na definição das demandas sociais, seja na escolha das organizações a serem 

parcerias do Poder Público. 

   A participação da comunidade é assegurada ao longo da lei, mas 

apenas depois de escolhida, de acordo com a conveniência do Ministério específico, a 

organização que irá desenvolver a política pública pertinente, conforme se constata no 

art. 2° da lei. 

   Entretanto, em que sentido será possível esta efetiva participação da 

sociedade comprometida com respostas concretas à questão social no Brasil quando 

se considera a questão da cooptação, além de problemas estruturais relacionados ao 

baixo grau de escolarização refletido nos índices de desenvolvimento humano 

constatados em grande parte do território brasileiro? Estes são fatores que tendem a 

dificultar a pretendida participação prevista por esta lei, o que, aliado à falta de 

autonomia da sociedade para escolher as entidades que efetivamente possam 

desenvolver as diversas políticas públicas em parceria com o poder público, indica a 

debilidade da lei em questão para apresentar-se como efetiva resposta às demandas 

sociais. 

   Além da lei antes analisada sobre as organizações sociais, cabe ainda 

referência à lei das organizações da sociedade civil de interesse público — OSCIPs 

(Lei n° 9790/90), que ganha principal concentração de interesse quando se percebe 

que foi motivada pela necessidade de se propor respostas à questão social segundo 

Ferrarezi e Rezende ( 2001). 

   A lei n° 9790/99 representa avanço em relação à norma sobre 

organizações sociais, visto que não ficará mais sob a inteira discricionariedade do 

Ministro responsável conferir o título de OSCIP, devendo o mesmo se ater a balizas 

normativas previamente determinadas, conforme previsto no art. 6°. 

   A lei em questão exige consulta a Conselho de Políticas Públicas, antes 

da celebração de termos de parceria para que referidas organizações da sociedade 

civil de interesse público implementem políticas públicas juntamente com o Estado. 

   Entretanto, a redação acima transcrita apresenta-se extremamente 

tímida, à medida em que, apesar de necessária a consulta ao conselho que dispõe de 

membros da comunidade, não dispôs a lei que este teria caráter deliberativo, o que se 

constitui em mais um obstáculo a considerar-se os instrumentos normativos próprios 

da Terceira Via no Brasil como meios de enfrentamento à questão social no Brasil, 



 

                  

visto que as demandas sociais necessárias na percepção da comunidade 

apresentadas no Conselho, não necessariamente serão objeto do termo de parceria a 

ser implementado pela OSCIP. 

   Por fim, passa-se à análise da Lei n° 11.079/ 2004 e 13019/2014, que 

tratam sobre as parcerias público-privadas e as parcerias voluntárias no Brasil. Na 

mesma linha de compreensão das leis relacionadas às organizações sociais e às 

organizações da sociedade civil de interesse público verifica-se que os objetos alvos 

das parcerias público-privadas e parcerias voluntárias serão determinados pela 

autoridade competente, depois da realização de estudos técnicos. A lei continua sem 

prever a participação da sociedade na escolha dos objetos a serem contratados. 

   Evidencia-se, uma vez mais, que os diplomas legais representantes da 

terceira via, apesar de, em um primeiro momento pretenderem demonstrar que detêm 

comprometimento com o atendimento das demandas sociais, em seguida, omitem 

instrumentos que conduziriam a sociedade civil na busca do atendimento aos 

problemas mais urgentes constitutivos da questão social. 

 

4 CONCLUSÃO 

Segundo consta do sítio do Ministério da Justiça na rede mundial de 

computadores, o número de entidades qualificadas como organizações da 

sociedade civil de interesse público nas mais diversas áreas de interesse já totaliza 

3.954 organizações. 

Diante da importância numérica acima relatada, principalmente 

das instituições qualificadas como organizações sociais, fundamental verificar -

se se o marco legal a elas vinculada propiciará, de fato, importantes 

mecanismos de enfrentamento à questão social no Brasil.  

   Entretanto, conforme demonstrado ao longo do presente artigo não se 

vislumbra comprometimento de referidos diplomas legais, reflexos da terceira via no 

Brasil. Ao contrário, as decisões quanto às prioridades, segundo as leis antes 

citadas, partem das instâncias de cúpula do governo, sem obrigatoriedade de 

qualquer consulta aos administrados sobre as necessidades por eles sentidas. 

Por outro lado, a pretendida participação da sociedade prevista em 

referidos diplomas legais torna-se obstada em grande parte na realidade 

brasileira, visto que a mobilização da sociedade civil passa primeiro pelo 

atendimento das necessidades básicas, o que não se verifica em considerável 



 

                  

parcela da população. 

Apenas com a superação deste estágio a sociedade poderá 

realizar concretamente o controle e a participação fundados na autonomia 

crítica. Entretanto, diante desta constatação, a sociedade não deve apresentar 

um papel de conformismo, ao contrário, a superação da realidade presente deve 

fazer parte dos sonhos de todos que pretendem uma transformação rigorosa 

que realmente atenda as demandas sociais mais urgentes na perspectiva 

disposta por Lenin (1988, p. 132): 

Se o ser humano fosse completamente desprovido da faculdade de 
sonhar assim, se não pudesse de vez em quando adiantar o presente e 
contemplar em imaginação o quadro lógico e inteiramente acabado da 
obra que apenas se esboça em suas mãos, eu decididamente não 
poderia compreender o que leva o ser humano a empreender e realizar 
vastos e fatigantes trabalhos na arte, na ciência e na vida prática (...). O 
desacordo entre o sonho e a realidade nada tem de nocivo, se cada vez 
que sonha o ser humano acredita seriamente em seu sonho, se observa 
atentamente a vida, compara suas observações com seus castelos no ar 
e, de uma forma  geral, trabalha conscientemente para a realização de 
seu 
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