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“Uma coisa é pôr idéias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas, 

de carne e de sangue, de mil-e-tantas-misérias... Tanta gente – dá 

susto se saber – e nenhum se sossega: todos nascendo, crescendo, se 

casando, querendo colocação de emprego, comida, saúde, riqueza,

 ser importante, querendo chuva e negócios bons...”
João Guimarães Rosa – Grande Sertão: Veredas.
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O presente estudo tem o objetivo de apresentar e problematizar as concepções 

do que se convencionou chamar “terceiro setor”, situando-o na perspectiva de 

análise sobre formas de atuação e intervenção da sociedade civil brasileira no 

processo  de  construção  democrática  do  país.  Para  tanto,  é  analisada  a 

definição do que é atualmente entendido como terceiro setor, problematizando 

sua imprecisão conceitual e a inclusão das chamadas  ONGS nessa categoria. 

Procura mostrar também as interações das organizações do terceiro setor com 

o Estado e o mercado, e por fim, analisa as perspectivas críticas à idéia de 

terceiro setor,  apontando-o como categoria que contribui para desarticular o 

padrão de resposta pública estatal à questão social brasileira, devido ao seu 

potencial despolitizador na luta por direitos sociais.  Conclui-se, com isso, que 

as ações do terceiro, na perspectiva da ação solidária com ênfase em ações 

voluntárias e filantrópicas, se contrapõem à concepção de ação política dos 

atores da sociedade civil, pautada pela luta por direitos de cidadania.

PALAVRAS-CHAVE: sociedade  civil;  terceiro  setor;  democracia;  direitos  sociais; 

cidadania.

ABSTRACT

7



This work intends to present and discuss the conceptions and ideas about so 

called “third sector”. Such category will be analyzed under the perspective of 

brazilian  civil  society´s  atuation  and  intervention  plans  in  the  country´s 

democratic construction. We will examine the actual usage definition for third 

sector, questioning its conceptual imprecise and the inclusion of ONGs on such 

category.  Besides,  we will  present  the connections between State and third 

sector´s institutions, and between these last ones and the market.

We will also analyze the critical ideas about third sector: such ideas consider it 

as a category that contributes for the destabilization of the public state actions 

and for the fight for social right´s reduction.

As a result, we concluded that the third sector´s actions (engaged in voluntary 

work) contradict the social actor´s political actions, based on the fight for citizen 

and social rights.

KEY-WORDS: civil society; third sector; democracy; social rights; citizenship.
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Nas ultimas décadas, cresce o interesse sobre as formas de atuação da 

sociedade civil como ator político relevante no debate acerca da do processo 

de construção democrática no Brasil. Com o fim do regime militar, a abertura 

de canais de diálogo e negociação com o Estado e o legado deixado pelas 

experiências de movimentos sociais trouxeram ao debate público e acadêmico 

a possibilidade de pensarmos a construção democrática1 de uma perspectiva 

participativa, com a presença e atuação da sociedade civil ocupando espaços 

de interlocução e deliberação pública. 

Nas décadas de 1970 e 1980, observamos uma vigorosa presença da 

idéia de sociedade civil, a partir da luta de movimentos sociais contra o regime 

militar, cuja organização despontava como fato inédito na sociedade brasileira. 

As experiências desse período deixaram profundas marcas no debate acerca 

dos  rumos  dessa  emergente  sociedade  civil,  devido  à  grande  expectativa 

gerada quanto à sua capacidade de atuação no processo de redemocratização 

da sociedade brasileira.

No entanto, se essa experiência trouxe, efetivamente, a possibilidade de 

se  pensar  a  construção  democrática  no  Brasil  de  uma  perspectiva  mais 

participativa,  por  outro  lado,  como  mostra  Dagnino  (2002),  o  retorno  às 

instituições formais básicas da democracia não produziu o encaminhamento 

adequado por  parte  do  Estado dos problemas de exclusão e desigualdade 

social  nas  suas  várias  expressões,  mas  antes,  coincidiu  com  o  seu 

agravamento. Nesse sentido vemos, a partir dos anos 1990, a implantação dos 

ajustes estruturais  constitutivos das políticas neoliberais  no país,  que trarão 

conseqüências decisivas para a configuração do associativismo civil a partir de 

então. 

Durante  o  período  autoritário,  a  luta  contra  a  ditadura  unificou  a 

sociedade civil em torno desse objetivo comum. Com a abertura democrática, 

no entanto, começam a se explicitar os diferentes projetos a compõem. Com 

isso,  passam  a  conviver,  no  interior  dessa  sociedade  civil,  diferentes 

concepções  de  participação,  tanto  aquelas  de  cunho  democratizante,  que 

1É  necessário  sublinhar  que,  seguindo  Dagnino,  Olvera  e  Panfichi,  quando  falamos  em 
construção democrática esta não se refere à “consolidação da democracia eleitoral, mas a seu 
aprofundamento  e  ampliação  para  novas  esferas  da  vida  pública  e,  portanto,  à  extensão 
mesma do conceito de política e cidadania” (2006:7).
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enxergam na participação uma forma efetiva de democratização do Estado e 

da  sociedade,  quanto  concepções  mais  conservadoras,  que  reduzem  a 

participação  da  sociedade  civil  a  um  caráter  instrumental,  adaptadas  às 

políticas  trazidas  pelos  ajustes  neoliberais.  Desse  modo,  o  debate  sobre  a 

construção democrática  hoje,  tanto  no  Brasil  como no restante  da  América 

Latina, se caracteriza por uma disputa entre diferentes projetos políticos2. 

Diante disso,  situamos a necessidade de conhecer  e explicitar  esses 

diferentes projetos que gravitam no interior  da sociedade civil  brasileira,  de 

forma a posicionar nossa análise contra a tendência de considerar a sociedade 

civil  como  pólo  único  de  virtude,  atribuindo  a  essa  categoria  uma 

homogeneidade intrínseca. Essa tendência,  que segundo Dagnino, Olvera e 

Panfichi, se reduz a uma “concepção simplista do processo de consolidação 

democrática, numa visão maniqueísta que considera a sociedade civil  como 

demiurgo  do  aprofundamento  democrático”  (2006:16),  contribui  para  a 

ocultação de projetos que, sob a roupagem da participação e da defesa da 

democracia  e  da  cidadania,  caminham  na  contramão  do  processo  de 

democratização da sociedade.

Assim, é nesse contexto de disputa entre diferentes projetos políticos no 

interior da sociedade civil brasileira que vemos ganhar espaço um conjunto de 

entidades  que  se  agrupam sob  a  autodenominação  de  terceiro  setor,  com 

características  bastante  diferentes  daquela  forma de  associativismo surgida 

nas décadas de 1970 e 1980. 

Com  a  ampliação  das  temáticas  e  atores  que  passam  a  compor  a 

sociedade civil a partir da década de 1990, surge no cenário nacional uma série 

de  entidades,  algumas  delas  muito  próximas  ao  modelo  non-profits norte 

americano, que procuram uma parceria com o Estado e se autodenominam 

terceiro setor, pois procuram “definir-se pelo que são e não pelo que não são” 

(Gohn, 1998:15), ou seja, não são Estado e nem mercado, mas um terceiro 

“setor”.

Assim, como mostra Figueiró, 

2 Esse termo é empregado aqui no mesmo sentido utilizado por Dagnino, no qual a idéia de 
projeto político é usada “num sentido muito próximo da visão gramsciana, para designar os 
conjuntos de crenças, interesses, concepções de mundo, representações do que deve ser a 
vida em sociedade, que orientam a ação política dos diferentes sujeitos” (Dagnino, 2002:282).
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“O novo associativismo civil  que se desenvolve no âmbito de uma esfera 

pública não-estatal, é aquele representado por ‘organizações da sociedade 

civil’  que optaram por  entrar  no cenário  político  através da  estratégia  de 

cooperação com o Estado, mercado e demais setores da sociedade, para a 

realização de trabalhos que possam dar sustentação às políticas públicas 

sociais (ou a falta delas) para o alívio da pobreza” (Figueiró, 2000: 24).  

O  surgimento  dessas  organizações  é  estimulado,  por  um  lado,  pelo 

poder  público  estatal,  com  o  intuito  de  estabelecer  parcerias  com  essas 

entidades para execução de políticas sociais compensatórias. Por outro lado, 

este  estímulo  vem  também  das  agências  de  cooperação  internacional,  ao 

proporem que as organizações não-governamentais estabeleçam uma relação 

mais  ativa  e  propositiva frente  ao  Estado  (Teixeira,  2003),  no  sentido  da 

colaboração para o enfrentamento da pobreza no país.

Desta forma, as entidades do terceiro setor partem do princípio de que 

“através da integração entre os setores econômico, político e entidades civis 

sem fins  lucrativos  é  possível  criar  condições  efetivas  para  superação  dos 

problemas  sociais“  (Figueiró,  2002:1).  Além  disso,  suas  concepções 

caracterizam-se  por  uma  visão  pragmática  e  tecnicista  da  ação  coletiva, 

exaltando lógica da eficiência da gestão da pobreza, em lugar de considerar os 

problemas sociais do país como questão política.

Assim, esse tipo de intervenção trazida pelo terceiro setor propõe um 

novo  padrão  de  resposta  à  questão  social  brasileira,  agora  transferida  ao 

âmbito  privado por meio do discurso da ação solidária  como redentora dos 

problemas sociais. A conseqüência dessa transferência para o âmbito privado 

é a polarização da desigualdade social brasileira entre o privilégio e a carência 

(Chauí, 2004), que obstaculiza a passagem à esfera universal dos direitos e à 

concretização de uma noção de efetiva de cidadania. 

Nesse  contexto,  no  qual  diferentes  projetos  políticos  disputam  para 

definir os rumos da democratização no país, nossa preocupação é refletir sobre 

as possibilidades e dilemas da construção democrática no Brasil, considerando 

a democracia a partir de uma concepção “que não se restringe às instituições e 

aparatos  que caracterizam um regime democrático-liberal,  uma vez  que se 

remete à democracia como forma de sociedade, incluindo suas práticas sociais 
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e culturais” (Grupo de Estudos Unicamp, 1998-1999a:13). Assim, esse trabalho 

pretende  analisar  as  formas  de  atuação  e  intervenção  da  sociedade  civil 

brasileira  no  processo de construção  democrática  do  país,  articulando  esta 

participação  à  construção  de  uma  noção  de  cidadania  baseada  no 

reconhecimento  de  seus  membros  como  “sujeitos  portadores  de  direitos, 

inclusive aquele de participar efetivamente na gestão da sociedade” (Dagnino, 

2002:10). 

Dentro dessa perspectiva de análise, nosso objetivo é problematizar as 

concepções do que se convencionou chamar “terceiro setor”, questionando em 

que medida seu discurso e ações podem ser  relacionados ao processo de 

despolitização do padrão de resposta pública estatal às seqüelas da questão 

social  brasileira. Como aponta Montaño,“a resposta às necessidades sociais 

deixa de ser uma responsabilidade de todos (na contribuição compulsória do 

financiamento estatal, instrumento de tal resposta) e um direito do cidadão, e 

passa agora, sob a égide neoliberal, a ser uma opção do voluntário que ajuda o 

próximo, um não - direito” (2005, p.22 – grifos do autor). 

Desta  forma,  procuramos  fazer  um  contraponto  entre  a  noção  de 

cidadania  presente  nas  concepções  trazidas  com  a  emergência  dos 

movimentos sociais, cuja centralidade encontrava-se na ação política, à noção 

presente nas concepções de terceiro setor, centradas numa noção de  ação 

solidária.  Com  isso,  pretendemos  mostrar  como  se  configura,  no  cenário 

contemporâneo,  um  tipo  de  ação  coletiva  que,  através  de  idéias  como 

filantropia,  voluntariado, solidariedade, se contrapõe à idéia de ação política 

reivindicatória  de  direitos,  apostando  na  ação  solidária  –  entendendo 

solidariedade como forma de responsabilização moral e individualizada – como 

forma de solução para os problemas sociais brasileiros.

Para tanto, o presente trabalho realiza uma revisão bibliográfica sobre as 

formas  de  associativismo  civil  a  partir  da  década  de  19703,  de  modo  a 

recuperar  a  trajetória  da  sociedade civil  como ator  político  no  processo de 

construção  democrática,  passando  às  formas  de  associativismo  que 

despontam no país a partir  da década de 1990, com o intuito de mostrar a 

3 A década de 1970 foi escolhida por se tratar de um divisor de águas na discussão sobre 
associativismo civil, com a emergência dos novos movimentos sociais.
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complexificação desse cenário associativo, explicitando os distintos atores e 

projetos que o compõem.

Especificamente  no  que  se  refere  ao  terceiro  setor,  realizamos  uma 

análise  interpretativa  de  suas  concepções,  através  da  revisão  da  literatura 

pertinente e das publicações de suas entidades divulgadas no país - websites, 

revistas e outras publicações veiculadas por entidades do terceiro setor – com 

o  objetivo  de  caracterizar  os  projetos  que  norteiam  as  ações  dessas 

organizações.  A escolha das fontes se deu privilegiando aquelas que possuem 

maior destaque na mídia, uma vez que o volume de organizações é imenso 

para ser tratado com pormenores no âmbito de uma dissertação de mestrado. 

Além  disso,  a  intenção  não  é  fazer  um  mapeamento  minucioso  dessas 

organizações,  e  sim  apanhar  informações  que  permitam  caracterizar  suas 

principais diretrizes.

Por  fim,  é  feita  uma análise  crítica  dessas  concepções  apresentadas, 

apontando os limites conceituais e as frágeis fundamentações que compõem o 

processo de construção do campo do terceiro setor no Brasil. É feita também 

uma  discussão  sobre  os  limites  dessa  concepção  em  termos  dos  seus 

impactos no processo de construção democrática, utilizando a bibliografia que 

se  preocupou em apontar  os  limites  que essas ações apresentam para  do 

aprofundamento de uma noção ampliada de democracia e cidadania.

Desta forma, o trabalho está estruturado em quatro capítulos, que serão 

brevemente descritos a seguir.

***

No primeiro  capítulo,  discutimos a descoberta  da sociedade civil  como 

ator político no país, além de realizarmos feito um breve histórico das formas 

de associativismo civil, desenvolvido com base em revisão bibliográfica sobre 

formas de associativismo no Brasil a partir da década de 1970. O objetivo foi 

traçar um histórico que parte da emergência dos novos movimentos sociais no 

Brasil, abordando a conjuntura política, os atores envolvidos, o projeto político, 

passando pelas transformações que esse associativismo sofre no processo de 

democratização, com as formas de associativismo que irrompem a partir  da 

década de 1990, especialmente o chamado terceiro setor. 
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O segundo capítulo trata especificamente de caracterizar o que é terceiro 

setor, com base na bibliografia recente que aborda o tema e também a partir de 

das  informações  trazidas  por  publicações  e  informativos  das  próprias 

organizações. É realizada também uma análise das interações entre Estado, 

mercado e terceiro setor, com o objetivo de mostrar as formas pelas quais o 

terceiro setor vem ganhando visibilidade no cenário nacional, seja pela idéia 

crescente de “responsabilidade social  empresarial”,  seja  pelas propostas de 

parcerias com o poder público estatal.

O terceiro capítulo propõe uma discussão a respeito da incorporação das 

organizações  não-governamentais  (ONGS)  no  universo  do  terceiro  setor, 

indicando  a  heterogeneidade  desse  campo  de  organizações  e  suas 

peculiaridades, além de tecer algumas considerações sobre a forma como a 

ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não-governamentais) enxerga 

sua inserção no cenário associativo contemporâneo. 

Por fim, no capítulo quatro é feita uma análise crítica das concepções de 

terceiro setor apresentadas ao longo do texto, a partir de dois pontos principais. 

O primeiro, propõe a contraposição entre a noção de cidadania presente nas 

concepções trazidas a partir da emergência dos movimentos sociais, centradas 

na noção do direito  a ter  direitos (Dagnino,  1994),  e a  noção de cidadania 

trazida pelas concepções de terceiro setor, que centram sua ação na noção de 

ação solidária. O segundo ponto discute a bibliografia crítica ao terceiro setor, 

apontando o potencial despolitizador de suas concepções, na medida em que, 

ao  proporem  a  ação  solidária  como  medida  de  enfrentamento  da  questão 

social, relegando a idéia de ação política, diluem as possibilidades abertas pelo 

conflito para a construção da cidadania e da democracia no país. 
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CAPÍTULO I - DE MOVIMENTOS SOCIAIS A TERCEIRO SETOR

1.1 Descoberta da sociedade civil

Os estudos sobre as formas de ação coletiva que surgiram nas últimas 

décadas permitem entender como o conceito de sociedade civil ganhou espaço 

no  debate  sobre  a  relação  entre  formas  de  participação  e  construção 

democrática no Brasil. Em meados da década de 1970, a sociedade civil passa 

a ter uma vigorosa presença no debate acadêmico, vinculado à emergência 

dos novos movimentos sociais que ganharam grande visibilidade no período. 

Como a  vigência  de  instituições democráticas,  em décadas  anteriores,  não 

havia  concretizado  nenhuma  experiência  que  caracterizasse  uma  esfera 

societária autônoma no país, esse período chegou a ser apontado, por alguns 

analistas,  como  “a  fundação  efetiva  da  sociedade  civil  no  Brasil”  (Avritzer, 

1994).

Costa (1994) situa esse crescente interesse pelo conceito de sociedade 

civil num contexto teórico heterogêneo. De acordo com o autor, por um lado o 

interesse pelo conceito aparece vinculado às teorias do Estado, no âmbito das 

tentativas  de  reformulação  de  novas  formas  de  relação  entre  Estado  e 

sociedade. Por outro lado, no âmbito das teorias da democracia, tal conceito 

aparece atrelado a um esforço de elaboração de um modelo de democracia 

que contemple a questão da autonomia, separando-se das esferas do Estado e 

da economia. 

O  contexto  político  no  qual  emerge  a  redescoberta  da  idéia  de 

sociedade  civil  não  é  menos  complexo.  Nas  democracias  ocidentais,  essa 

redescoberta está ligada à falência do Estado keynesiano, no momento em que 

o Estado de bem-estar perde sua força mobilizadora. Já no leste europeu, a 

redescoberta da idéia de sociedade civil está vinculada, politicamente, à crise 

do  socialismo  real,  principalmente  a  partir  do  surgimento  de  movimentos 

populares que “passam a reivindicar liberdade de imprensa, de associação, de 

reunião,  participação  no  poder,  pluralismo  político,  e  estado  de  direito,  no 

termos das democracias capitalistas” (Costa, 1994:39).

Já na América Latina, essa redescoberta aparece ligada aos processos 

de  redemocratização,  após  longo  período  de  regimes  autoritários.  Avritzer 
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(1997)  aponta para uma significativa mudança nas formas de ocupação do 

espaço público e da ação coletiva no Brasil a partir de meados da década de 

70, indicando existência de um “processo de socialização a partir de baixo”, 

que tem como principal característica a ocupação do espaço societário por um 

conjunto diversificado de atores e associações. 

A proposta de Avritzer é analisar os processos recentes de transição 

para a democracia na América Latina sob a ótica das mudanças de atitudes e 

práticas  dos  atores  sociais.  Nessa  mudança  de  foco  (do  Estado  para  a 

sociedade), ele destaca o fenômeno do novo associativismo, marcado por um 

expressivo aumento no número e no ritmo de constituição de associações civis 

em  diversos  países  latino-americanos.  Ao  romper  com  um  padrão 

homogeneizante de ação coletiva que predominou no período populista,  em 

favor de um ator especifico – o movimento operário – esse novo associativismo 

constituiria um movimento na direção da pluralização da ação social. 

Essas mudanças seriam fruto de uma tentativa de elucidar as dinâmicas 

de  um “novo  associativismo”  emergente  na  América  Latina.  Ernesto  Lacau 

(1986),  ao  discutir  os  movimentos  sociais  latino-americanos  nas  últimas 

décadas,  observa  o  surgimento  de  formas  radicalmente  novas  de  conflito 

social, mostrando que essas novas formas de associativismo civil surgem como 

resultado  de  construções  políticas  complexas,  baseadas  na  totalidade  das 

relações  sociais,  não podendo decorrer  somente  de  relações  de produção. 

Assinalando as transformações nas condições de trabalho ocorridas no século 

XX,  Lacau  mostra  que  resultam  desse  processo  tanto  uma  autonomia  de 

posição do agente social  (que estaria na base da especificidade dos novos 

movimentos sociais) quanto um tipo de articulação entre as diferentes posições 

dos agentes caracterizado cada vez mais por uma indeterminação, já que não 

pode mais ser automaticamente derivado da relação entre patrão e operário.

No  bojo  dessas  mudanças,  Dagnino  (2000)  atribui  a  ascensão  da 

sociedade civil na reflexão sobre o processo de redemocratização dos países 

latino-americanos  às  mudanças  ocorridas  nas  abordagens  da  esquerda.  A 

autora aponta o surgimento de um marco teórico alternativo – construído sob a 

influência do pensamento gramsciano – rompendo com a tradição do marxismo 

clássico, presente até então nas abordagens da esquerda latino-americana.
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A  contribuição  de  Gramsci,  a  partir  de  sua  crítica  ao  reducionismo 

econômico do marxismo clássico, proporcionou a possibilidade de repensar as 

relações entre cultura e política4. A partir do conceito de hegemonia, Gramsci 

formulou uma nova forma de pensar a relação entre cultura e política, elevando 

a primeira à qualidade de constitutiva da segunda. Dagnino sublinha que a 

ênfase dada por Gramsci à sociedade civil como terreno da luta política veio 

desempenhar  papel  decisivo  nas  novas  direções  que  se  abriram  para  a 

esquerda na América Latina, pois “o papel desempenhado pela sociedade civil 

na construção da hegemonia foi fundamental para sua adoção pela esquerda 

como um marco de referência apropriado para a luta democrática” (Dagnino, 

2000:71)5. 

Desta forma, a idéia de sociedade civil ocupará papel de destaque nas 

lutas  pela  democratização  no  Brasil,  representando,  enquanto  concepção 

política,  uma  plataforma  de  sustentação  fundamental  para  o  projeto  de 

oposição ao regime militar6, além de expressar

“as novas estratégias dualistas, radicais, reformistas ou revolucionárias de 

transformação das  ditaduras,  observadas  primeiro  na  Europa  oriental  e 

depois  na  América  Latina,  para  as  quais  proporcionou  uma  nova 

compreensão  teórica.  Essas  estratégias  se  baseavam  na  organização 

autônoma  da  sociedade  e  na  reconstrução  doas  laços  sociais  fora  do 

Estado autoritário e a conceituação de uma esfera pública independente e 

separada  de  todas  as  formas de  comunicação  oficial,  controladas  pelo 

Estado  ou  pelos  partidos”  (Arato,  apud Alvarez,  Dagnino  e  Escobar, 

2000:38.)

Pensando a sociedade civil como espaço de potencial fortalecimento de 

uma  esfera  pública  democrática,  Costa  observa  que  um  dos  temas  mais 

recorrentes e fundamentais de análise sobre a sociedade civil diz respeito às 

formas  de  integração  e  articulação  entre  processos  políticos  verticais  e 
4 Como mostra Dagnino (2000:66), essa crítica afirmou a imbricação profunda entre cultura, 
política  e  economia  e  estabeleceu  uma  equivalência  entre  forças  materiais  e  elementos 
culturais, dentro de uma visão integrada da sociedade. 
5 Costa (1997) também enfatiza, no plano teórico, a reformulação da interpretação do conceito 
de sociedade civil pela esquerda, a partir da leitura de Gramsci, articulando, nos anos 80, uma 
linha interpretativa dos primeiros movimentos de base que surgem ainda no período autoritário.
6 A ênfase na dimensão política da idéia de sociedade civil  no processo de resistência ao 
regime autoritário levou Costa a afirmar que o conceito ocupava, nesse contexto, “uma função 
mais propriamente político-estratégica do que analítico-teórica” (1997:12).
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horizontais, de modo a compreender “em que medida decisões, no nível das 

políticas (...) refletem a aglutinação da vontade pública consolidada em formas 

de  participação  política  horizontais  (associativismo  voluntário)”  (1994:42).  A 

importância da esfera pública nesse processo de democratização de políticas 

públicas apóia-se, deste modo, no argumento habermasiano de que “a esfera 

pública diferencia-se como nível no qual problemas que afetam o conjunto da 

sociedade são absorvidos, discutidos e processados [atuando] como caixa de 

ressonância dos problemas que devem ser trabalhados no sistema político” 

(1994:42).

Essa afirmação justifica a crescente preocupação, presente em vários 

trabalhos, com o papel  desempenhado pela sociedade civil  no processo de 

construção democrática no país,  analisando de que forma essas ações são 

capazes de problematizar, no âmbito da esfera pública, aquelas questões da 

vida social que necessitam ser trabalhadas no sistema político. Nesse sentido, 

se mostra importante avaliar como as ações da sociedade civil realizam sua 

potencialidade enquanto instâncias de publicização de temas referentes à vida 

social, fazendo com que suas “vozes” ecoem nessa  caixa de ressonância  da 

esfera pública. 

Tanto que,  de acordo com o trabalho do Grupo de Estudos sobre a 

Construção Democrática da Unicamp (1998/1999b), a construção de espaços 

públicos torna os mecanismos de decisão política permeáveis à influência da 

sociedade civil7,  favorecendo inclusive a ampliação da noção de política, ao 

tornar  as  decisões  resultado  de  uma  deliberação  pública  ampliada.  Ainda 

segundo os autores, a constituição de espaços públicos como lugares onde se 

representam interesses diversos da sociedade coloca em questão não apenas 

a exclusão política, mas a exclusão social, podendo servir como mecanismo de 

revisão  de  prioridades  e  agendas  na  elaboração  das  políticas.  Assim,  a 

participação da sociedade civil contribuiria para um aprendizado do que eles 

denominam “cultura de direitos”, ao possibilitar a coexistência de interlocutores 

com interesses diferenciados, porém reconhecidos como legítimos.

Se  considerarmos,  como  afirmou  Avritzer  (1994),  que  a  idéia  de 

sociedade civil está ligada ao papel de mediação na relação entre indivíduos e 
7 Os autores acrescentam o fato da importância da construção de espaços públicos no Brasil 
ao afirmar que, na história do país, a sociedade civil foi tradicionalmente deixada a margem do 
processo decisório, sempre centralizado no Estado.
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estruturas sistêmicas (Estado e mercado), figurando também como instância 

“limitadora”  da  influência  dessas  duas  estruturas  na  organização  social, 

analisar de que forma as ações e os diferentes projetos dessa sociedade civil 

gravitam e “ecoam” nos espaços públicos se mostra tarefa importante, inclusive 

como forma de pensar os limites e alcances dessas ações,  bem como sua 

efetiva contribuição no que diz respeito à construção de uma sociedade mais 

democrática e igualitária.

O  termo  sociedade  civil,  todavia,  recobre  um  leque  muito  amplo  de 

experiências, que vão desde movimentos sociais até associações desportivas, 

passando  por  grupos  de  manifestações  culturais,  ONGs,  entre  outras 

organizações.  No  que  se  refere  à  utilização  do  conceito  no  Brasil,  como 

instrumento analítico,  Costa (1997)  observa  que a categoria  sociedade civil 

engloba um número muito amplo de atores que não querem se identificar nem 

com estruturas partidárias nem com o Estado. Desta forma, entende-se, para 

os fins aqui propostos, que a sociedade civil configura-se como um amplo e 

diverso  conjunto  de  experimentações  de  organização  política,  que  abriga 

diferentes objetivos e projetos (Grupo de Estudos Unicamp, 1998/1999a). 

Devido a essa heterogeneidade de objetivos, interesses e projetos que a 

caracterizam  atualmente,  considera-se  importante  analisar  a  trajetória  da 

sociedade civil  brasileira desde sua descoberta como categoria relevante no 

cenário político, com a finalidade de compreender de que modo essas vozes 

ganham importância no debate sobre os rumos da redemocratização no país.

1.2 Anos 70 e 80: a emergência dos movimentos sociais

A  importância  de  resgatar,  ainda  que  brevemente,  a  discussão 

acadêmica sobre os movimentos populares que surgiram nas décadas de 1970 

e 1980 encontra-se na possibilidade de traçar a trajetória de emergência de 

uma sociedade civil  organizada no país, e detectar, a partir da literatura, as 

propostas  (e  possibilidades)  de  democratização  da  sociedade  e  do  Estado 

inscritas  ali.  Não  obstante  a  grande  expectativa  colocada  na  ação  desses 

movimentos enquanto “sujeitos portadores de futuro”, suas ações foram objeto 

de uma intensa produção acadêmica – a própria temática da sociedade civil 

ganha  fôlego  nesse  período  –  deixando  como  legado  dessa  experiência 
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referências importantes para pensarmos as possibilidades e os limites inscritos 

nas relações entre sociedade civil e construção democrática no Brasil.

Segundo  Avritzer,  o  lado  estrutural  do  processo  de  constituição  da 

sociedade civil no Brasil está associado ao rápido processo de modernização 

pelo  qual  o  país  passa  durante  o  regime  autoritário,  com  o  aumento  do 

contingente de trabalhadores urbanos, classe média e profissionais ligados a 

atividades científicas, técnicas e culturais (1994:285). Segundo o autor, esse 

processo significou o aumento do contingente físico de atores sociais,  mas 

também os constituiu social, cultural e politicamente, a partir da introdução de 

hábitos urbanos, implantação de macro estruturas empresariais e estatais e 

criação de um complexo sistema de ensino8.

 Os movimentos populares que surgiram nesse período tiveram papel 

fundamental no debate sobre formas de participação da sociedade civil, pois, 

como  observa  o  Grupo  de  Estudos  sobre  a  Construção  Democrática  da 

Unicamp, eles davam corpo ao termo sociedade civil, “apontados como sujeitos 

por  excelência  do  processo  de  criação  e  generalização  de  uma  cultura 

democrática”  (1998/1999a:20).  Segundo  os  autores,  as  práticas  políticas 

inauguradas por esses movimentos, bem como as questões por eles trazidas, 

redefiniram o espaço da política, uma vez que fazer política não era mais uma 

atividade exclusiva do Estado e de partidos políticos, mas uma atividade da 

sociedade e voltada para o conjunto do tecido social. 

Ao discutir a produção intelectual sobre os movimentos populares que se 

intensifica a partir do final dos anos 1970, Telles afirma que esta foi, em grande 

parte, elaborada sob o signo da novidade, registrada e qualificada através de 

alguns  temas,  como  autonomia  das  classes  populares,  novas  formas  de 

participação articuladas no cotidiano e o “urbano” como espaço de emergência 

de “novas contradições” (1987:55/56).

No que diz respeito à questão da autonomia, Telles (1987) mostra que a 

ênfase  na  autonomia  dos  movimentos  populares  ganha  sentido  quando 

retomado o debate acerca do atrelamento e tutela estatal sobre sindicatos e o 

8 É necessário sublinhar, contudo, que o autor não afirma a existência de uma relação direta 
entre mudança estrutural e mobilização estrutural. Ele argumenta que a mudança nas práticas 
políticas e sociais dominantes está relacionada com a macroestrutura,  mas não é por elas 
determinada, mostrando, ainda, que no caso do processo de modernização brasileira, o que 
conectou ação social e estrutura foi um processo de aprendizado acerca das possibilidades da 
ação social na modernidade (Avritzer, 1994).
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pacto  populista  pré-64.  A  autonomia  e  a  independência  foram vistas  como 

inegável ruptura com esse passado, e como expressão da “espontaneidade” 

das classes populares, no sentido da capacidade de um impulso próprio de 

movimentação e auto-organização. 

A questão da autonomia é tema controverso na literatura que analisa os 

movimentos sociais desse período. Alguns analistas, por exemplo, enxergam a 

idéia de autonomia como uma recusa a relacionar-se com o Estado; por outro 

lado, alerta-se para um suposto exagero nas tintas da autonomia atribuída a 

tais movimentos. Porém, é bom esclarecer que a ênfase aqui é dada ao fato 

desses  movimentos  terem  conseguido  organizar-se  sem  a  tutela  estatal, 

rompendo com uma tradição que vigorava até então. Além disso, as relações 

com o Estado, naquele momento, só podiam mesmo ser hostis,  já que era 

exatamente contra  esse Estado autoritário,  que não permitia  a  organização 

civil, que os movimentos lutavam.

Considerando  isso,  podemos  afirmar  que  a  autonomia  atribuída  aos 

movimentos  sociais  deve  ser  pensada  em  termos  de  ações  que  se 

organizavam fora do aparelho estatal, de modo que “autonomia não implicava, 

portanto, recusar a política, mas recusar a subordinação e tutela do Estado” 

(Teixeira,  2003:46).  Isso  nos  leva  a  considerar,  também,  que  a  noção  de 

autonomia parece figurar como um primeiro elemento articulador da noção de 

sociedade civil  que vai  se delineando no país (Grupo de Estudos Unicamp, 

1998/1999a:16).  

Sader (1988) mostra que a presença marcante do tema da autonomia 

nos  discursos  dos  movimentos  populares  ocorreu  exatamente  porque  “eles 

tiveram  que  construir  suas  identidades  enquanto  sujeitos  políticos 

precisamente porque elas eram ignoradas nos cenários públicos constituídos” 

(1988:199). 

Ao referir-se a uma “nova configuração das classes populares no cenário 

público”  (1988:199),  Sader  encarou  esses  movimentos  sociais  como 

modalidades  particulares  de  elaboração  das  experiências  vividas  pelos 

trabalhadores, argumentando, dessa forma, que os movimentos recorreram às 

matrizes  discursivas  da  contestação  para  repensar  o  cotidiano das classes 

populares. Nesse sentido, o autor afirma que, ao observarmos os movimentos 
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sociais  da  década  de  1970,  percebemos  novos  significados  atribuídos  às 

condições de vida dos trabalhadores, que não se desprendem naturalmente do 

cotidiano popular,  tampouco decorrem dos discursos previamente instituídos 

sobre  os  trabalhadores,  mas  antes,  constituem  reelaborações  filtradas  em 

novas matrizes discursivas9. 

Falar sobre reelaboração do cotidiano aponta para outra característica 

presente nas ações dos movimentos populares do período, que é a valorização 

e problematização do cotidiano como forma de elaborar suas reivindicações. 

Conforme Doimo nos mostra, esse fenômeno também marca uma novidade, 

pois, 

“aos  olhos  de  quem  havia  se  acostumado  a  pensar  a  relevância  dos 

conflitos sociais pelo ângulo da tradicional luta de classes, imediatamente 

referida às relações de apropriação do trabalho pelo capital,  começou a 

parecer estranho que, de repente, se fizesse da comunidade, naturalmente 

situada nas relações de produção da existência (consumo), o mais novo e 

virtual  lócus  de  conflitos  voltados  à  transformação  social”.  (Doimo, 

1995:88).

Assim, essas novas formas de participação traziam o reconhecimento da 

existência de dimensões da vida social que escapavam ao controle do Estado. 

A valorização do cotidiano como expressão dos novos projetos e estilos que 

conformaram os movimentos sociais nos anos 70 foi exemplificada por Sader, 

ao alegar que a vitalidade dos movimentos sociais gestados nos anos 70 está 

ligada ao fato deles terem tomado e desdobrado as questões postas por esse 

cotidiano (Sader, 1988:142). 

O autor  mostra  essa valorização do cotidiano de forma exemplar  ao 

discutir o papel de destaque ocupado pelos clubes de mães10. Apesar de terem 

9 Para uma análise completa e aprofundada sobre tais matrizes discursivas, veja Sader, 1988, 
especialmente capítulo 3.
10 Além dos clubes de mães, Sader destacou as comunidades eclesiais de base, o movimento 
sindical,  os  movimentos  por  melhorias  urbanas,  entre  outros,  como  os  novos  atores  que 
“entravam em cena” naquele contexto. esses novos movimentos sociais, organizavam-se com 
base em três matrizes discursivas principais, uma configurada nas Comunidades Eclesiais de 
Base  (CEBs),  outra  na  esquerda,  com a  questão  da  educação  popular,  e  uma última  no 
contexto do novo sindicalismo.
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nascido em meados dos anos 50, patrocinados pela prefeitura e associações 

benevolentes, os clubes de mães da periferia assistem, nos anos 70, ao que 

Sader denomina um “novo começo na história dos clubes de mães”, ao apontar 

três aspectos relativos a essa nova organização, que são: a organização “por 

elas mesmas”11,  a constituição de uma coordenação de clube de mães e a 

valorização da luta contra a injustiça no lugar do assistencialismo caritativo.

O  novo  padrão  de  organização  inaugurado  nessa  conjuntura  traz  a 

problematização do cotidiano dessas mulheres exatamente porque problemas 

que antes eram pensados como naturais e privados, começam a emergir como 

questões públicas, já que 

“as ‘lutas do dia-a-dia’ eram o aprendizado da cidadania, o modo pelo qual 

pensavam suas privações enquanto injustiças que poderiam ser sanadas 

se as pessoas injustiçadas se dispusessem a lutar por seus direitos. Elas 

brotavam das queixas do cotidiano, regadas por informações sobre modos 

possíveis de mobilizar-se para alterá-los” (Sader, 1988:210)

Essa problematização do cotidiano está presente também nas ações do 

Movimento  Custo  de  Vida,  que  segundo  Sader,  é  o  momento  em  que  a 

organização  dos  clubes  de  mães  dá  passos  em direção  à  politização  dos 

problemas que afetam o cotidiano popular. 

O  que  é  importante  sublinhar,  com  isso,  é  que  ao  problematizar  a 

questão da moradia e seu mundo de sociabilidades, o bairro e seus pequenos 

dramas cotidianos, as carências urbanas ganhavam nova visibilidade. A ação 

desses movimentos trazia para a esfera pública a problematização de questões 

e interesses imediatos, referentes à condição de vida e moradia. De acordo 

com  Telles  (1987),  a  novidade  trazida  por  essas  ações  encontrava-se 

exatamente no fato de revelarem práticas reivindicatórias que escapavam dos 

esquemas tradicionais de clientelismo, desvinculadas de instituições do Estado 

11 Sader apresenta um relato mostrando que, em um bazar no final do ano de 1972, as mães 
dispensam o trabalho das senhoras benevolentes, para organizar por si mesmas o evento, o 
que nos remete à questão da autonomia, apontada acima. Vale frisar também a importância 
que  o  autor  dá  à  ação  dos  agentes  pastorais  na  nova  organização  do  clube  de  mães, 
constatando que,  em grande parte,  foram agentes  pastorais  que propuseram esses  novos 
padrões (Sader, 1988:204).

24



e dos partidos políticos oficiais. A autora aponta, ainda, a dimensão simbólica 

dessas ações ao afirmar que 

“a  ênfase  nos  movimentos  sociais  trabalhava e  elaborava os  sinais  de 

práticas  que,  ao  abrirem  espaços  nos  quais  o  conflito  social  ganhava 

visibilidade, tornavam, para usar uma expressão de Lefort, o social legível 

em  seus  acontecimentos,  reconhecível  pela  denúncia  neles  inscrita  da 

exclusão e opressão vividas naqueles anos, reconhecível ainda nos sinais 

de uma sociedade que não havia sido ainda inteiramente submergida pela 

violência e coerção estatal” (1987:61).

Com  isso,  é  possível  afirmar  que  as  novas  formas  de  participação 

inauguradas pelos movimentos populares trouxeram uma noção ampliada de 

política que não se restringia ao Estado mas, antes, “descobria” a sociedade 

como lugar da política. Isso trouxe, nas palavras de Telles, um deslocamento 

da  clássica  questão  da  constituição  de  sujeitos  políticos,  pois  a  sociedade 

apareceu  como  trama  de  sociabilidades  e  solidariedades,  como  trama  de 

práticas  vistas  como  fundamento  da  constituição  de  novos  sujeitos.  No 

deslocamento da ênfase tradicional do Estado para a sociedade, esta aparecia 

construída no interior de uma nova representação do social e do político, pela 

qual  ganhava  sentido  enquanto  espaço  de  experiências  significativas  e 

enquanto espaço de constituição de novos sujeitos (Telles, 1987:62). 

Cardoso  (1994)  também  afirma  essa  valorização  do  cotidiano, 

mostrando  que,  ao  se  constituírem  como  sujeitos  políticos  e  ativos,  os 

movimentos sociais traziam para a cena política a publicização de carências, 

pois ao levarem para a esfera pública as questões antes relegadas apenas à 

esfera  privada,  politizavam  a  questão  das  carências,  publicizando  temas 

cotidianos, antes confinados ao âmbito privado. 

Esse é um ponto fundamental para pensarmos o significado político das 

ações  desses  movimentos.  Ao  problematizar  o  cotidiano  como  espaço  de 

elaboração de reivindicações, e com isso, publicizar e politizar a questão das 

carências, as ações dos movimentos reivindicativos significaram a “ampliação 

das práticas e do conceito de cidadania não circunscrita aos direitos políticos, 
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mas remetendo aos direitos sociais de acesso aos equipamentos urbanos de 

consumo coletivo” (Telles, 1987:68). 

Com isso, é possível afirmar que a ação política dos movimentos sociais 

marca um importante momento no debate sobre participação democrática e 

associativismo  civil,  na  medida  em  que  os  movimentos  sociais  passam  a 

representar  a  possibilidade de construção de uma nova cultura  política12,  a 

partir  da  eliminação  das  relações  clientelistas  entre  Estado  e  sociedade 

(Cardoso, 1994). 

Diante do exposto até aqui, é possível afirmar também que no período 

de  efervescência  dos  movimentos  sociais  no  Brasil  suas  ações  estiveram 

diretamente vinculadas à legitimação de novos direitos, ampliando a noção de 

cidadania  e  democracia.  Isso  aparece  de  forma  exemplar  nas  discussões 

acerca da Constituição de 1998, que encerra uma concepção universalista dos 

direitos sociais. Apesar dos questionamentos acerca da plena garantia desses 

direitos no cenário atual, essa constituição trouxe um inegável avanço no que 

se refere à política social no Brasil, com a “ampliação e extensão dos direitos 

sociais,  com a concepção de seguridade social  passando a ser vista como 

forma mais abrangente de proteção social” (Draibe apud Teixeira, 2003:44).

Ainda no que diz respeito ao sentido político que orientava as ações 

desses atores, a valorização das práticas coletivas teve papel decisivo para a 

construção  de  um  novo  projeto  de  cidadania,  reivindicando  o  direito  de 

participar  efetivamente  da  própria  definição  desse  sistema  (Dagnino, 

1994:109). A construção da noção de uma “nova cidadania”, a partir da ação 

dos movimentos sociais, será considerada aqui como eixo fundamental para 

compreendermos  o  significado  político  de  ações  e  concepções  desses 

movimentos,  bem como para confrontá-lo  aos desdobramentos e diferentes 

projetos que gravitam atualmente no interior da sociedade civil.

Dagnino mostra que a idéia de uma “nova cidadania”  deriva (e está, 

portanto,  intrinsecamente  ligada)  à  experiência  concreta  de  movimentos 

sociais, tanto aqueles de tipo urbano (cidadania ligada à questão do acesso à 

cidade)  quanto  os  movimentos  de  mulheres,  negros,  ecológicos, 

12 Entendendo como cultura política a construção particular em cada sociedade do que conta 
como ‘político’,  sendo  a  cultura  política  “o  domínio  de  práticas  e  instituições,  retiradas  da 
totalidade  da  realidade  social,  que  historicamente  vem  a  ser  consideradas  propriamente 
políticas” (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000:25). 
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homossexuais, etc., constituindo, assim, a base fundamental para uma noção 

ampliada de  cidadania  e  democracia.  De acordo  com a  autora,  essa  nova 

noção de cidadania organiza uma estratégia de construção democrática e de 

transformação social que afirma um nexo constitutivo entre as dimensões da 

cultura  e  da  política  (1994:104),  reconhecendo  e  enfatizando  o  caráter 

intrínseco  e  constitutivo  da  transformação  cultural  pra  a  construção 

democrática.  Sendo  assim,  essa  concepção  de  cidadania  aponta  para  a 

constituição e difusão de uma cultura democrática.

Isso implica uma redefinição do que é terreno da política, significando 

uma ampliação da concepção de democracia, que passa a incluir as práticas 

sociais e culturais, transcendendo o nível institucional formal, pois, mais do que 

um regime político democrático, a referência é a uma sociedade democrática.

Ainda  segundo  a  autora,  a  noção  de  uma  nova  cidadania  enquanto 

estratégia política aponta para o fato de que o conteúdo e o significado do 

conceito não são universais, não estão definidos previamente, mas respondem 

à  dinâmica  dos  conflitos  sociais,  vividos  pela  sociedade  em  determinado 

momento histórico.  Assim, seu conteúdo e significado são sempre definidos 

pela  luta  política,  o  que  implica  a  necessidade  de  distinguir  essa  nova 

cidadania  daquela  visão liberal  cunhada no século  XVIII  como resposta do 

Estado a reivindicações da sociedade (Dagnino, 1994: 107).

Uma característica fundamental  dessa distinção está ligada à  própria 

noção de direitos, uma vez que a nova cidadania trabalha com a redefinição da 

noção de direitos, centrando sua concepção na idéia do “direito a ter direitos” 

(Dagnino, 1994:107). Essa característica parece figurar como fundamental na 

reinvenção da noção de cidadania trazida pelos movimentos sociais,  pois a 

idéia de uma nova cidadania demanda a constituição de sujeitos sociais ativos, 

definindo  o  que  consideram  ser  os  seus  direitos  e  lutando  por  seu 

reconhecimento.

Assim, é possível afirmar que o que constitui  o traço distintivo dessa 

nova  concepção  de  cidadania  é  exatamente  o  fato  de  que  sua  referência 

básica  é  a  democratização  da  sociedade  como  um  todo,  o  que  inclui  as 

práticas  culturais  encarnadas  em  relações  sociais  de  exclusão  e 
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desigualdades. A partir dessa concepção, a luta por direitos, pelo direito a ter 

direitos, revelou que, de fato, esta tinha que ser uma luta política contra uma 

cultura  difusa  do  autoritarismo  social,  estabelecendo  a  base  para  que  os 

movimentos populares estabelecessem uma conexão entre cultura e política 

como constitutiva de sua ação coletiva. (Dagnino, 2000:83)

Desta  forma,  a  apropriação  da  noção  de  cidadania  figurou  como 

instrumento  fundamental  dos  movimentos  sociais  em sua  luta  recente  pela 

redemocratização,  uma  vez  que,  a  percepção  das  carências  sociais  como 

direitos  representou  um  passo  importante  no  sentido  da  politização  de 

questões antes relegadas apenas à esfera privada, e que a partir da ação de 

movimentos  sociais,  se  fizeram  ecoar  na  esfera  pública  como  questões 

políticas.

Antes de glorificar os movimentos sociais como heróis absolutos, a idéia 

nesse tópico foi  mostrar como a categoria sociedade civil  ganha espaço no 

debate  sobre  os  rumos  da  democratização,  e  como  a  ação  concreta  de 

movimentos  sociais  teve  papel  fundamental  na  construção  de  uma  noção 

ampliada de cidadania e democracia, afinal

“Ao politizar  o que não é concebido como político, ao apresentar como 

público  e  coletivo  o  que  é  concebido  como  privado  e  individual,  eles 

desafiam a arena política a alargar seus limites e ampliar sua agenda. Para 

além da consideração dos  sucessos  ou fracassos que possam resultar 

deles, os efeitos culturais de tais esforços sobre essa disputa e sobre o 

imaginário  social  devem  ser  reconhecidos  como  políticos”  (Dagnino, 

2000:95).

1.3 Anos 90: o associativismo e a pluralidade da sociedade civil

O  processo  de  redemocratização  trouxe  significativas  conseqüências 

para a forma de reflexão acerca do conceito de sociedade civil no Brasil, uma 

vez que “com o aprofundamento do processo de democratização, as clivagens 

latentes no bloco da sociedade civil pela democracia vêm, inevitavelmente, à 

tona” (Costa, 1997). 

28



O próprio conceito de sociedade civil ganha nova conotação nos anos 

90, com a emergência de novas formas de organização (ONGS, terceiro setor, 

entidades  filantrópicas,  etc.)  ganhando  espaço  no  debate  acadêmico  sobre 

formas de associativismo. A sociedade civil passa, desse modo, a apresentar 

alterações significativas no que se refere à configuração, atuação e impactos 

que causa na estrutura social. 

Uma primeira mudança que provoca impactos nessa sociedade civil é a 

abertura progressiva de canais institucionais de relação com o Estado. Cardoso 

(1994)  mostra  que,  com  a  abertura  política  e  o  início  do  processo  de 

democratização, ocorre um processo de institucionalização da participação dos 

movimentos sociais na relação com o Estado, através da abertura de canais de 

participação  e  diálogo  até  então  inexistentes.  A  autora  lembra  que  essa 

“segunda fase” pela qual passam os movimentos sociais ocorre num contexto 

político  diferente  daquele  em  que  os  movimentos  emergiram,  implicando, 

assim, numa nova relação entre Estado e sociedade. 

Essa nova relação inaugura, no final da década de 1980, uma proposta 

de democratização do Estado brasileiro, abrindo-se à participação das forças 

políticas  que  se  constituíram na  luta  contra  o  regime  autoritário.  Isso  leva 

Dagnino a afirmar que “a grande novidade que os anos 90 trazem consigo é 

uma  aposta  generalizada  na  possibilidade  de  uma  atuação  conjunta,  de 

‘encontros’  entre  o  Estado  e  a  sociedade  civil”  (2002:13),  uma  vez  que  a 

postura anterior, de antagonismo, confronto e oposição declarada, vai cedendo 

lugar à possibilidade de atuação conjunta, através da bandeira da participação 

da sociedade civil.

Nesse  novo  contexto,  com  a  volta  da  vigência  de  instituições 

democráticas  (livre  organização  político-partidária,  eleições,  liberdade  de 

imprensa,  etc.),  explicitam-se  os  diferentes  projetos  políticos  presentes  no 

interior da sociedade civil brasileira, que anteriormente passava uma imagem 

de  homogeneidade  exatamente  por  estar  unida  em torno  da  luta  contra  o 

regime autoritário.  Uma vez restabelecidas as instituições democráticas, tais 

projetos foram se definindo,  expressando visões diversas,  tanto no que diz 

respeito a projetos e demandas específicas de cada grupo, quanto aos rumos 

do  processo  de  redemocratização,  evidenciando  a  própria  heterogeneidade 

dessa sociedade civil, que fortalecida num momento de repressão e supressão 
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de direitos,  passará  a desenhar  os rumos de sua inserção numa realidade 

política diferente daquela anterior. 

Como mostra Teixeira (2003), o período que antecede a promulgação da 

Constituição de 1988 apresenta-se como importante espaço de discussão e de 

busca de uma reorientação da relação entre Estado e sociedade civil. E no bojo 

dessas  discussões,  também,  entram  em  cena  e  em  disputa  diferentes 

perspectivas em relação ao tipo de Estado, ao tipo de desenvolvimento e ao 

tipo de democracia que deveria ser construída no país.

De acordo com o Grupo de Estudos da Unicamp, é possível destacar 

seis elementos que compõem o novo cenário associativista que se desenha a 

partir dos anos 90. São eles: 1)maior disponibilidade dos atores da sociedade 

civil em negociar com o Estado, através da abertura de canais de participação 

e interlocução; 2)tendência à institucionalização dos movimentos e das  ONGS, 

apontando para uma tendência à “profissionalização”; 3) ampliação do número 

de  atores  e  das  temáticas  abordadas  pela  sociedade  civil;  4)  conseqüente 

explicitação  da  pluralidade  de  intenções,  heterogeneidade  de  posições  e 

demandas já existentes no interior da sociedade civil e que emergem com mais 

força num cenário onde não mais se unificam projetos em torno de um objetivo 

comum13;  5)  ampliação do grau de publicidade das demandas e problemas 

sociais no interior da sociedade civil; 6) a articulação dos movimentos sociais 

entre si e com diferentes atores sociais em redes (ou teias), configurando um 

novo padrão de atuação (1998-1999:25).

Esses  elementos  colocam  algumas  questões  no  que  diz  respeito  à 

atuação dessas novas entidades. Essa heterogeneidade da sociedade civil faz 

com que diferentes projetos políticos venham à tona, diferenciando-se, muitas 

vezes, daqueles propostos pelos movimentos sociais nas décadas anteriores. 

Afinal,  se por um lado é necessário reconhecer que a abertura democrática 

demanda redefinições nas entidades  da sociedade civil,  tornando inevitável 

uma  complexificação  do  cenário  associativista  brasileiro,  por  outro,  essa 

redefinição  parece  estar  relacionada  também  aos  ajustes  estruturais14 

13 Com a abertura política, pipocam reivindicações no sentido do “direito a ter direitos”, na luta 
por  melhorias  na  saúde  e  educação,  por  melhores  condições  de  vida  e  de  moradia.  As 
demandas desses movimentos,  dessa forma, não eram homogêneas,  mas ao contrário,  se 
caracterizavam por expressarem diferentes necessidades.
14 Tais ajustes estruturais se referem ao plano de medidas de ajustamento das economias 
periféricas em reunião ocorrida em Washington (tanto que essas medidas ficam conhecidas 
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propostos nos anos 90, que redefinem inclusive as responsabilidades estatais 

no que se refere da garantia de direitos sociais.

 Conforme observa Raichelis,  “o espectro que caracteriza este amplo 

movimento  associativo  aponta,  portanto,  para  profundas  redefinições  nas 

relações  Estado-sociedade  e  para  diferentes  articulações 

estatal/público/privado” (1998: 81). Desta forma, queremos chamar a atenção 

aqui para dois fatos que redefinem os contornos da sociedade civil brasileira: 

as novas relações estabelecidas com o governo, através da abertura de canais 

formais de participação, e os projetos de mudança econômica e social trazidos 

pelos projetos de ajustes estruturais implantados na América Latina. É nesse 

contexto que ganham projeção no cenário nacional as chamadas  ONGS e as 

entidades denominadas “terceiro setor”. 

No que diz respeito às ONGS, Sobottka (2003) mostra que o surgimento 

das organizações não-governamentais no Brasil está ligado ao surgimento de 

organizações que visavam auxiliar os movimentos sociais a enfrentar o dilema 

da organização formal. Constituíam-se, assim, as chamadas organizações de 

movimentos sociais, que passaram a ser vistas como suporte necessário para 

a  estabilização  das  atividades  e  da  mobilização  dos  movimentos.  O  autor 

mostra, ainda, que paralelamente a essas organizações, surge no contexto da 

cooperação internacional outro tipo de organização, também ligada à luta por 

direitos sociais, com a mesma forma jurídica: “eram organizações de serviço, 

especializadas  em  prestar  apoio  ou  assessoria  aos  (velhos  e  novos) 

movimentos  sociais  e  a  segmentos  pobres  não  ou  ainda  insuficientemente 

organizados da população” (2003:54). Para esses dois tipos de organizações, 

tornou-se comum a denominação organização não governamental (ONG).

Teixeira mostra que o termo ONG foi cunhado pela ONU em 1946, que o 

definiu  como  toda  organização  não  definida  por  acordo  intergovernamental 

(2002:106).  Segundo  a  autora,  é  a  partir  da  década  de  80  que  parte  dos 

centros de assessoria ligados a movimentos sociais passam a utilizar a sigla 

ONG, fundando em 1991, a Abong (Associação Brasileira de ONGS).

como “Consenso de Washington”) em 1989, inaugurando a introdução do projeto neoliberal em 
diversos países do mundo.
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Nos  anos  90,  muitas  dessas  organizações  passam  a  figurar 

autonomamente  no  cenário  associativo  nacional15,  com  características 

diferenciadas  em  relação  aos  movimentos  sociais  surgidos  nas  décadas 

anteriores. Estes últimos estiveram, desde sua origem, vinculados à luta por 

mudanças abrangentes na sociedade. Já as ONGS dos anos 90 surgem como 

entidades ligadas a lutas mais pontuais, na maioria das vezes16, e diferem dos 

movimentos sociais sobretudo pela relação que estabelecem com o Estado. 

Como vimos,  no  momento  em que  os  movimentos  lutavam contra  o 

regime autoritário instituído, a relação deles com o Estado era de oposição. A 

abertura  de  canais  possibilitada  pela  redemocratização  demanda  dos 

movimentos  novas  relações,  que  se  dão  em  termos  da  reivindicação  por 

direitos,  inclusive  pelo  direito  de  participar  efetivamente  da  gestão  pública, 

através dos canais pertinentes. Muitas ONGS, no entanto, passam a estabelecer 

uma relação que muitas vezes é de parceria, principalmente na execução das 

políticas públicas. É importante notar que, com a mudança ocorrida no perfil 

associativista da década de 1990, as  ONGS se distanciam cada vez mais dos 

movimentos  sociais,  ganhando  autonomia  no  cenário  nacional,  e 

caracterizando-se, sobretudo, por uma tendência à profissionalização, ligada à 

relação que passam a estabelecer com órgãos internacionais17 e Estado. 

Como mostra Sobottka (2003), características como eficiência, eficácia e 

proximidade com a população-alvo, permitindo foco mais dirigido nas políticas 

e programas são atribuídas às ONGS, que passam a ter credito junto a órgãos 

intergovernamentais  e  setores  afins,  figurando como parceiras  preferenciais 

tanto  de  organizações  de  cooperação  internacional  privadas  e 

intergovernamentais, quanto de governos. 

Tarefa difícil, porém, é a de conceitualizar precisamente o termo ONG. De 

acordo com Teixeira (2002), com a multiplicação das ONGS nos anos 90, tanto a 

imprensa quanto a academia voltaram suas atenções para a definição do que 

seriam, bem como quais eram seus objetivos e atribuições. Todavia, é difícil 

15 Muitas das chamadas ONGS, inclusive, constituem-se, desde sua origem, a partir dos anos 90, 
de forma autônoma aos movimentos sociais.
16 Uma ressalva deve ser feita quando consideramos o que Figueiró (2000) chamou de “ONGS 
militantes”, e que estiveram, em sua origem, ligadas aos movimentos sociais e às lutas por 
transformações amplas na sociedade.
17 Principalmente  Pnud  e  Banco  Mundial,  que  exigem  das  entidades  um  alto  grau  de 
profissionalização.
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apontar qual definição seja a mais acertada, pois, seguindo a argumentação de 

Teixeira, a compreensão do que vem a ser uma ONG ainda é um conceito em 

disputa18.

A explicação encontrada por Gohn para o intenso crescimento das ONGS 

é dada pelo que ela chama de “despreparo” dos movimentos sociais nas novas 

relações  estabelecidas  com  Estado,  através  da  abertura  progressiva  de 

espaços institucionais. Para ela, esse “despreparo” teria aberto espaço para a 

ação das  ONGS19 ,  uma vez que,  diante  da intensa mudança na conjuntura 

econômica ocorrida nos anos 90, os movimentos teriam ficado “paralisados” 

ante seu impacto (1998:11). A autora defende, com isso, que nos anos 90 os 

movimentos populares urbanos que tiveram projeção nos anos 70/80 dão lugar 

ao  crescimento  intenso  das  ONGS,  que  ganharam  autonomia  e  atualmente 

“constituem um universo próprio no cenário organizativo, com inúmeras formas 

de expressão e espectros ideológico-político” (1998: 13). Porém ela faz uma 

ressalva, afirmando que as ONGS que ganharam espaço nos anos 90 não são 

aquelas dos anos 70/80, pois 

“essas  últimas eram politizadas  e  articuladas  a  partidos  e  alas  da Igreja 

progressista. [Já] as ONGS dos anos 90 que estão se expandindo estruturam-

se  como empresas  (...),  algumas nasceram por  iniciativa  de  empresários 

privados, e muitas delas se apresentam genericamente como terceiro setor” 

(1998:13/14).

Teixeira  (2003),  por  sua  vez,  enxerga  um  sentido  mais  positivo  na 

relação entre movimentos sociais e a institucionalidade política, destacando a 

participação  dos  movimentos  em espaços  públicos  como  os  Conselhos  de 

Políticas  Setoriais  e  o  Orçamento  Participativo.  A  autora  mostra  que essas 

experiências de interface entre sociedade civil  e Estado, ao permitirem uma 

maior  participação  dos  atores  sociais  nos  processos  de  formulação  e 

implantação de políticas públicas, propondo uma democratização substancial 

do Estado, contam com a participação dos movimentos sociais. 

18 Essa discussão será retomada no terceiro capítulo.
19 Inclusive novas ONGS, não necessariamente ligadas a movimentos sociais.
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Uma outra  forma de  interface  entre  Estado e  sociedade  civil  são  as 

“parcerias” que se desenvolvem nos anos 90, baseadas na partilha de poder e 

responsabilidades  entre  ambos  na  formulação  e  implantação  de  políticas 

sociais. Teixeira chama a atenção para essas parcerias como alvo de muitas 

controvérsias no interior nas ONGS. Por hora nos interessa destacar que essas 

parcerias estão ligadas tanto à proposta de uma democratização efetiva do 

Estado  quanto  a  um  processo  que  previa  transferir  para  a  sociedade  civil 

responsabilidades  do  Estado,  inserindo  organizações  da  sociedade  civil  no 

projeto de colaboração de políticas compensatórias (Teixeira, 2002:107). 

Os governos posteriores à abertura, principalmente o governo Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002), buscaram aproximações entre o Estado e os 

setores da sociedade considerados qualificados e eficientes20. Nesse contexto, 

a profissionalização dessas organizações se torna uma necessidade, inclusive 

porque  as  parcerias  com  governos  passam  a  ser  possibilidades  de 

financiamento  (e  subsistência),  num  momento  em  que  os  recursos 

provenientes da Cooperação Internacional se tornam cada vez mais escassos. 

Como  conseqüência,  as  ONGS mais  ativas  dentro  dos  movimentos  sociais 

tiveram dificuldades em conciliar uma dupla atuação, junto ao Estado e junto ao 

conjunto dos movimentos (Teixeira, 2002). 

Diante disso, é importante pensar a atuação dessas organizações no 

sentido de compreender como é equacionada essa “atuação simultânea” com o 

Estado e o conjunto da sociedade. Interessa questionar em que medida as 

ações dessas ONGS contribuem para o processo de democratização da gestão 

de políticas públicas, bem como de que forma elas trazem à cena pública as 

questões e interesses da sociedade civil. 

Se,  como  já  citamos  aqui,  a  noção  de  movimento  social  esteve 

diretamente  ligada  à  legitimação  de  novos  direitos,  que  representavam  as 

conquistas legais inscritas nas instituições, as quais garantiriam o exercício da 

cidadania  e  democracia,  a  década  de  1990,  por  sua  vez,  encerra  uma 

concepção  mais  pragmática  de  ação  coletiva,  voltada  ao  atendimento  de 
20Lembrando  que  essas  parcerias  são  sempre  seletivas,  posto  que  as  organizações  que 
participarão  desse  projeto  são  recrutadas  a  partir  de  diretrizes  que  colocam a  ênfase  na 
eficácia  dos conhecimentos técnicos,  deixando de fora,  inclusive,  os movimentos sociais  e 
outras organizações da sociedade civil que não se encaixem no “perfil” exigido pelo Estado.
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demandas sociais específicas que procuram suprir a falta naquelas áreas onde 

são precários os investimentos em políticas públicas sociais. 

Nesse contexto, entra em cena um outro ator que passa a compor esse 

cenário associativo, o chamado terceiro setor. Em dissertação que discute as o 

terceiro  setor  no  Brasil,  Figueiró  (2000)  o  situa  na  emergência  do  novo 

associativismo que desponta a partir da década de 1990, argumentando que o 

terceiro  setor  se  caracteriza  por  uma noção  restritiva  de  ação  coletiva,  se 

comparado aos movimentos sociais e ONGS que marcaram as décadas de 1970 

e 1980.

 Ainda segundo a autora, a constituição de um terceiro setor, tido por 

muitos analistas como “um setor público não estatal”, ocorre em meio a uma 

infinidade de interrogações, surgidas da tentativa de conceitualização desse 

termo  (Figueiró,  2000:18),  que  aparece  ainda  de  forma  bastante  fluida, 

carregando várias definições e contradições.

Coelho  (2000)  também  aponta  essa  imprecisão  conceitual.  Com  a 

intenção de buscar características gerais que possibilitem delimitar grupos para 

enquadrar essas diferentes organizações, a autora mostra que o termo terceiro 

setor foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 1970, 

sendo  usado  também,  a  partir  da  década  de  1980,  por  pesquisadores 

europeus.  Esse  termo  aparece  como  alternativa  tanto  às  desvantagens  do 

mercado, associadas à maximização do lucro, como do governo, associadas à 

burocracia inoperante, propondo a combinação da flexibilidade e eficiência do 

mercado  às  propostas  de  equidade  e  previsibilidade  da  burocracia  pública 

(Coelho, 2000:58).

A  autora  mostra  que  no  Brasil  o  termo  terceiro  setor  aparece  pela 

primeira vez nos escritos de Rubem César Fernandes e Leilah Landim. Para 

Fernandes  (1994),  a  emergência  do  terceiro  setor  está  relacionada  ao 

surgimento de um terceiro personagem, além do Estado e do mercado, não 

governamental  e  não  lucrativo  e,  no  entanto,  organizado  e  independente, 

caracteriza-se, segundo ele, principalmente por mobilizar a dimensão voluntária 

do comportamento das pessoas.

Ainda  segundo  Fernandes,  o  conceito  de  terceiro  setor  denota  um 

conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam a produção de bens 
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públicos,  o  que  significa  uma  dupla  qualificação:  não  geram  lucros  e 

respondem a necessidades coletivas. 

Com a afirmação de que “palavras como gratidão, lealdade, caridade, 

amor, compaixão, responsabilidade, solidariedade, verdade, beleza, etc. são as 

moedas correntes que alimentam o patrimônio do setor” (Fernandes, 1994:24), 

é possível perceber na idéia de terceiro setor uma ênfase na idéia de ação 

solidária. É nesse sentido que o autor afirma, ainda, que

“enquanto os serviços oferecidos pelo Estado são financiados por impostos 

compulsórios,  os  serviços  oferecidos  pelo  terceiro  setor  dependem,  em 

grande  medida,  de  doações  voluntárias  [de  modo  que]  sua  existência 

envolve  uma troca  triangular  pela  qual  alguns  dão  para  que  os  outros 

possam receber” (Fernandes, 1994:24).

Gohn (1998) vai mostrar que as entidades do terceiro setor surgem a 

partir da emergência de um novo perfil  de entidades no cenário associativo, 

ligadas ao modelo non-profits norte americano e articuladas às políticas sociais 

dos anos 90. Segundo a autora, “estas entidades querem e buscam parceria 

com  o  Estado  [e]  dão  um  novo  perfil  ao  Terceiro  Setor  brasileiro, 

caracterizando o que tem sido denominado ‘privado, porém público’” (1998:15). 

A ênfase dada pelo terceiro setor na  ação solidária é apontada por Gohn ao 

afirmar  que  o  eixo  articulatório  que  passou  a  fundamentar  a  princípio  da 

participação nos 90 é dado pelo princípio da solidariedade (1998: 18). 

Também nessa perspectiva, o artigo do Grupo de Estudos da Unicamp 

destaca que o terceiro setor atenderia a população que vem crescentemente 

sendo  excluída  do  acesso  aos  serviços  públicos.  Como  bem  mostram  os 

autores, essa perspectiva entra em conflito com outra, também presente nos 

anos 90, que busca “o fortalecimento da participação política dos cidadãos no 

sentido  de  pertencimento  ao  coletivo,  de  tornar  visíveis  os  problemas  e 

injustiças sociais” (1998/1999a: 29). 

No que se refere à definição do que vem a ser o chamado terceiro setor, 

Fernandes afirma a expansão da idéia de terceiro setor como uma expansão 

da  idéia  corrente  sobre  a  esfera  pública  (1994:22).  Essa  afirmação  é 

especialmente importante, pois quando nos debruçamos sobre a literatura que 
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estudou (e estuda) os movimentos sociais, também encontramos a idéia de 

expansão da esfera pública, que nesse caso, está ligada à própria ampliação 

da noção de política, com ênfase na participação da sociedade civil  na vida 

pública,  através  dos  mecanismos  de  controle  social  e  da  participação  nas 

políticas  públicas.  Não  seria  exagero  dizer  que  essa  expansão  da  esfera 

pública está ligada à  politização da sociedade civil,  através da participação 

ativa no debate e gestão pública. A ênfase aí recai sobre a ação política.

Já nas concepções de terceiro setor, onde se destacam valores como 

solidariedade,  altruísmo,  voluntariado,  filantropia,  como  norteadores  de  sua 

definição, a ênfase recai sobre a  ação solidária. No decorrer do texto, essas 

definições  serão  exploradas  em  pormenores,  porém  nos  interessa  agora 

ressaltar a diferença entre  ação solidária  e ação política. Como as definições 

acerca  do  terceiro  setor  são  bastante  fluídas,  qualquer  afirmação  mais 

categórica corre o risco de incorrer em erro, mas de antemão é possível afirmar 

que se referem a concepções distintas no que tange ao papel da sociedade 

civil no processo de construção democrática. Ao fundamentarem-se a partir do 

princípio da solidariedade, observamos nas concepções do terceiro setor um 

distanciamento da arena política e uma aproximação (ou reaproximação) de 

práticas que remetem às ações filantrópicas e caritativas que por muito tempo 

figuraram de maneira preponderante na assistência social no Brasil.

Um traço importante a sublinhar, nas análises sobre o terceiro setor, é o 

diálogo que estas entidades estabelecem com o Estado, tidas muitas vezes 

como “parceiras” na implementação de políticas compensatórias de combate à 

pobreza.   Como  mostra  Gohn,  as  entidades  do  terceiro  setor  enfatizam  a 

necessidade de

 “políticas de parceria e cooperação com o Estado, destacando que estão 

em uma nova era onde não se trata mais de dar as costas ao Estado, ou 

apenas criticá-lo, mas de alargar o espaço público no interior da sociedade 

civil e democratizar o acesso dos cidadãos a políticas públicas e contribuir 

para a construção de uma nova realidade social” (1998:16). 

Nesse  sentido,  é  preciso  esclarecer,  a  diferença  entre  “participar 

ativamente da gestão pública”, da atuação de entidades como “parceiras”, ou 
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prestadoras  de  serviço  ao  Estado.  Esse  segundo  tipo  de  diálogo  abre  um 

importante tema para reflexão acerca do alcance político das ações do terceiro 

setor,  afinal,  se faz premente questionar  até que ponto essa “parceria”  não 

figura  como  uma  transferência  de  responsabilidades  do  Estado  para  a 

sociedade  civil,  e  um  conseqüente  esvaziamento  do  sentido  simbólico  de 

direito, tão amplamente defendido nas décadas anteriores.

Carvalho (1998) também observa essa questão ao afirmar uma relação 

entre a reflexão sobre o terceiro setor e a reflexão sobre os projetos de reforma 

do  Estado,  apontando  para  o  risco  de  privatização  das  atividades  sociais, 

embutido  nos  projetos  de  privatização  de  atividades  “não  exclusivas  do 

Estado”,  que  prometem  maior  eficiência  no  gasto  público,  em  prejuízo  da 

equidade (1998:89).

Segundo Figueiró,  a abordagem trazida pelo governo, no contexto da 

reforma do Estado revela os limites da pratica política democrática do “novo 

associativismo civil”  na  década de  1990.  Nessa abordagem,  na  qual  estão 

presentes as propostas de complementaridade entre sociedade civil e governo 

na execução das políticas  públicas  sociais,  entidades optam “por  entrar  no 

cenário político através da estratégia de cooperação com Estado, mercado e 

demais setores da sociedade, para a realização de trabalhos que possam dar 

sustentação à políticas sociais (ou a falta delas) de alivio à pobreza” (Figueiró, 

2000:24). 

Sendo assim, enquanto os movimentos sociais e  ONGS “militantes” que 

figuraram no cenário associativista das décadas de 1970 e 1980 participaram 

do  processo  de  transformação  da  cultura  política  e  da  reestruturação  das 

relações com o Estado, tendo inclusive papel  de destaque na luta contra o 

regime autoritário,  as  entidades que emergem no contexto dos anos 1990, 

denominadas como terceiro setor parecem caracterizar-se por ações e práticas 

que  caminham  no  sentido  contrário.  A  ênfase  na  ação  política  de  outrora 

parece concorrer com a ênfase na ação solidária, estreitamente ligada à idéia 

de caridade. Essa diferença é também assinalada por Coelho, ao afirmar que 

grande  parte  das  associações  e  entidades  do  terceiro  setor  não  atua 

politicamente. Segundo a autora, grosso modo, 
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“as organizações do terceiro setor  são mais  operativas e atingem seus 

objetivos agindo diretamente. Sua relação com o governo está baseada na 

troca, pois solicitam verbas contra o oferecimento de determinado serviço, 

alem  de  poderem  receber  recursos  e  isenções  previstas  legalmente” 

(2000:78 – grifo meu). 

O grifo na definição das entidades do terceiro setor como organizações 

operativas oferece um pontapé inicial para as nossas discussões porque nos 

remete à idéia de sociedade civil como “universo gerencial”, para usar a feliz 

expressão  de  Nogueira  (2003).  Ao  discutir  as  diferentes  concepções  de 

sociedade civil  no  debate  contemporâneo,  Nogueira  chama atenção para a 

transição da imagem de sociedade civil como palco de lutas políticas para uma 

imagem que converte a sociedade civil em recurso gerencial. 

Como uma “idéia  alternativa  de  sociedade  civil”,  Nogueira  apresenta 

uma concepção que estaria na base teórica do terceiro setor: a sociedade civil  

liberista. Nessa, concepção a sociedade civil é entendida como uma esfera que 

se  encerra  em  si  mesma,  atribuindo  ao  mercado  papel  preponderante,  e 

espaço  onde  a  luta  social  faz-se  em termos  competitivos  e  privados,  sem 

maiores influências públicas ou estatais. 

Ao conceber a sociedade civil nesses termos, esse modelo caracteriza-

se,  como  mostra  Gurza  Lavalle,  “pelo  abandono  da  premissa  fundamental 

sobre  o  caráter  internamente  constitutivo  do vínculo  entre  a  sociedade e  o 

Estado,  restabelecendo  apenas  uma  relação  de  oposição  entre  eles” 

(1999:130/131). 

De acordo com essa concepção, ainda segundo Nogueira, a linguagem 

do  planejamento  e  da  gestão  eficaz  incorpora  a  tese  da  participação,  que 

nessa  perspectiva  é  redefinida  em  termos  da  cooperação  com  governos, 

gerenciamento  de  crises  e  implementação  de  políticas.  Assim,  essa 

perspectiva de uma concepção “alternativa de sociedade civil” nos mostra, com 

efeito, que, disseminado largamente no senso comum, o conceito de sociedade 

civil para a servir tanto

“para que se faça oposição ao capitalismo [quanto] para que se delineiem 

estratégias  de  convivência  com  o  mercado,  para  que  se  proponham 
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programas democráticos radicais e para que se legitimem propostas de 

reforma gerencial no campo das políticas públicas” (Nogueira,2003:186).

Nessa  perspectiva,  portanto,  pretendemos  discutir  nos  capítulos 

seguintes  as  características,  concepções  e  projetos  embutidos  na  idéia  de 

terceiro setor, a partir dessa mudança teórica e prática que passa a conceber a 

sociedade civil não mais como arena de luta política.

* * *

Procuramos mostrar, neste capítulo, como a idéia de sociedade civil se 

constitui no Brasil como categoria relevante na reflexão sobre o processo de 

construção democrática. A partir da caracterização dos movimentos populares 

que deram corpo ao termo sociedade civil  nas décadas de 1970 e 1980, foi 

possível  observar de que maneira se constituiu  no cenário  associativo uma 

nova noção de cidadania, com ênfase na luta por direitos civis e sociais. Não 

obstante o caráter fragmentado desses movimentos, apontado pela literatura, 

parece  possível  afirmar  que  se  constituiu  ali  uma  noção  ampliada  de 

democracia,  que contemplava tanto a luta pela volta dos direitos políticos e 

civis,  quanto a  luta  por  direitos  sociais  que garantissem a possibilidade de 

construção de uma sociedade mais igualitária. 

Não  parece  exagero,  também,  afirmar  que  o  “legado”  deixado  pela 

experiência  dos  movimentos  populares  nesse  período  deixou  profundas 

marcas no debate acerca dos rumos dessa emergente sociedade civil. Como 

apontado no início, consideramos aqui que o sentido político das ações desses 

movimentos  fornece  referências  para  pensarmos  a  relação  entre  ações  da 

sociedade civil e construção democrática no cenário contemporâneo.

Por outro lado, vimos também que a emergência de novas formas de 

associativismo a partir da década de 1990 traz uma visão mais pragmática da 

ação coletiva. Esse fator complexifica o cenário associativo e passa a apontar 

outras direções, tanto no que se refere à crescente profissionalização de várias 

organizações,  quanto  ao surgimento  de  organizações com características  e 
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projetos distintos daqueles de outrora, como é o caso das organizações do 

terceiro  setor.  É  sobre  os  impactos  dessas  organizações  no  processo  de 

construção democrática brasileira  que nos debruçaremos nos capítulos  que 

seguem.

CAPÍTULO II: CARACTERIZANDO O TERCEIRO SETOR

2.1 O que é terceiro setor?
 

Como  vimos  no  capítulo  anterior,  atualmente  o  cenário  associativo 

brasileiro  é  composto  por  diferentes  atores  sociais,  que  concorrem  nesse 

espaço com projetos e concepções distintas no que se refere à participação da 

sociedade civil na construção da democracia em nosso país. É nesse contexto 

heterogêneo que ganha visibilidade a idéia de “terceiro setor”. 
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Para compreender o impacto das ações dessas entidades no cenário 

brasileiro,  é  necessário,  antes  de  tudo,  caracterizá-las.  Para  tanto, 

pretendemos nesse capítulo discutir as concepções que orientam as ações do 

terceiro  setor,  a  partir  da  análise  de  sua  definição,  seus  projetos  e  das 

entidades que o compõem. A intenção é que essa análise forneça elementos 

que  nos  permitam  analisar  o  impacto  de  suas  ações  no  processo  de 

democratização da sociedade brasileira. 

No Brasil a discussão sobre o terceiro setor é recente. Surgida ao longo 

da década de 1990, essa discussão é fruto de uma soma de fatores, ligados 

tanto  ao  próprio  processo de democratização da  sociedade  quanto  ao  fato 

dessas entidades passarem a ser valorizadas como  parceiras  em programas 

de combate à pobreza.

Como já foi apontado, o termo “terceiro setor” recobre um leque muito 

amplo  de  entidades  e  concepções.  Assim,  durante  a  pesquisa,  mostrou-se 

difícil delimitar uma definição precisa do que venha a ser o terceiro setor, bem 

como quais entidades o compõem. 

No que se refere aos tipos de entidades agrupadas nessa denominação, 

o motivo de maior dissenso parece ser a inclusão ou não das organizações 

não-governamentais (ONGS) no universo do terceiro setor. Isso se deve ao fato 

de  muitas  organizações  não  se  reconhecerem  a  partir  de  determinadas 

denominações,  o  que  é  particularmente  recorrente  no  que  diz  respeito  a 

algumas  ONGS que  não  se  reconhecem  como  terceiro  setor21 –  apesar  da 

maioria dos trabalhos sobre o terceiro setor as englobarem em seu universo. 

Um exemplo da heterogeneidade presente nas definições de entidades 

que o compõem aparece claramente na apresentação do  Mapa do Terceiro 

Setor22:

“podem fazer parte do Mapa do Terceiro Setor organizações que atuam 

nas áreas de cultura e recreação, educação e pesquisa, saúde, assistência 

e promoção social, meio ambiente, desenvolvimento e moradia, defesa dos 

21 O capítulo três será dedicado especialmente à  discussão sobre a inclusão das  ONGS no 
campo do terceiro setor.
22 O CETS está desenvolvendo o Mapa do Terceiro Setor, que em parceria com a Fundação 
Orsa,  a  Fundação  Salvador  Arena  e  organizações  da  sociedade  civil,  têm  o  objetivo  de 
cadastrar e reunir informações das organizações do terceiro setor para a criação de uma base 
de dados na internet que sirva como referencia nacional e internacional e contribua para a 
transparência das ações e práticas da área, estimulando o investimento social.
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direitos civis e organizações políticas, além de organizações filantrópicas e 

de promoção de  ações  voluntárias,  atividades  internacionais,  religiosas, 

associações profissionais, de classes e sindicatos” 23.

Abrigando uma gama de entidades de naturezas diversas, um primeiro 

problema que se coloca à análise de suas concepções é exatamente a questão 

da  definição  do  que  vem  a  ser  o  terceiro  setor.  As  definições  que  o 

caracterizam  são,  de  maneira  geral,  bastante  genéricas.  Nesse  sentido,  a 

análise empreendida por Coelho já chamava a atenção para tal dificuldade, ao 

afirmar que o uso indiscriminado de algumas denominações demonstra a falta 

de precisão conceitual e revela a dificuldade de enquadrar toda a diversidade 

de organizações em parâmetros comuns (2000:58). 

Landim  (1993)  também  observa  essa  dificuldade  terminológica,  ao 

mostrar  que  as  várias  designações  empregadas  para  denominar  as 

organizações sem fins lucrativos refletem, na verdade, sua diversidade interna 

e as diferentes visões que se tem sobre elas. Segundo a autora, o debate que 

se trava acerca do uso de denominações para as organizações que surgem no 

interior da sociedade civil é polêmico exatamente pelos temas e questões que 

levantam, “refletindo não só a carga política e ideológica que envolve, mas 

também a própria diversidade interna de seu objeto” (Landim, 1993:7).

Landim  observa,  ainda,  que  a  própria  idéia  de  pensar  essas 

organizações como um “setor” já é um ponto inicial de dissenso. No mesmo 

caminho, Almeida (2006), citando Dagnino, mostra que a expressão terceiro 

setor não encontra uma aceitação pacífica no meio acadêmico, uma vez que 

“as análises fundadas nas diferentes lógicas dos três setores não leva em 

conta os diferentes interesses políticos e econômicos que desconstroem a 

suposta homogeneidade da sociedade civil  e,  sobretudo,  não levam em 

conta  que  tais  interesses,  antes  de  se  fecharem numa mesma esfera, 

cruzam o Estado, o mercado e a sociedade, promovendo novas clivagens 

analíticas pelas quais as suas relações podem ser apreendidas” (Dagnino 

apud Almeida, 2006:101).

23 http://www.mapadoterceirosetor.org.br/, acessado em 16/04/2006.
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No  entanto,  é  na  diferenciação  entre  três  setores  que  se  baseia  a 

definição  do  terceiro  setor.  Sua  especificidade  estaria  no  fato  de,  sendo 

constituído por entidades privadas, não pertencer ao primeiro setor – o Estado; 

e, pelo fato de não visar lucro, também não pertencer ao segundo setor – o 

mercado, constituindo-se, assim, como um setor “privado, com fins públicos”.

A referência ao Estado e ao mercado, desta forma, é feita pela negação. 

Coelho mostra a origem dessa idéia a partir das formulações de autores norte-

americanos,  que  desenvolvem suas  análises  com base  no  modelo  de  três 

setores de atividades na sociedade: o governo como primeiro setor; o mercado 

como segundo setor;  as atividades sem fins lucrativos compondo o  terceiro 

setor.  O  terceiro  setor,  segundo essa concepção,  pode ser  definido  como 

“aquele em que as atividades não seriam coercitivas nem voltadas para o lucro, 

além  de  atenderem  a  necessidades  coletivas”  (Salomon,  Wuthnow  apud 

Coelho, 2000:39).

No Brasil, entretanto, essa separação entre Estado, mercado e terceiro 

setor não é tão clara. Coelho, por exemplo, caracteriza o terceiro setor como 

um campo que possui  características dos outros dois  setores – um espaço 

entre o Estado e o mercado (2000:59). Falconer (1999), por sua vez, afirma 

que  ao contrário  dos  Estados Unidos,  onde a  marca  do  terceiro  setor  é  a 

independência em relação ao Estado e ao mercado,  no Brasil  esse campo 

surge sob o signo da parceria, o que, segundo ele, obscurece os limites entre 

os três setores.

Nessa  perspectiva,  Falconer  mostra  que  os  atores  que  mais 

contribuíram para “moldar a promessa de um terceiro setor no Brasil” foram as 

entidades  multilaterais,  com destaque  para  o  Banco  Mundial;  as  empresas 

privadas – com a idéia de responsabilidade social empresarial;  e o governo 

federal, sobretudo sob o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1994 – 2002), no contexto dos projetos de Reforma do Estado brasileiro.

No  entanto,  uma  análise  sobre  os  limites  entre  Estado,  mercado  e 

terceiro  setor  pede  um  olhar  mais  atento  sobre  as  interações  que  se 

estabelecem entre os três, objetivo dos próximos tópicos do capítulo. Por ora, 

nos interessa observar de que modo essas relações com Estado e mercado 

aparecem em termos de sua definição.
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Fernandes afirma a existência de uma relação de interdependência entre 

o  terceiro  setor,  o  Estado  e  o  mercado,  argumentando  a  compreensão  do 

terceiro  setor  como  expressão  co-extensiva  à  própria  noção  de  Estado. 

Segundo  este  autor,  “não  há  serviço  público  que  não  possa,  em  alguma 

medida,  ser  trabalhado  pelas  iniciativas  particulares”  (1997:29).  Da  mesma 

forma,  argumenta  em favor  da  idéia  de  terceiro  setor  como expressão  co-

extensiva  do  mercado,  na  medida  em que  “não  há  interesse  coletivo  que, 

apreendido como uma demanda efetiva,  não possa,  em princípio,  tornar-se 

objeto  de  investimentos  lucrativos”  (1997:30).  Nessa  compreensão, 

observamos que a divisão por setores desconsidera os embates e contradições 

entre  essas  esferas,  privilegiando  uma  interação  “co-extensiva”  dos  três 

“setores”.

Passamos  agora  ao  que  distingue  o  terceiro  setor  do  governo  e  do 

mercado.  Ainda  segundo  Coelho,  “pelo  menos  teoricamente,  essas 

organizações distinguiriam-se das entidades privadas inseridas no mercado por 

não  objetivarem  o  lucro  e  por  responderem,  em  alguma  medida,  às 

necessidades  coletivas”  (2000:59).  Entretanto,  a  própria  autora  aponta  a 

necessidade de especificar o que significa “atender a necessidades coletivas”, 

alertando para a diferença entre “coletivo” e “público”.

Seguindo o argumento de Augusto de Franco, a autora mostra que nem 

todas as organizações possuem fins públicos, uma vez que grande parte do 

setor é composta por organizações com fins coletivos privados24. Desta forma,

“segundo Franco, somente podemos dizer que têm fins públicos aquelas 

organizações do terceiro setor que produzem bens ou serviços públicos de 

caráter  público  ou  de  interesse  geral  da  sociedade.  Assim,  teríamos 

apenas  dois  subgrupos  entre  as  organizações  do  terceiro  setor  que 

cumpririam essa finalidade:  as que prestam serviços públicos e as que 

advogam direitos  (de  interesse  geral  e  difuso  da  sociedade).”  (Coelho, 

2000:59).

24 Franco, Augusto apud Coelho, 2002. “A questão do fim público das organizações do terceiro 
setor”  em  Relatórios  sobre o  desenvolvimento humano no  Brasil (São Paulo:  PNUD/IPEA, 
1997).
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O mote da definição de terceiro setor, contudo, é a idéia de tratar-se de 

um espaço “privado, porém público”, enfatizando o fato de comporem o “setor” 

entidades privadas, que norteiam suas ações visando um “fim público”. Isso 

aparece de forma exemplar na afirmação de Thompson, que define terceiro 

setor como se tratando “de todas aquelas instituições sem fins lucrativos que, a 

partir do âmbito privado, perseguem propósitos de interesse público” (1997:41).

Ao  discutir  a  utilização  do  termo terceiro  setor  nos  Estados  Unidos, 

Fernandes  mostra  que  tal  expressão  costuma  ser  usada  paralelamente  a 

outras,  como “organizações sem fins lucrativos”  (non profit  organizations)  e 

organizações voluntárias. Já na Inglaterra, o aspecto de doação é enfatizado, 

já que a legislação fala de caridade (charities) ao referir-se a tais organizações. 

Na definição dada por Fernandes, o terceiro setor aparece como 

”Composto  de  organizações  sem fins  lucrativos,  criadas  e  mantidas  pela 

ênfase  na participação  voluntária,  num âmbito  não-governamental,  dando 

continuidade  às  práticas  tradicionais  da  caridade,  da  filantropia  e  do 

mecenato e  expandindo  o  seu  sentido  para  outros  domínios,  graças, 

sobretudo,  à  incorporação  do  conceito  de  cidadania  e  de  suas  múltiplas 

manifestações na sociedade civil”. (1997:27).

Uma observação recorrente nas definições que caracterizam o terceiro 

setor é a ênfase na afirmação de valores como característica distintiva de suas 

ações, argumentando que, estando submetidas ao duplo constrangimento de 

serem não-governamentais e não lucrativas, tais organizações se distinguem 

pela  insistência  em valores  que ultrapassam a utilidade,  estando  ligadas  a 

valores  enquanto  fins  em si  mesmos.  A  linguagem dos  valores  seria,  para 

Fernandes, a forma por excelência de integração do terceiro setor, permitindo 

que os diferentes segmentos que o compõem, ao se agruparem em torno de 

valores comuns, reforçassem “as condições culturais e subjetivas com as quais 

o Estado e o mercado devem funcionar” (1994:141). 

Quando  nos  indagamos  a  respeito  desses  valores,  parece  possível 

afirmar  que  eles  se  referem,  basicamente,  à  idéia  de  caridade,  doação, 

voluntariado e filantropia, o que nos leva a concluir que a ênfase do terceiro 

setor  recai  sobre  a  idéia  de  solidariedade.  É  necessário  reconhecer  que 
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especificamente neste trabalho de Fernandes (1994), é constante a referência 

a valores cívicos e de promoção da cidadania. Porém, de maneira geral, são as 

idéias  de  filantropia  e  caridade  as  que  mais  aparecem  nas  concepções  e 

definições sobre o terceiro setor. 

Outra  característica  atribuída  ao  terceiro  setor  é  a  idéia  de 

“complementaridade”. Fernandes procura entender o terceiro setor num âmbito 

de complementaridade, no qual 

“as divergências perdem a natureza da contradição radical e dão lugar a 

um jogo complexo e instável de oposições e complementaridades. Não se 

confundem,  mas  já  não  se  separam  de  todo  tampouco.  Recobrem-se 

parcialmente, alternando situações de conflito e de indiferença” (1997:27). 

O autor argumenta, com essa proposição, que o terceiro setor deve ser 

entendido  como  algo  que  transcende  o  que  ele  chama  de  “contradições 

radicais”,  como  aparece  na  afirmação  de  que  “no  lugar  do  pensamento 

dicotômico,  dividido  entre  interesses  particulares  e  públicos,  recupera-se  o 

valor  da  tríade,  afirmando-se  a  presença  constante  de  uma  terceira 

possibilidade”  (Fernandes,  1994:20).  Assim,  segundo  ele,  o  vigor  das 

afirmações acerca da concepção de terceiro setor encontra-se na capacidade 

simbólica,  no  sentido  de  sua  capacidade  de  trazer  para  a  cena  pública 

questões e problemas políticos da vida privada. 

Esse argumento  traz  uma idéia  bastante  veiculada pelos  adeptos  do 

terceiro setor, que prega uma espécie de “superação” de “antigos” conflitos ou 

oposições radicais, propondo um espaço onde diversas visões convivem em 

harmonia. A idéia de complementaridade, nesse caso, faz referência ao que 

Fernandes  (1994)  considera  uma  tentativa  de  romper  barreiras  antes 

consideradas insuperáveis, em termos de divisões partidárias e ideológicas — 

que caracterizariam, segundo ele, a atuação de movimentos sociais e ONGS nas 

décadas de 1970 e 1980. 

Entretanto, essa idéia merece atenção e pode ser relacionada ao alerta 

feito por Landim e Beres, ao argumentarem que “evocando não o conflito, mas 

a colaboração e a possibilidade de interação, o termo terceiro setor tende a 

esvaziar as dinâmicas que marcam, pela força das circunstâncias, a tradição 
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associativa das últimas décadas” (1999:9). Afinal,  apesar de fazer constante 

referência a um “sentido público”, as inúmeras expressões das organizações 

sem fins lucrativos que se agrupam no terceiro setor, ao afirmarem-se como 

algo que reúne “sob uma mesma classe conceitual atividades tão distintas que, 

no  passado,  costumavam  ser  vistas  como  contraditórias  ou  mesmo 

antagônicas”  (Fernandes,  1994:32),  afirmam  também  uma  heterogeneidade 

que não faz distinção entre as diferentes concepções e os diferentes projetos 

políticos que tais entidades comportam.

Nesse sentido, Teixeira faz uma crítica à apologia ao terceiro setor pela 

tendência  de  conceber  a  sociedade  civil  como  lugar  onde  “todo  tipo  de 

participação  colabora  com  a  cidadania  de  alguma  forma”  (2003:92).  Não 

definindo os espaços de ação de suas organizações, nem as conseqüências de 

suas ações, a idéia de cidadania acaba diluída na linguagem fluida dos valores, 

presente nas concepções de terceiro setor. 

Montaño  também  critica  a  idéia  de  terceiro  setor  por  considerá-la 

carente de rigor teórico, uma vez que o termo “não é preciso na caracterização 

do  espaço  que  ocupa,  e  antes  confunde  do  que  esclarece”  (2005:181). 

Segundo  o  autor,  a  ausência  injustificada  das  organizações  sindicais  e 

movimentos  sociais  (como  o  MST)  em  suas  definições  é  um  resultado 

sintomático das lacunas que a idéia de terceiro setor produz, pois, ao definir-se 

como esfera não-estatal e não-mercantil, essa ausência não é coerente.

Um  outro  ponto  controverso  na  definição  de  terceiro  setor  é  a  sua 

relação com a categoria sociedade civil. Se analisado em termos da concepção 

de sociedade civil que ganha espaço nas décadas de 1970 e 1980, o terceiro 

setor  pode  ser  visto,  como  mostra  Teixeira  (2003),  como  um  termo  em 

oposição; de acordo com a autora, defender esse termo é sair da “oposição 

sistêmica ao Estado” que o termo sociedade civil sugere (2003:92). 

Isso  pode  estar  relacionado  ao  fato  da  noção  de  terceiro  setor  não 

enfatizar  a  ação  política,  tão  valorizada  no  momento  em  que  a  idéia  de 

sociedade  civil  passa  a  se  destacar  no  cenário  brasileiro.  Afinal,  como 

procuramos mostrar, a ênfase do terceiro setor recai na idéia de solidariedade, 

onde a noção de cidadania parece estar ligada a valores cívicos e morais, 

ligada ao cumprimento de  deveres, relegando para segundo plano a questão 
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da garantia de direitos. O apelo à solidariedade, nesse contexto, se baseia na 

idéia  de  espírito  cívico,  que,  como  mostra  Costa  (1997),  liga-se  a  uma 

concepção  de  sociedade  civil  em  que  esta  não  mais  se  apresenta  como 

desiderato político emancipatório, forma utópica de uma sociedade a que se 

quer  chegar.  Nessa  concepção  “moderada”,  a  idéia  de  sociedade  civil  não 

passa  de  uma  apresentação  descritiva  das  conformações  político-sociais 

previamente existentes no contexto liberal-democrático. 

Desta forma,

“a sociedade civil torna-se o substrato social ideal para o crescimento da 

democracia liberal: as virtudes cívicas cultivadas no seio da sociedade civil 

neutralizariam as tendências desintegradoras alimentadas pela competição 

entre  interesses  privados  própria  às  sociedades  pluralistas”  (Costa, 

1997:10).

Essa parece ser uma perspectiva que se aproxima bastante das idéias 

presentes na concepção de terceiro setor. Ratificando o argumento de que o 

terceiro setor não enfatiza a ação política da sociedade civil, Fernandes mostra, 

baseando-se  em  um  relatório  sobre  o  desenvolvimento  das  associações 

voluntárias em escala global, que “as associações mencionadas nos relatórios 

regionais  tendem a  se  espalhar  horizontalmente  pela  sociedade,  a  maioria 

delas  prescindindo  de  uma  definição  estritamente  política”  (Fernandes, 

1995:21).

Seu argumento segue mostrando a ênfase na “participação individual”, 

típica da cultura  cívica norte-americana,  onde baixos  níveis  de  participação 

política  contrastam  com  a  existência  de  inúmeras  associações  civis, 

dependentes, em larga medida, de doações particulares – uma vez que 90% 

de seus fundos provêm de doações individuais voluntárias. Com isso, podemos 

observar na idéia de terceiro setor uma tendência em dissociar participação 

política  de  associativismo,  ao  afirmar  que  “a  política  constitui  apenas  uma 

dimensão em pauta na participação do cidadão” (Fernandes, 1995:21). 

Caracterizando  esse  padrão  associativo  como  algo  descentralizado, 

segmentado e difuso, Fernandes enxerga nessa fragmentação de interesses 
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um espaço profícuo para a criação de novas associações, de modo que a vida 

pública passe a se inscrever nas iniciativas particulares. 

Essa  proliferação  de  entidades  compõe  o  campo  heterogêneo  que 

marca o terceiro setor. Observando isso, Cardoso afirma que, se na década de 

1980 as ONGS ganharam visibilidade enquanto novos espaços de participação 

cidadã,  atualmente  o  terceiro  setor  se  apresenta  como  “conceito”  mais 

abrangente, por compreender uma irredutível diversidade de atores e formas 

de organização, incluindo 

“o amplo espectro das instituições filantrópicas dedicadas à prestação de 

serviços nas áreas de saúde, educação e bem-estar social. Compreende 

também as organizações voltadas para a defesa dos direitos de grupos 

específicos da população, como as mulheres, negros e povos indígenas, 

ou de proteção ao meio ambiente, promoção do esporte, da cultura e do 

lazer. Engloba as múltiplas experiências de trabalho voluntário, pelas quais 

os cidadãos exprimem sua  solidariedade através  da  doação  de  tempo, 

trabalho  e  talento  para  as  causas  sociais.  Mais  recentemente  temos 

observado o fenômeno crescente da filantropia empresarial, pelo qual as 

empresas  concretizam  sua  responsabilidade  e  compromisso  com  a 

melhoria da comunidade” (1997:8)

Vale sublinhar, ainda, a importância que a autora atribui ao terceiro setor 

no  enfrentamento  das  mazelas  sociais  do  país,  afirmando  que  tais 

organizações possuem “um papel  insubstituível  na  mobilização de recursos 

humanos e materiais  para o enfrentamento de desafios como o combate à 

pobreza, à desigualdade e à exclusão social” (Cardoso, 1997:9) 25. 

Diante das definições discutidas aqui, é difícil afirmar uma delimitação 

precisa do que vem a ser o terceiro setor no Brasil. Se pensarmos em idéias 

que freqüentemente aparecem associadas a esse campo, podemos esboçar 

algumas  características  gerais,  como  o  fato  de  serem  entidades  não 

governamentais e não lucrativas, atuantes muitas vezes em parceria com o 

Estado, ou em parceria com empresas  — isso quando não são das próprias 

empresas  que  derivam as  associações.  Outro  braço  importante  do  terceiro 

25 Cardoso afirma que é com base no reconhecimento da existência dessa potencialidade de 
um novo campo de iniciativas sociais que é criado o Programa Comunidade Solidária. 
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setor são as entidades filantrópicas, posto, inclusive, que a idéia de filantropia e 

caridade é recorrente em todas as definições.

No  entanto,  se  as  definições  de  terceiro  setor  são  muito  genéricas, 

englobando todo tipo de associação civil em seu universo, a ênfase na idéia de 

um tipo de ação solidária parece apontar para a especificidade desse campo. 

Dessa forma, entende-se, nesse trabalho, que se há um caminho por onde 

podemos caracterizar o terceiro setor é pela ênfase num tipo de resposta aos 

problemas  sociais  que  é  solidário,  buscando  evocar  a  esfera  dos  valores 

morais como caridade, doação, amor ao próximo, e cumprimento dos deveres. 

Esse argumento é corroborado pela proposição de Almeida, que vê na 

idéia de terceiro setor a criação de um marco discursivo denominado como 

participação solidária, ao afirmar que

“gravitando em torno do princípio ativo da solidariedade, parcerias, terceiro 

setor,  capital  social e  voluntariado integraram  as  idéias-força  do  novo 

marco discursivo que passou a fornecer com razoável grau de hegemonia, 

os termos do debate acerca dos problemas sociais no país” (2006: 95 – 

grifo da autora).

Gusmão,  sob  uma  perspectiva  crítica,  enxerga  no  terceiro  setor  um 

movimento onde se processa a construção de uma ideologia da solidariedade, 

numa perspectiva em que “a solidariedade tem a conotação de uma categoria 

apolítica  e  unificadora  da  sociedade,  ‘limpa’  de  qualquer  convicção,  num 

mundo  sem  ideologias”  (2000:104).  Tal  crítica  nos  remete  às  proposições 

explicitadas  acima,  onde  as  definições  de  terceiro  setor,  ao  proporem  a 

superação de “velhas dicotomias”, enxergam na ação solidária uma nova forma 

consenso, que prima pela idéia de harmonia entre os três setores de atividade 

da sociedade.

Essa idéia nos remete à outra tendência no interior das concepções de 

terceiro setor, que é a de fazer do consenso a característica fundamental da 

democracia. Afinal, de acordo com Almeida, a maioria dos esforços analíticos 

do terceiro setor não problematiza a heterogeneidade de interesses e projetos 

que estão presentes na tão propagada idéia de “trabalhar para o bem comum” 

(2006:102)  –  idéia  essa  que,  nas  concepções  de  terceiro  setor,  aparece 
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sempre como uma ação de natureza essencialmente consensual, desprezando 

os conflitos inerentes à sua construção no interior de um regime democrático.

Além disso,  devemos apontar  ainda um outro  traço  característico  do 

terceiro setor, que é idéia de “profissionalização da ação social”26. Essa idéia 

está conectada,  no nosso ponto de vista,  à estreita relação que a idéia  de 

terceiro setor estabelece com o setor empresarial, ao enquadrar os problemas 

sociais  “no  registro  restrito  da  eficácia  e  eficiência  gerenciais”  (Almeida, 

2006:103). 

Por fim, defendemos ainda que as interações com o mercado e o Estado 

se apresentam como as principais formas de difusão e fortalecimento da idéia 

de terceiro setor no país. Desse modo, veremos, a seguir, de que forma a idéia 

de terceiro setor se desenvolve relacionada à idéia de responsabilidade social 

empresarial  (ou  cidadania  empresarial),  num  contexto  onde  a  idéia  de 

solidariedade passa a ser evocada como sinônimo de cidadania. Em seguida, 

discutiremos a interação entre Estado e terceiro setor, no âmbito da Reforma 

do Estado e do Programa Comunidade Solidária, de modo a compreender uma 

outra  forma  a  partir  da  qual  o  terceiro  setor  ganha  papel  de  destaque  no 

cenário brasileiro.

2.2 Terceiro setor e mercado

Segundo Figueiró (2000), uma das concepções que vêm ganhando mais 

notoriedade nas análises sobre a emergência de um “terceiro setor” no Brasil é 

a concepção trazida pelo empresariado. A autora destaca que uma visão muito 

difundida no meio empresarial é exatamente aquela que coloca a necessidade 

de se repensar os processos de reestruturação e desenvolvimento social, por 

causa  do  agravamento  da  pobreza  e  da  exclusão  social  nas  sociedades 

contemporâneas.

Nessa perspectiva, Falconer (1999) considera o setor empresarial como 

“um dos  grandes  responsáveis  por  erguer  a  bandeira  e  trazer  a  público  a 

promessa do terceiro setor” (1999:6), mostrando que a Câmara Americana de 

26 Essa ênfase na necessidade de profissionalização é um fenômeno que atinge fortemente a 
identidades das ONGS, e será aprofundada no capítulo três.
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Comércio de São Paulo – Amcham – foi pioneira na introdução da temática da 

cidadania empresarial no país, em meados da década de 1980. O autor mostra 

que essa iniciativa viria a se formalizar nos anos 90, com a criação do Grupo 

de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE27.

Afirmando como uma de suas prioridades “contribuir para a ampliação e 

fortalecimento  de  uma  esfera  pública  não-estatal,  formada  por  empresas, 

fundações e institutos de origem privada, comprometidos e dispostos a investir 

recursos privados para fins públicos”28, o GIFE assume integralmente a defesa 

do  terceiro  setor,  a  partir  da  presença  de  instituições  oriundas  do  setor 

empresarial, ou seja, do mercado.

Almeida nos mostra que uma das principais linhas de atuação do GIFE é 

a elaboração e disseminação do conceito de investimento social privado, tanto 

que desenvolve, com o apoio da Fundação Kellog, um  Programa de Trainee 

que  tem objetivo  de  formar  jovens  profissionais  para  atuar  no  universo  do 

terceiro setor (2006:120).

Além desse programa de formação, a temática do terceiro setor é alvo 

crescente nas preocupações acadêmicas das escolas de administração, tanto 

que as duas escolas de administração mais expressivas do país já possuem 

centros de estudos específicos sobre o tema. Trata-se do CEATS (Centro de 

Estudos  de  Administração  do  Terceiro  Setor  da  FEA  –  USP)  e  do  CETS 

(Centro de Estudos do Terceiro Setor da FGV).

Em  relação  ao  surgimento  dessa  preocupação  entre  os  jovens 

administradores, Almeida sustenta que as referências do empreendedorismo 

social abriram para estes jovens uma perspectiva de atuação pública para a 

construção de um “mundo melhor”, colocando-se como alternativa às formas 

de organização estudantil em refluxo. Com isso, a autora argumenta que “esse 

segmento jovem joga, hoje, nas ações sociais empresariais as suas utopias 

políticas,  dotando  essas  iniciativas  de  uma  densidade  ético-política” 

(2006:121).

Por outro lado, a crescente atenção dada à temática do terceiro setor 

nas escolas de administração está ligada também a fatores de mercado, como 

a abertura de um novo campo de mercado de trabalho, e a possibilidade de 
27 GIFE é uma associação da América do Sul que reúne organizações de origem privada que 
financiam ou executam projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público.
28 www.gife.or.br, consultado em 24/03/2006.
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apresentar-se  também  como  estratégia  de  marketing  social  das  empresas 

envolvidas. 

Luiz Carlos Merege, coordenador do CETS, vê o crescimento do terceiro 

setor  no  Brasil  “muito  além  das  previsões  mais  otimistas”,  ao  comparar  a 

pesquisa realizada em 1999, por Landim e Beres, que tinha como referência o 

ano de 1995, com uma pesquisa realizada pela ONU, cuja referência era o ano 

de 2003. Os dados de 1995 mostravam que o índice de participação do terceiro 

setor no PIB brasileiro girava em torno de 1,5%, já em 2003, esse índice sobre 

para 5%29. 

Na perspectiva do mercado de trabalho, Merege mostra que no mesmo 

período o número de organizações saltou de 190 mil para 326 mil e o número 

de trabalhadores duplicou, passando de 1,5 para 3 milhões, sendo a metade 

com carteira assinada e 750 mil remunerados sem vínculo empregatício. Com 

isso, afirma que

“essa impressionante evolução do mercado de trabalho tem colocado o 

terceiro setor como uma área estratégica para a geração de emprego, pois 

sendo mão de obra intensiva,  o seu crescimento se faz com a criação 

crescente de novos postos de trabalho”30.

A perspectiva que apresenta o terceiro setor como expressivo campo de 

mercado de trabalho é enfatizada também em outras análises. Ao apresentar a 

“profissionalização”  do  terceiro  setor  como  caminho  para  a  superação  da 

fragilidade das entidades não governamentais, Marcovitch afirma que “o ideal 

generoso e altruísta presente na sua criação deve ser acompanhado pela visão 

gerencial  e  por  rigor  financeiro  para  a  obtenção  dos  frutos  almejados” 

(1997:122). Essa afirmação nos traz dois fatores importantes para a reflexão 

acerca  da  relação  entre  terceiro  setor  e  mercado,  pois  a  exigência  de 

profissionalização, por um lado, abre a discussão sobre terceiro setor como 

mercado  de  trabalho,  e  por  outro,  chama  a  atenção  para  a  adoção  de 

procedimentos do mundo empresarial para a gestão da questão social. 

29http:// www.integracao.fgvsp.br/ano9/04/editorial.htm, acessado em 24/03/2006.
30 Idem.
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Ainda sobre a perspectiva do terceiro setor como lugar de geração de 

empregos, Marcovitch enfatiza a necessidade de consolidação do mercado de 

trabalho  para  o  que  denomina  “os  agentes  do  terceiro  setor”,  que  seriam, 

segundo ele, grupos de profissionais responsáveis pela obtenção de recursos 

para iniciativas de interesse público. O autor enxerga a profissionalização como 

o “futuro” do terceiro setor, ao afirmar que “recompensando adequadamente os 

mais  competentes,  é  possível  atrair  jovens  talentos,  cujo  engajamento  é 

decisivo para o futuro do Terceiro Setor no Brasil” (Marcovitch, 1997:129).

A idéia de profissionalização das organizações civis como “futuro” do 

terceiro setor não apresenta nenhuma novidade a nossa discussão, pois como 

vimos,  a  partir  dos  anos 90  essa passa a  ser  uma demanda crescente.  A 

novidade trazida pela interação entre terceiro setor e o setor empresarial é a 

incorporação de  práticas  do  “mundo dos negócios”  à  gestão  de  problemas 

sociais.  Nesse contexto,  passa-se a valorizar  a  eficiência e a técnica como 

formas gerenciais de combater a pobreza.

Essa  ênfase  na  necessidade  de  profissionalização  do  terceiro  setor 

aparece de forma exemplar na análise feita por Salomon (1997). Ao discutir os 

desafios que o terceiro setor encontra para se consolidar, o autor aponta, entre 

outros, o “desafio da eficiência”. A solução apresentada por ele é exatamente a 

ênfase  na  profissionalização,  associada  ao  mercado  porque  pensada  em 

termos das habilidades exigidas no meio empresarial. De acordo com a visão 

defendida  por  Salomon,  o  desafio  da  eficiência  encontra-se  exatamente  na 

dificuldade que as organizações possuem no que se refere ao preparo de seus 

administradores, apontado pelo autor como puramente casual, ou inexistente. 

Essas  colocações  mostram  claramente  a  relação  que  se  estabelece 

entre mercado e terceiro setor: as ações que incidirão na sociedade, muitas 

vezes através de projetos com a comunidade,  se traduzem em termos das 

regras nas quais operam as empresas, onde a profissionalização e a eficiência 

são palavras de ordem.

Nessa  análise  sobre  os  desafios  encontrados  pelo  terceiro  setor, 

Salomon aponta outra  forma de interação com o mercado ao apresentar  o 

desafio da colaboração. Segundo o autor, “as instituições do Terceiro Setor não 

podem esperar consolidar-se nas sociedades do mundo em desenvolvimento a 

menos que encontrem meios de captar a participação e o apoio empresarial” 

55



(1997:108).  Essa  participação  é  entendida  fundamentalmente  como 

financiamento, através de doações, o que nos permite apontar uma tendência à 

dependência econômica entre apoio empresarial e desenvolvimento do terceiro 

setor. 

Salomon vai além ao propor que o setor empresarial não está fora da 

sociedade civil,  argumentando que se deixe de considerar  “essa expressão 

[sociedade civil] como aplicável unicamente a um setor, o Terceiro” (1997:108), 

pois,  ainda de  acordo com autor,  considerar  apenas o  terceiro  setor  como 

sociedade civil implica em considerar o setor empresarial como “não-civil”. Com 

isso, defende que a expressão sociedade civil deve ser aplicada às “relações 

entre setores – situação em que três ou mais setores distintos não apenas 

coexistiriam,  mas  colaborariam  uns  com  os  outros  para  a  solução  dos 

problemas sociais” (1997:108 – grifos do autor.).

Essa  proposição  levanta  uma  questão  no  que  se  refere  à  idéia  de 

sociedade civil a qual o terceiro setor está vinculado. Mesmo sem haver uma 

preocupação por parte dos defensores do terceiro setor em delimitar o conceito 

de  sociedade  civil  ao  qual  se  vinculam,  percebemos  uma  tendência  em 

concebê-la  como  espaço  de  cooperação  onde  os  conflitos  inerentes  às 

interações ali existentes são suprimidos em lugar de uma suposta “harmonia”, 

que  tem  na  idéia  de  solidariedade  sua  base  fundamental.  No  entanto,  é 

importante  notar  que,  como  apontou  Avritzer  (1994),  no  campo  teórico,  a 

redescoberta  da  idéia  de  sociedade civil  estaria  associada ao processo de 

diferenciação entre Estado e mercado, a partir da construção de estruturas de 

solidariedade via  limitação da influência do  mercado e do Estado sobre as 

formas interativas da organização social, ligando-se, desde sua origem, à idéia 

de limitação e regulamentação das estruturas sistêmicas. Essa diferenciação, 

se lembrarmos que o empresariado atua no mercado, obriga-nos a defini-lo 

como sistema. Se a sociedade civil está ligada ao processo de diferenciação 

entre Estado e mercado, de forma a  limitar  suas influências na organização 

social,  a  tentativa  de equivalência  entre  setor  empresarial  e  sociedade civil 

pode implicar, como mostra Paoli (2002), num deslize semântico que passa a 

considerar a sociedade civil um campo “neutro”, gerencial e pragmático.

Assim, é nesse controvertido debate sobre a atuação do mercado para 

além  das  fronteiras  das  corporações  financeiras  que  se  insere  o  tema  da 
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responsabilidade social empresarial. Como mostra Paoli, o empresariado passa 

a  empreender  uma  inédita  ocupação  do  espaço  “público  não-estatal”, 

lançando-se  ativamente  no  campo  social  e  chamando  seus  pares  à 

responsabilidade para  com o  contexto  no  qual  desenvolvem seus negócios 

(2002:385).

Vale  notar  que  a  demanda  por  responsabilidade  social  empresarial 

relaciona a conjuntura de agravamento da questão social brasileira à atuação 

de entidades do terceiro setor. Nesse sentido, Thompson afirma que a primazia 

do mercado e a institucionalização dos mecanismos democráticos, fenômenos 

que  marcaram  as  últimas  décadas,  trazem  consigo  a  necessidade  de 

reconceitualização do papel das ONGS e do terceiro setor, uma vez que

 “sendo, a princípio, alternativas no campo da política, o interesse por elas 

cresce  devido  ao  seu  potencial  funcional  na  economia.  Surge,  dessa 

forma,  o  interesse  de  organismos  como  o  Banco  Mundial,  o  Banco 

Interamericano  de  Desenvolvimento  e  até  de  algumas  empresas  com 

relação ao papel que possam ter as ações da sociedade civil, no sentido 

de aliviar a pobreza e os problemas sociais que o mercado traz consigo” 

(1997:45).

A ênfase na “ação social empresarial” está presente também na análise 

feita  por  Naves  (2003),  ao  mostrar  as  crescentes  parcerias  entre  ONGS e 

empresas,  a  partir  do  interesse  das  últimas  em  minimizar  os  danos  à 

comunidade  e  ao  meio  ambiente  trazidos  por  suas  corporações.  Além das 

parcerias,  as  empresas passam também a criar  fundações e  institutos  que 

associam sua marca à idéia de responsabilidade social.

Como conceito, a responsabilidade social empresarial se expressa numa 

série de orientações cujo principal objetivo é tornar a gestão das empresas, sob 

todos  os  aspectos,  socialmente  responsável  (Almeida,  2006:121).  Nesse 

contexto,  o  Instituto  Ethos31 define  uma  empresa  socialmente  responsável 

como aquela que 

31 O  Instituto  Ethos  é  a  instituição  de  maior  projeção  nacional  no  que  se  refere  à 
responsabilidade social no Brasil, e se define como: “um pólo de organização de conhecimento, 
troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas que auxiliam empresas a analisar 
suas práticas de gestão e aprofundar seus compromissos com a responsabilidade corporativa”. 
(site consultado em 16/04/2006).
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“vai além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as 

condições adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores, e faz 

isso  por  acreditar  que  assim  será  uma  empresa  melhor  e  estará 

contribuindo para a  construção de uma sociedade mais  justa”  (Instituto 

Ethos, 2000:7)

Nesse mesmo documento, o Instituto Ethos assinala que o movimento 

de valorização da responsabilidade social empresarial ganhou forte impulso na 

década de 1990, através da ação de entidades não governamentais, institutos 

de  pesquisa  e  empresas  sensibilizadas  para  a  questão  da  justiça  social. 

Novamente  o  crescimento  da  ação  de  responsabilidade  social  aparece 

relacionado  às  carências  e  desigualdades  do  país,  pois  afirmam  que  “a 

sociedade  brasileira  espera  que  as  empresas  cumpram um novo  papel  no 

processo  de  desenvolvimento:  sejam  agentes  de  uma  nova  cultura,  sejam 

atores  de  mudança  social,  sejam  construtores  de  uma  sociedade  melhor” 

(Instituto Ethos, 2000:8).

Para  Martinelli32 (1997),  o  investimento  social  é  uma  resposta  à 

crescente demanda, nos últimos anos, de que empresa assuma um papel mais 

amplo dentro da sociedade, transcendendo sua vocação básica de geradora de 

riquezas.  Segundo  ele,  esse  tipo  de  atividade  se  associa  não  somente  a 

motivos  de  obrigação  social,  mas  também ao  que  denomina  sugestões  de 

natureza  estratégica.  Isso  porque  “será  mais  ‘palatável’  a  empresa  que 

incorporar uma boa dose de cumplicidade com seu entorno, evidenciada num 

programa de atuação comunitária” (1997:82).

Com isso, percebe-se que o interesse das empresas pelo “social” não 

está calcado apenas em ideais humanistas e altruístas, mas também em uma 

preocupação em relação à aprovação do consumidor,  numa crença de que 

obtém melhores  resultados junto  à  opinião  pública  a  empresa que assume 

compromisso ético e social  com a sociedade,  colocando a responsabilidade 

social como um componente estratégico nos negócios da empresa.

Entretanto,  Martinelli  mostra  que  convivem  no  contexto  empresarial, 

diferentes concepções de empresa e, consequentemente, diferentes práticas, 

32 Antônio Carlos Martinelli é diretor-presidente do Instituto C&A de Desenvolvimento Social.
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que acabam por refletir-se na sua imagem e nos resultados que produzem. 

Distinguindo  o  que  chama  de  “três  estágios  principais”  que  se  aplicam às 

empresas, o a autor empreende uma diferenciação que nos permite pensar 

como  vem  sendo  construída  a  relação  entre  terceiro  setor  e  empresas 

privadas. 

Os três estágios apresentam-se como:

-  a empresa como negócio – no qual o interesse é o lucro, e os atores se 

relacionam necessariamente com vistas à maximizar a obtenção de lucros.

- empresa como organização social – num estágio acima da empresa como 

negócio,  esta  se  define  não por  um fim em si  mesma,  mas sim como um 

instrumento  de  desenvolvimento  social.  De acordo com o  autor,  “há  desde 

empresas que tratam seus parceiros de modo reativo, limitando-se a resolver 

conflitos, até aquelas que buscam estrategicamente otimizar as relações com 

todos, definindo claramente políticas e linhas de ação em relação a cada um 

deles” (1997:83).

-  empresa-cidadã –  estágio  em que,  segundo o  autor,  a  empresa passa a 

adquirir  uma característica  inédita,  “contribuindo de maneira  transformadora 

para a elevação do meio social em que se insere” (1997:83), através da criação 

de uma fundação ou instituto.

Nessa  tipologia,  a  empresa-cidadã opera  sob  uma  concepção 

estratégica e um compromisso ético, que resulta na criação de uma cadeia de 

eficácia, onde o lucro é visto como um prêmio por essa eficácia. Argumentando 

que diferentes empresas atuam na sociedade de diferentes maneiras, Martinelli 

indica a singularidade da concepção de  empresa-cidadã ao afirmar que esta 

“adota posição  pró-ativa  de querer contribuir para encaminhar soluções para 

os problemas sociais” (1997:84 – grifo do autor).

Essa proposição é vista por Paoli como uma redefinição no sentido de 

operar  da  velha  filantropia33,  ao  acrescentar  a  palavra  “solidária”  como 

“abertura  voluntária  das  empresas  privadas  ao  extravasamento  da  imensa 

carência dos pobres brasileiros, ligada, portanto, à prevenção do futuro e às 

demandas da reinserção social” (2002:386). Desta forma, se a velha filantropia 
33 Por  “velha  filantropia”  a  autora  entende  a  prestação  de  serviços  de  assistência  social 
realizada  por  empresários  no  período  de  expansão  das  indústrias  nacionais  (Primeira 
República). Num contexto em que recusavam a regulação estatal do trabalho, as poucas e 
grandes fábricas realizavam esses serviços na forma de creches, vilas operárias e alimentação 
(Paoli, 2002:386).
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fornecia aos seus empregados os serviços sociais que não eram garantidos 

pelo  Estado,  novamente  é  possível  enxergar  a  mesma intenção de “suprir” 

carências – no contexto atual, entretanto, a necessidade é de suprir a enorme 

divida social que só se aprofundou desde o surgimento das primeiras empresas 

no país até os dias de hoje. 

Exemplar desse movimento é a Fundação Abrinq, fundada em 1990, e 

apontada por  Paoli  como a entidade que criou para o Brasil  os moldes de 

“filantropia  cidadã”.  Dirigida  a  atuar  junto  às  crianças  pobres,  expostas  a 

precárias  condições  de  vida,  como  cotidiano  de  violência,  exploração  do 

trabalho infantil, falta de acesso à escola, vemos que a sua experiência busca 

operar nessas condições mais dramáticas da sociedade brasileira.

Paoli mostra que, a partir do desenvolvimento dessas experiências pela 

Fundação  Abrinq34,  a  idéia  de  filantropia  “cidadã”  cresce  no  país  com  o 

discurso da responsabilidade social – com a crescente adesão das empresas à 

idéia de filantropia – e da conscientização civil para com a população carente e 

excluída, constatada no crescimento do trabalho social voluntário (2002:391).

Nessa perspectiva, Paoli sustenta que a criação de uma consciência de 

cidadania entre o empresariado equivale à consciência humanitária ativa no 

contexto no qual atuam, apoiando-se tanto na “cultura do altruísmo quanto no 

modelo  de  gestão  empresarial  aplicado  à  rentabilidade  e  eficiência  dos 

recursos sociais” (2002:390). 

Na mesma linha, Almeida (2006) mostra que a concepção presente na 

atuação  do  GIFE  diferencia  a  intervenção  das  novas  formas  de  filantropia 

empresarial daquelas experimentadas no passado a partir do planejamento, da 

busca da eficácia e avaliação constante das ações executadas. A filantropia 

tradicional dá espaço, assim, a uma proposta de filantropia estratégica, onde o 

que diferencia as duas é a ênfase na busca da eficácia aplicada aos problemas 

sociais.

Com isso,  vemos  que  a  proposta  de  intervenção  social  trazida  pela 

filantropia  empresarial  se  apresenta  como  um  tipo  de  enfrentamento  da 

questão social  que se associa, mesmo que indiretamente, à substituição da 
34 Não obstante o fato da experiência da filantropia empresarial no Brasil estar atravessada por 
tensões e contradições, Paoli reconhece a exemplaridade da Fundação Abrinq em abrir uma 
área eficaz de mobilização social das empresas, que contempla tanto ações focalizadas de 
temas prioritários relativos à infância, quanto a tentativa de influir nos governos municipais, 
estimulando prefeitos a adorem estes programas (ver Paoli, 2002:395/396).
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idéia de deliberação participativa sobre bens públicos pela noção de gestão 

eficaz de recursos sociais. Há um deslocamento da pobreza enquanto questão 

política  para  a  pobreza  enquanto  questão  de  responsabilidade  privada, 

aleatória e segmentada. 

2.3 Terceiro Setor e Estado

Como mostramos, observa-se, sobretudo nos anos 90, uma mudança no 

padrão de relação entre Estado e sociedade civil no Brasil. Impulsionada por 

diversos fatores, essa mudança tem como foco o estreitamento dessa relação, 

sobretudo através da bandeira da participação da sociedade civil. No entanto, 

essa participação assume diferentes caminhos e significados, que variam de 

acordo com os atores e projetos envolvidos.

Teixeira (2003) nos mostra que nesse processo de aproximação entre 

Estado  e  sociedade  civil  algumas  dicotomias  vão  sendo  questionadas, 

especialmente aquelas que dizem respeito aos papéis destinados ao Estado, 

ao  mercado  e  à  sociedade.  A  dicotomia  público-privado  caminha  para  a 

solução de que o público não se restringe ao estatal, devendo haver controle 

público por parte da sociedade. A atuação das  ONGS em busca de maior co-

responsabilidade e controle sobre os governos, ainda segundo a autora, são 

ações que caminham nessa direção. Essa mudança estaria ancorada na busca 

de  democratização  da  gestão  pública,  contextualizada  no  processo  de 

democratização da sociedade brasileira.

No entanto, Teixeira observa também uma outra maneira pela qual o 

Estado brasileiro aproximou-se da sociedade, através do “estímulo para que a 

sociedade  fosse  ativa  e  propositiva,  substituindo  atividades  que  o  Estado 

supostamente  não seria  mais  capaz  de  cumprir”  (2003:73).  Essa  forma de 

aproximação  estaria  baseada  na  crença  numa  virtuosidade  intrínseca  da 

sociedade civil  e na sua inerente capacidade de assumir  responsabilidades 

públicas de forma mais adequada que os órgãos estatais. 

Raichelis  (1999)  também  aponta  esse  fenômeno  a  partir  do  que 

denominou  “versão  comunitarista”  de  conceber  a  sociedade  civil.  Nessa 
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perspectiva, a concepção de solidariedade ocupa novamente um papel central, 

na medida em que sugere

“um  conjunto  de  propostas  que  estimulam  iniciativas  voluntárias  de 

parceria com a comunidade na realização de projetos de enfrentamento da 

pobreza,  que,  na  perspectiva  que  as  orienta,  não  consegue  ser 

equacionada dada a falência do Estado e sua incapacidade de fazer frente 

ao volume das demandas sociais” (Raichelis, 1999:79).

A autora nos mostra, com isso, que esse “discurso da participação” –

ressurgindo como forte apelo ao envolvimento de iniciativas privadas nas ações 

sociais –,  tem grande repercussão no campo das políticas sociais.  Ele está 

inserido  num  contexto  de  redução  dos  investimentos  públicos  nas  áreas 

sociais, onde o que se desenha como estratégia de enfrentamento da pobreza 

é um reforço de políticas compensatórias voltadas para os segmentos mais 

empobrecidos e  vulneráveis  da  sociedade.  A outra  face desse desenho de 

políticas compensatórias é o fato de o Estado convocar  ONGS e um conjunto 

diversificado de organizações sociais  como  parceiros  nesses programas de 

combate à pobreza, anunciando, com isso, a necessidade de fortalecimento do 

terceiro setor.

Desta forma, a participação da sociedade civil  passa a ser vista pelo 

Estado como sinal  positivo,  devendo ser  incentivada como forma eficaz  de 

enfrentamento dos problemas sociais. Nessa perspectiva, o papel de destaque 

ocupado pelo terceiro setor estaria ligado a sua capacidade de oferecer um 

modelo eficiente de resposta, que substituiria o modelo de gestão burocrática 

ineficaz até então adotado no país. A partir dessa crença que vê na sociedade 

civil como sinônimo de eficácia na gestão de serviços sociais, as discussões 

que cercaram a preparação do projeto de reforma do Estado apresentaram-se 

como um dos principais espaços de debate sobre o terceiro setor no Brasil.

Como mostra Almeida, o cerne das reformas consistiu em deslocar a 

posição central do Estado na responsabilização da questão social – apesar de 

seus  promotores  insistirem  em  dissociá-las  da  idéia  de  Estado  mínimo, 

considerando-as sintonizadas a um projeto de “Estado necessário” (2006: 104). 

A entrada do setor privado lucrativo e não-lucrativo no provimento de serviços 
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sociais  se  dá,  nesse  contexto,  sob  o  argumento  da  descentralização  e  da 

participação. No entanto, ainda segundo o argumento de Almeida, significados 

diversos  são  atribuídos  à  idéia  de  participação  na  gestão  pública35,  que 

necessitam ser olhados detidamente. Para tanto, vamos às concepções que 

nortearam a  idéia  de  participação  das  chamadas  “organizações  sociais”  no 

contexto da Reforma do Estado.

Luiz  Carlos Bresser  Pereira,  ministro  responsável  pela  elaboração do 

projeto de reforma do Estado Brasileiro (Ministério da Administração e Reforma 

do Estado  -  MARE),  afirma,  em seu discurso  de  posse,  a  necessidade de 

redução do núcleo do aparelho de Estado, a partir, dentre outras medidas, do 

fortalecimento  das  organizações  públicas  não-estatais  (Figueiró,  2000:57). 

Observa-se, com isso, que o tema “terceiro setor” ganha relevância política, 

passando a ser debatido no âmbito dos espaços decisórios da política formal.

A importância do papel atribuído às organizações públicas não estatais 

nesse contexto da reforma do Estado é apontada por Bresser Pereira e Grau 

ao afirmarem que

“na  mesma  época  em  que  se  faz  evidente  a  crise  do  modelo  social-

burocrático do Estado e em que a globalização  exige novas modalidades, 

mais  eficientes,  de administração pública,  cresce a importância de uma 

forma nem privada nem estatal de executar os serviços sociais garantidos 

pelo Estado: as organizações de serviço público não-estatais, operando na 

oferta de serviços de educação, saúde e cultura com o financiamento do 

Estado” (1999:16).

Por esta afirmação, observa-se que de acordo com a visão dos autores, 

a  participação  das  organizações  públicas  não  estatais  teria  um  papel 

fundamentalmente executor, ao operarem na oferta de serviços públicos com o 

financiamento  do  Estado.  Pois,  ainda  segundo  os  autores,  a  garantia  dos 

direitos sociais, na perspectiva de um Estado social-liberal (1999:17), estaria no 

financiamento estatal de tais organizações, que passariam a prover serviços de 

educação, saúde e assistência social.

35 Uma das críticas apontadas por Almeida é a de que apesar do discurso da participação, o 
poder real  de decisão acerca do conteúdo das políticas e dos seus recursos permaneceu 
fortemente centralizado no governo (Almeida, 2006:105).
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Essa concepção estaria ancorada, como nos mostra Barreto (1999), em 

orientações que deram origem a um modelo conceitual de reforma do Estado, 

onde se distinguem setores característicos da ação estatal segundo a natureza 

de  suas  atividades,  associando-os  a  diferentes  formas  de  propriedade  e 

modelos gerenciais. Como conseqüência dessa orientação, a forma ideal de 

propriedade para  cada setor  de  ação  governamental  seria  identificada com 

base na maior compatibilidade que apresentasse com um modelo de gestão 

específico.

O papel das organizações sociais como executoras de serviços sociais 

entraria, assim, como forma de propriedade considerada serviço não-exclusivo 

do Estado. Isso porque, segundo esse modelo, a estratégia da reforma para o 

setor dos  serviços não exclusivos do Estado assume que a forma ideal  de 

propriedade é a  não-propriedade, ou a denominada propriedade pública não-

estatal (Barreto, 1999:114).

O  argumento  para  a  adoção  dessa  forma  de  propriedade  para  a 

realização de serviços sociais se apóia,  segundo os formuladores do Plano 

Diretor da Reforma do Estado, em três considerações (Barreto, 1999:115):

- primeiro, a constatação de que o problema central do setor de serviços estaria 

na rigidez administrativa do modelo burocrático de gestão;

- segundo, o argumento de que esses serviços (sociais, culturais, de pesquisa 

científico-tecnológica e de proteção ambiental) não são típicos do governo, não 

havendo  por  que  submetê-los  aos  constrangimentos  impostos  pela 

administração burocrática do Estado;

-  e por fim, esse modelo de propriedade permitiria um tipo de gestão mais 

autônoma e flexível, impossível de ser exercida dentro do aparelho do Estado, 

resolvendo assim, o problema burocrático diagnosticado como central. 

É  interessante  notar  que  a  ênfase  é  dada,  novamente,  à  idéia  de 

eficiência, numa crença de que, saindo de “dentro do aparelho do Estado”, a 

gestão dos serviços sociais seria mais “autônoma” e flexível. Nenhuma menção 

é feita à participação dessas organizações sociais na discussão e elaboração 

de estratégias de políticas públicas para o provimento desses serviços sociais.

Voltando aos argumentos de Bresser Pereira e Grau (1999), temos que 

a participação das organizações do terceiro setor na produção de bens sociais 

traz  ainda  a  perspectiva  de  refutação  do  que  denominam “dicotomia  entre 
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Estado e mercado” na produção de bens públicos. Isso por que, segundo os 

autores,  o  tema  público  não-estatal  implica  “atribuir  à  sociedade  uma 

responsabilidade  na  satisfação  das  necessidades  coletivas,  mostrando  que 

também  nesse  campo  o  mercado  e  o  Estado  não  são  as  únicas  opções 

válidas” (Bresser Pereira e Grau, 1999:31). 

Ressaltando  os  princípios  que  caracterizam,  de  maneira  geral,  as 

organizações sem fins  lucrativos  –  solidariedade,  compromisso,  cooperação 

voluntária, sentido de dever, responsabilidade pelo outro – os autores afirmam 

que tais entidades possuem características que as diferenciam tanto do setor 

público não-estatal quanto do mercado. Além desse argumento que evoca os 

valores  solidários,  afirmam  também  que  “a  flexibilidade,  a  experiência 

especializada e a habilidade para chegar a  clientes difíceis de alcançar são 

exibidas como algumas das vantagens que o setor não-lucrativo ou público 

não-estatal teria sobre o setor público estatal” (1999:34 – grifo meu). 

Nessa proposição, a idéia de casar a lógica pragmática da eficiência a 

valores  de  solidariedade  para  a  produção  de  bens  públicos  se  mostra 

exemplar. Tanto que os autores afirmam a necessidade de se reconhecer as 

vantagens da “propriedade pública não-estatal” como “a forma por excelência 

através da qual a sociedade organizará seus serviços sociais e científicos de 

forma  competitiva”  (1999:35).  Além  disso,  os  autores  afirmam  a  idéia  de 

solidariedade como uma das grandes vantagens trazidas pelas organizações 

do terceiro setor, ao enfatizarem a importância do voluntariado, que segundo 

eles, tem como objetivo primário a satisfação das necessidades públicas com 

base na solidariedade. 

Ao lado dessa proposição mais pragmática acerca da participação da 

sociedade civil na produção de serviços sociais, os autores enfatizam também 

a idéia de controle social, na perspectiva de defesa do fortalecimento de uma 

esfera pública que não se restrinja ao Estado – a esfera pública não-estatal. 

Com isso,  o  controle  social  é  visto  para  os  autores  como a  outra  face  da 

participação da sociedade civil,  necessário como mecanismo de defesa dos 

direitos públicos na medida em que este constitui a forma através da qual a 

sociedade pode controlar diretamente o Estado, alem de ser também a forma 

pela qual o Estado pode prescindir dos recursos e instituições governamentais 

para exercer as regulações necessárias (Bresser Pereira e Grau, 1999:24).
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No entanto, as análises críticas (Teixeira, 2003, Raichelis, 1999) acerca 

da parceria entre sociedade civil e Estado proposta no projeto de reforma do 

Estado  destacam a  ênfase  dada  ao  papel  das  organizações  sociais  como 

executoras de serviços públicos financiados pelo Estado. Afinal, como mostra 

Teixeira, a ênfase dada à participação da sociedade civil nesse projeto ressalta 

muito mais a necessidade de que as organizações da sociedade civil assumam 

tarefas  estatais,  a  partir  da  transferência  da  responsabilidade  para  as 

organizações sociais (2003:84) do que propriamente a participação em termos 

do controle social.

Ademais,  Raichelis  (1999)  argumenta  que  o  sentido  de  publicização 

trazido por  esse projeto  de reforma do Estado,  ao contrário  de estimular  o 

controle público sobre as ações do Estado, é identificado como 

“sinônimo de privatização, na medida em que propõe que o chamado setor 

público  não-estatal substitua  as  funções  do  Estado  na  prestação  de 

serviços não exclusivos, para implantar nos aparelhos de Estado brasileiro 

a denominada administração pública gerencial, inspirada nos paradigmas 

gerenciais das empresas privadas” (Raichelis, 1999:84)

Essas críticas, que enxergam na concepção de participação estimulada 

pelo Estado, um aspecto muito mais gerencial do que realmente deliberativo, 

são aplicadas também a outro programa surgido durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso – a Comunidade Solidária.

O  Programa  Comunidade  Solidária,  coordenado  pela  então  primeira 

dama, Ruth Cardoso, foi também um espaço governamental que estimulou o 

fortalecimento das ações do terceiro setor, através da parceria entre governo e 

sociedade civil na prestação de serviços sociais. Como mostra Almeida (2006), 

este  programa  se  insere  na  esteira  de  programas  de  combate  à  pobreza 

surgidos em vários países da América Latina, como forma de compensar os 

efeitos sociais negativos causados pelas políticas de ajuste estrutural por eles 

praticadas. 

Nesse sentido, o programa Comunidade Solidária aparece como

“exemplo de uma geração de políticas de combate à pobreza surgida em 

vários países da América Latina, incorporando, a exemplo das demais, um 
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determinado discurso participativo como o seu princípio fundador. Discurso 

que  encontrou  nas  idéias  de  parceria,  capital  social,  terceiro  setor, 

voluntariado  e  responsabilidade  social  suas  idéias-força”  (Almeida, 

2006:105).

Isso  nos  mostra  que  o  discurso  no  qual  se  baseou  a  Comunidade 

Solidária  esteve  inteiramente  associado  às  mesmas  idéias-força  que 

constituem o terceiro setor. É importante notar, ainda como mostra Almeida, 

que  as  diretrizes  da  Comunidade  Solidária  seguiram  os  procedimentos  e 

conteúdo político orientados pelos organismos internacionais para os países da 

América Latina36,  levando-nos a afirmar,  assim como o fez Falconer (1999), 

que  a  difusão  e  fortalecimento  da  idéia  de  terceiro  setor  no  Brasil  estão 

ancorados  em  três  sujeitos  principais:  o  setor  empresarial,  por  meio  da 

“filantropia cidadã”, os projetos de redefinição do papel do Estado na prestação 

de serviços sociais e as diretrizes orientadas pelas agências de financiamento 

internacional, com destaque para o Banco Mundial e o Pnud.

Elaborado  com  a  intenção  de  remodelar  o  padrão  de  política  de 

assistência social no Brasil, o Programa Comunidade Solidária propunha “um 

novo modo de enfrentar a pobreza e a exclusão social no Brasil, buscando a 

participação de todos com o objetivo de mobilizar os esforços disponíveis no 

governo e na sociedade para melhorar a qualidade de vida dos segmentos 

mais pobres da população” 37. 

Novamente a ênfase na participação da sociedade civil é dada pela via 

da  ação  solidária  (já  apontada  acima,  por  Raichelis,  como  versão 

“comunitarista”), onde a  mobilização de esforços é vista como caminho para 

superação da herança de exclusão. Nesse sentido, Cardoso afirma que “a ação 

do Terceiro Setor no enfrentamento de questões diagnosticadas pela própria 

sociedade nos oferece modelos de trabalho que representam o modo mais 

eficaz de resolver problemas sociais” (1997:10), ressaltando, uma vez mais, a 

ação da sociedade civil como forma eficaz de enfrentamento da questão social.
36 Raichelis  também observou  esse  fato,  ao  mostrar  que  os  programas  de  financiamento 
internacional, cada vez mais, têm exigido a presença das comunidades na implementação de 
programas governamentais financiados pelas agências de cooperação (1999:80)
37 No  site  http://www.presidencia.gov.br/publi_04/COLECAO/COMUNI.HTM,  acessado  em 
06/03/2006.
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Nessa perspectiva da gestão eficaz dos serviços sociais, um interlocutor 

privilegiado pelo  programa Comunidade Solidária  é  o  setor  empresarial.  As 

concepções e práticas do programa davam forte ênfase nas  sinergias entre 

Estado,  mercado  e  sociedade  civil,  numa  perspectiva  que  salientava  a 

possibilidade de  harmonizar os interesses entre essas três esferas (Almeida, 

2006). Como vimos anteriormente, ao discutir as definições de terceiro setor, 

essa  proposta  acomodou-se  perfeitamente  às  concepções  trazidas  pela 

filantropia empresarial.

No  interior  da  Comunidade  Solidária,  o  Programa  Voluntários trouxe 

para o espaço formal de elaboração de políticas sociais mais um “braço” da 

concepção de terceiro setor.  Com o objetivo de incentivar o voluntariado no 

Brasil, esse programa recuperou a referência tradicional de voluntariado, num 

forte apelo à participação individual. No entanto, a idéia de voluntariado contida 

nesse programa veste a filantropia tradicional com nova roupagem, pois “mais 

do que um gesto de caridade, amor ao próximo e compaixão, o voluntariado 

passou a expressar uma atitude cidadã e participativa” (Almeida, 2006:114).

Essas propostas foram reforçando a idéia da sociedade civil como esfera 

mais capacitada para enfrentar os problemas sociais enfrentados pelo país, 

imprimindo a essa sociedade civil uma virtuosidade intrínseca, que justificava 

cada vez mais seu papel como executora de serviços sociais.  

Assim, ao afirmar a  necessidade de o governo contribuir  (através da 

Comunidade Solidária), com ações que permitissem maior eficácia e qualidade 

nas ações do terceiro setor, o tema do aperfeiçoamento do marco legal entra 

em cena. No bojo das discussões acerca do fortalecimento do terceiro setor 

como parceiro do Estado se iniciam as indicações para a preparação do projeto 

de lei que passaria a regulamentar as organizações do terceiro setor. O projeto 

começa a ser discutido em 1995, sendo a lei aprovada em 199938.

Como mostra Figueiró, os principais objetivos da nova lei consistiam em: 

classificar e qualificar as organizações do terceiro setor por meio de critérios 

simplificados  e  transparentes,  que  possibilitassem  uma  base  confiável  e 

objetiva na definição de parceiros; implementar mecanismo de controle social e 

responsabilização da organização com vistas a garantir  que os recursos de 
38 O processo  de elaboração  e  aprovação  da Lei  9790/99,  conhecida como “Nova  Lei  do 
Terceiro Setor” confere destaque à criação institucional das organizações sociais, que passam 
a ser denominadas “organizações da sociedade civil de interesse público – OSCIP”. 
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origem  estatal  administrados  pelas  entidades  do  terceiro  setor  sejam 

destinados  a  fins  públicos;  e  criar  o  Termo  de  Parceria –  instrumento  de 

fomento que permite a negociação de objetivos e metas entre as partes, além 

do monitoramento e avaliação do resultado dos projetos (2000:65).

Entretanto,  desde  a  promulgação,  esta  lei  representa  um  campo  de 

muitas contradições e polêmicas. Isso por que, como mostra Teixeira, para as 

ONGS,  se  por  um lado  a  regulamentação  das  “parcerias”  é  fundamental  no 

contexto de escassez de recursos da cooperação internacional, já que estas 

parcerias  abrem  a  possibilidade  de  financiamento  estatal  para  sua 

sobrevivência, por outro, muitas organizações da sociedade civil temem perder 

isenções fiscais39, além do receio de compactuar com um projeto de Reforma 

do  Estado  que  estaria  em curso  para  desobrigar  o  Estado  na  garantia  de 

direitos sociais (2003: 86).

É  importante  notar,  como  mostra  Landim  (2002),  que  os  debates  e 

articulações em torno do estabelecimento de marcos regulatórios na relação 

entre o Estado e as organizações da sociedade civil (processos dentre os quais 

a Lei nº. 9.790 é, talvez, o mais significativo) são momentos em que definições 

e identidades das organizações estão particularmente em questão. Afinal, não 

custa lembrar que no contexto das mudanças na esfera pública no Brasil dos 

anos 90, onde se cruzam reforma do Estado, novas disputas pelos rumos do 

desenvolvimento e a constituição de um campo de discussão de agenda social 

em  que  se  reposicionam  as  organizações  da  sociedade  civil,  é  que  se 

modificam as formas de ordenamento jurídico, tratando-se, assim, de “definir 

como e quem poderia se beneficiar e atuar como agente de interesse público e 

como prestador de serviço público” (2002:37). 

Landim mostra que esses processos tornaram-se mais significativos no 

contexto  do  programa  Comunidade  Solidária,  organização  que  liderou  a 

iniciativa.  O  discurso  explicitado  pelo  governo  nesse  processo  teve  como 

principais elementos o fortalecimento do terceiro setor a partir da tese de que o 

governo  não  é  capaz,  sozinho,  de  enfrentar  a  questão  social  –  donde  a 

necessidade  de  parcerias  com  a  sociedade  civil  organizada.  Com  isso, 

podemos afirmar que, em linhas gerais, 

39 Que eram garantidas pela lei  anterior para aquelas organizações reconhecidas como de 
“Utilidade Pública Federal”. 
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“[os  programas  da  Comunidade  Solidária]  foram  concebidos,  nessa 

perspectiva, como um avanço na proposta de gerenciamento das políticas 

sociais,  por  permitirem  uma  maior  flexibilidade  aos  programas  sociais, 

oferecendo, assim, um contraponto ao modelo centralizado e engessado de 

atuação na área social” (Almeida, 2006:115).

No entanto, se muito se argumentou sobre a participação da sociedade 

civil  como forma eficaz de gestão, oferecendo um contraponto à burocracia 

estatal  –  tanto  no  Programa  Comunidade  Solidária  quanto  no  projeto  de 

Reforma do Estado – a dimensão da participação da sociedade civil dentro da 

matriz  participativa  que  remonta  às  lutas  empreendidas  pelos  movimentos 

sociais no processo de transição democrática, ficou obscurecida.

Nesse sentido vale a pena retomar, ainda que brevemente, o contexto 

anterior ao surgimento da Comunidade Solidária, no qual a campanha “Ação de 

Cidadania  contra  Fome  e  pela  Vida40”  tematizou  as  mesmas  questões 

abordadas pela Comunidade Solidária, entretanto, com diferentes concepções 

no que diz respeito aos significados atribuídos à participação.  

Sem nos determos numa descrição pormenorizada da campanha, nos 

interessa  apontar  sua  articulação  às  lutas  pela  democratização,  que  foram 

bandeiras  no  processo  de  resistência  ao  regime  militar.  Isso  porque, 

ultrapassando o movimento de arrecadação de alimentos, a campanha esteve 

comprometida  com a  discussão política  sobre  uma agenda mais  ampla  de 

políticas  de  segurança  alimentar,  desembocando  na  criação  do  Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar – Consea.

De  acordo  com  Almeida  a  afirmar  que  o  espaço  que  a  Ação  da 

Cidadania ocupou na cena pública brasileira, inclusive por meio da gestão do 

Consea, foi resultado daquele contexto de participação em que a sociedade 

civil  fortaleceu  suas  possibilidades  de  articulação interna  e  de  interlocutora 

40 Surgida  em 1993,  essa  campanha envolveu  setores  da  sociedade civil  e  da  sociedade 
política, propondo a participação, a solidariedade e as parcerias como princípios fundadores de 
ações de combate à fome e à pobreza.
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legítima frente ao Estado41. Articulando setores da sociedade civil e política em 

torno da defesa dos direitos de cidadania, 

“pode-se dizer que o princípio de parceria entre Estado e sociedade civil 

afirmado pelo Consea trazia fortemente essa aspiração que partia de um 

determinado campo da sociedade de participar, efetivamente, da definição 

das políticas públicas” (Almeida, 2006: 107). 

Já a Comunidade Solidária, tendo surgido com a extinção do Consea, 

confere à participação da sociedade civil outro formato. Apesar de apoiar-se 

num discurso muito parecido, veiculando as idéias de solidariedade e parceria 

com setores da sociedade para o enfrentamento da pobreza, o programa traz 

diferentes concepções no que se refere à participação.  

A diferença começa no que diz respeito ao critério de seleção dos atores 

para  compor  o  Conselho  da  Comunidade Solidária  –  CCS.  No Consea,  os 

conselheiros eram indicados pela Ação da Cidadania, havendo, com isso, o 

reconhecimento  da  sociedade  civil  como  fonte  de  representatividade  da 

participação junto ao Estado. No CCS, o critério de seleção passou a obedecer 

outro critério, no qual os conselheiros eram convidados a partir de um suposto 

reconhecimento social que lhes conferia legitimidade.

Dagnino aponta esse fato como um exemplo extremo de deslocamento 

no entendimento da representatividade. No CCS, a representatividade se dava 

através

“de convites a indivíduos com alta ‘visibilidade’ na sociedade, artistas de 

televisão, pessoas que escrevem com freqüência na imprensa, etc. Esse 

entendimento  particular  da  noção  de  representatividade  a  reduz  à 

visibilidade social,  entendida, por sua vez, como o espaço ocupado nos 

vários tipos de mídia” (Dagnino, 2002:291)

41 É importante notar, como aponta Almeida, que se por um lado a Ação da Cidadania trazia o 
contexto  reivindicativo  dos  anos  80,  por  outro  trouxe  também  as  novas  expressões  que 
apareciam nos anos 90,  com o engajamento de diversos atores sociais,  entre eles o setor 
empresarial. Isso abriria a possibilidade de ação compartilhada, quebrando resistências mútuas 
existentes até então – o que não pressupunha a homogeneidade de interesses entre esses 
atores, convém ressaltar. 
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No  que  se  refere  à  atuação  dos  conselheiros,  Almeida  tece  outra 

comparação  ao  mostrar  que,  no  Consea,  eles  atuavam  diretamente  na 

definição de prioridades da ação governamental. O conflito de interesses entre 

os  setores  que  compunham  o  conselho  era  constitutivo  do  processo  de 

negociação  entre  sociedade  e  Estado.  Já  no  CCS,  o  conselho  não  tinha 

condições de influir nas decisões centrais do governo42, pois, na medida em 

que o CCS ia se estruturando e definindo seu papel,  ficava claro que suas 

propostas de combate à pobreza não contemplavam a interpelação dos centros 

decisórios do governo (Almeida, 2006:111). A concepção de participação da 

sociedade  civil  ficaria  restrita,  com  isso,  à  idéia  de  organizações  sociais 

enquanto executoras dos serviços sociais. 

Diante desse deslocamento do significado que a participação adquire no 

interior do CCS, Telles (1998) argumenta que o programa opera dentro de uma 

lógica  que  promove  o  esvaziamento  do  campo político  no  qual  vinham se 

processando as conquistas alcançadas desde a constituição de 1988. Assim, a 

parceria  proposta  pelo  governo  federal  estaria  associada  à  redefinição 

conservadora  dos  programas  sociais,  num  movimento  denominado  por  ela 

como “retraimento comunitário”, que confere plausibilidade às novas formas de 

gestão  da  pobreza,  ressaltando  a  administração  técnica  das  ‘necessidades 

sociais’ e o discurso humanitário da filantropia, mas bloqueando sua dimensão 

política  (Telles,  1998:113).  A  conseqüência  disso  –  que  não  se  restringe 

apenas ao programa Comunidade Solidária, e sim às concepções de terceiro 

setor  discutidas  nesse  capítulo  –  é  a  redução  do  sentido  de  solidariedade 

atribuído à sociedade civil aos termos estritos da responsabilidade moral.

* * *

Neste capítulo, procuramos analisar o surgimento e desenvolvimento da 

idéia  de  terceiro  setor  no  país,  por  meio  da  análise  de  suas  concepções, 

definições e interações com outros setores sociais aos quais essa idéia esteve 

ligada desde sua origem.

42 Processo que culminou na saída de importantes membros que a princípio compunham o 
CCS,  inclusive  Herbert  de  Souza,  uma  das  principais  lideranças  da  campanha  Ação  da 
Cidadania (Almeida, 2006).
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No  campo  conceitual,  vimos  que  o  termo  terceiro  setor  ainda  se 

apresenta como idéia bastante fluida, que comporta definições muito genéricas 

e vagas. No entanto, foi possível diagnosticar algumas idéias que servem como 

base dessa concepção,  como a ênfase na ação solidária  e  nas formas de 

gerenciais de gestão dos problemas sociais. 

Em relação às entidades que compõem o universo do terceiro setor, há 

também uma grande dificuldade em oferecer uma delimitação precisa, já que 

as  definições muito  vagas tendem a englobar  entidades de natureza muito 

diversas nessa concepção. 

No entanto,  se as definições são vagas,  através das interações com 

mercado e Estado vemos que a concepção de terceiro setor tende a enfatizar, 

ao lado do discurso da solidariedade, o discurso da eficiência na resolução dos 

problemas  sociais.  Tanto  no  que  se  refere  às  proposições  que  partem da 

filantropia empresarial quanto aquelas surgidas nos projetos de redefinição do 

papel  do Estado,  o  consenso se dá em torno da necessidade maximizar  a 

eficiência na gestão dos serviços sociais.

Ainda em relação às interações entre terceiro setor, Estado e mercado, 

foi  possível  observar  que  os  limites  entre  eles  ficam  muitas  vezes 

obscurecidos. A idéia de complementaridade, festejada pelas concepções de 

terceiro setor,  não nos permite delimitar  com clareza até onde as parcerias 

propostas não diluem as diferenças inerentes entre essas três esferas.

Por  fim,  observamos  também que  a  idéia  de  convivência  harmônica 

entre  os  três  “setores”  tende  a  esvaziar  as  dinâmicas  reivindicatórias  que 

marcaram  a  tradição  associativa  das  últimas  décadas.  A  participação  da 

sociedade civil, em termos da deliberação sobre as políticas públicas e controle 

social,  é  substituída  pela  ênfase  na  participação  da  sociedade  civil  como 

prestadora de serviços. Isso tem provocado grande polêmica no que se refere 

ao  papel  desempenhado  pelas  ONGS no  cenário  contemporâneo,  como 

veremos a seguir. 
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CAPÍTULO III: ONGS são terceiro setor?

3.1 O campo das ONGS 

Como vimos, qualquer estudo sobre as organizações da sociedade civil 

enfrenta o desafio de destrinchar a enorme gama de entidades que a compõe e 

as  diversas  terminologias  usadas  para  nomeá-las.  Esses  inúmeros  termos, 

carregam  significados  simbólicos  que,  quando  empregados 

indiscriminadamente,  confundem  o  campo  de  ação  de  cada  organização, 

dificultando a compreensão de seus impactos e alcances.

No que se refere às entidades que se autodenominam terceiro setor, 

essa confusão aparece justamente em virtude de definições muito amplas e 

genéricas,  que agrupam atores inseridos em diferentes campos políticos.  A 

conseqüência disso é o risco de homogeneizar um campo muito heterogêneo 

de entidades, com projetos políticos distintos.

O termo  ONG, por sua vez, também congrega sob essa denominação 

organizações diversas. Apesar de existirem estudos que trataram de oferecer 

definições acerca do que são as  ONGS,  a complexificação pela qual passa a 

sociedade civil a partir da década de 1990 também atinge a identidade dessas 

organizações. Tanto que Teixeira (2003) dedicou sua dissertação de mestrado 

ao  estudo  da  construção  de  identidades  das  ONGS,  argumentando  que, 
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movendo-se  num  campo  bastante  heterogêneo,  o  termo  ONG ainda  é  um 

conceito em disputa.

Seguindo  essa  linha  argumentativa,  neste  trabalho  também 

consideramos a denominação ONG um termo em disputa no cenário associativo 

contemporâneo.  E  exatamente  por  esse  motivo,  não  pretendemos fornecer 

uma definição definitiva do que venha a ser uma  ONG.  O que se pretende, 

antes,  é  acrescentar  elementos  que  contribuam para  o  debate  acerca  dos 

contornos  assumidos  pelas  organizações  que  se  agrupam  sob  essa 

denominação.

Além  disso,  a  discussão  sobre  ONGS assume  importância  dentro  da 

discussão sobre terceiro setor pois, como apontamos no capítulo anterior, a 

inclusão dessas entidades no rol do terceiro setor está longe de apresentar-se 

como  consenso.  Isso  porque,  se  por  um  lado,  a  maioria  das  definições 

advindas dos partidários do terceiro setor as inclui em seu universo, por outro, 

observamos entre algumas ONGS uma recusa a essa denominação.

A idéia de dedicar um capítulo à problematização da inclusão das ONGS 

no universo do terceiro setor se deu a partir da leitura de manifestações vindas 

especialmente da Abong, negando essa inserção. Nesse sentido, os trabalhos 

de Teixeira  (2002,  2003)  apresentaram-se como os  principais  interlocutores 

nessa discussão, já que seu recorte, dentro do amplo campo de entidades que 

se autodenominam ONGS, são exatamente as organizações filiadas à Abong. 

É  necessário  salientar,  entretanto,  que  também  são  encontradas 

diferenças internas na própria Abong. Como mostra Teixeira (2003), a Abong 

não  se  constitui  como  um  campo  homogêneo:  as  organizações  que  a 

compõem possuem uma série de diferenças entre si.

Desse modo, nos interessa observar como as identidades das ONGS vão 

se  constituindo  através  de  uma gama muito  ampla  de  fatores,  que  sofrem 

alterações  no  decorrer  do  tempo,  a  partir  de  determinados  condicionantes. 

Acreditamos que esses fatores contribuam para enriquecer nossa discussão, 

pois analisar as concepções trazidas pelas ONGS, além de nos informar sobre 

elas próprias, também nos fornece pistas para a discussão sobre os caminhos 

que trilha o terceiro setor.

Como foi visto, a partir da década de 1990, o espaço social no qual se 

movem as ONGS sofre profundas alterações, que repercutem também sobre a 
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construção de sua identidade. Segundo Landim, a introdução de novos termos 

na cena dos anos 90 – com destaque para a idéia de terceiro setor – contribui 

para essa confusão, uma vez que “ONG tornou-se não apenas termo de uso 

corrente  e  generalizado,  como  também  de  emprego  mais  neutro  e 

indiscriminado, como sinônimo de qualquer tipo de organização privada voltada 

para a área social” (2002: 31). 

Francisco  de  Oliveira  também chama  a  atenção  para  esta  confusão 

terminológica ao sublinhar que “o termo ‘organizações não-governamentais’ é 

atualmente  adotado  também  pela  safra  mais  recente  de  organizações 

filantrópicas do novo credo ético das empresas”, afirmando que tal fato “tem 

levado as  ONGS que eu chamo de ‘cívicas’ a perguntarem-se insistentemente 

pelas  suas  identidades,  para  não  ficarem  confundidas  numa  imersão 

indiferenciada” (2002:51).

Com base nessas afirmações,  percebemos que o termo ONG ganhou 

visibilidade  nos  últimos  anos,  sendo,  muitas  vezes,  empregado  de  forma 

bastante generalizada, sem maiores preocupações com uma delimitação exata 

de seu campo de atuação – o que, como vimos, também acontece com o termo 

terceiro setor. Uma diferença entre os dois, no entanto, pode ser notada: se, 

em relação ao terceiro setor, a generalização é uma marca de sua definição, 

em relação às ONGS, isso é visto muitas vezes como um prejuízo por algumas 

organizações. Como conseqüência, Teixeira alerta que “definições amplas em 

excesso tem por objetivo ou tornar as ONGS panacéia para todos os males ou 

criticar incondicionalmente sua atuação” (2003:22).

No entanto, ao analisarmos tanto os argumentos que associam as ONGS 

ao terceiro setor, quanto os que as distinguem dele, é possível perceber que 

atualmente há pontos de distanciamento e aproximação nessa relação. 

Isso porque, por um lado, essas organizações tiveram sua origem muito 

ligada à luta histórica de movimentos sociais, inclusive se lembrarmos que as 

ONGS nasceram como centro de assessoria a movimentos sociais. Por outro 

lado, a partir dos anos 90, muitas organizações se distanciam dos movimentos 

sociais, como resultado de uma série de fatores que reconfiguram o perfil e o 

campo de atuação dessas organizações.

Segundo Scherer-Warren (1995), a palavra  ONG tem sido usada como 

conceito  bastante  fluido,  incluindo  associações  de  natureza  e  fins  muito 
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diversos, desde que identificadas como sendo não-governamentais e sem fins 

lucrativos.  Porém,  a  autora  afirma  que,  para  o  caso  latino  americano 

(particularmente o brasileiro), a utilização de um critério de funcionalidade e de 

historicidade pode ser útil para precisar o conceito de ONG. No que se refere à 

historicidade, Scherer-Warren mostra que, quando se reconstitui historicamente 

a trajetória das organizações que atualmente são denominadas como ONGS, um 

primeiro  aspecto  comum  é  se  que  se  tratam  de  grupos  com  alguma 

organização  formal,  que  atuam  tendo  em  vista  a  transformação  de  algum 

aspecto da realidade social considerados como negativos.

Já em relação ao critério de funcionalidade, as ONGS brasileiras têm se 

caracterizado como entidades de assessoria,  apoio,  promoção,  educação e 

defesa  de  direitos  humanos  e  ambientalistas,  visando  a  transformação  de 

aspectos  negativos  da  realidade  social  que  se  manifestam  através  de 

movimentos sociais ou comunidades (1995:163). 

A partir desses critérios, Scherer-Warren define as ONGS como

“organizações  formais,  privadas,  porém  com  fins  públicos,  sem  fins 

lucrativos, autogovernadas e com participação de parte de seus membros 

como voluntários, objetivando realizar mediações de caráter educacional, 

político,  assessoria  técnica,  prestação  de  serviços  e  apoio  material  e 

logístico  para  populações-alvo  especificas  ou  para  segmentos  da 

sociedade civil,  tendo em vista expandir  o poder de participação destas 

com o  objetivo  último  de  desencadear  transformações  sociais  ao  nível 

micro (o cotidiano e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou global)” 

(1995:165).

Teixeira  (2003),  contudo,  considera  essa  definição  restrita, 

argumentando que ela não dá conta de todo o campo das ONGS atualmente. De 

acordo com a autora, essa definição se encaixa apenas àquelas organizações 

que serviram como assessoria a movimentos sociais e centros de educação 

popular,  e  passam  a  profissionalizar-se  a  partir  dos  anos  90.  Não  são 

consideradas  aquelas  organizações  totalmente  profissionalizadas,  sem 

nenhum  trabalho  voluntário,  nem  aquelas  que,  tendo  surgido  de  forma 

absolutamente independente dos movimentos sociais,  imprimem significados 
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diferentes à idéia de participação,  com projetos e formas de ação bastante 

diversas. 

No  entanto,  mesmo  concordando  que  as  organizações  atualmente 

reconhecidas como ONGS não se resumem àquelas que surgiram ligadas à luta 

dos  movimentos  sociais,  consideramos  que  a  reconstrução  da  trajetória 

histórica das  ONGS no Brasil é importante no sentido de recuperar elementos 

interessantes  para  a  compreensão  dos  caminhos  trilhados  por  essas 

organizações desde sua origem. Esses elementos são usados, inclusive, como 

argumento por aqueles que desejam dissociar as ONGS do termo terceiro setor.

 Nesse sentido, seguimos o argumento de Landim, que ao reconstruir a 

trajetória  histórica  das  ONGS no  Brasil,  como forma de  discutir  as  múltiplas 

identidades que essas organizações assumem atualmente, alega que “devolver 

aos  fenômenos  sociais  sua  historicidade  pode  contribuir  para  a  sua 

desnaturalização, para quebrar automatismos e lhes restituir densidade social” 

(2002: 22). 

Assim, a autora inicia essa reconstrução mostrando que a pergunta “o 

que são ONGS?” remete ao processo de construção de horizontes comuns entre 

um conjunto de organizações que se colocaram como atores em determinado 

pólo do campo discursivo e político existente em suas sociedades, a um dado 

momento e a cada momento. O enfoque adotado por ela nessa reconstrução é 

a consideração do que essas organizações e agentes devem às propriedades 

de  posição  que  ocupam  em  relação  a  outros  campos  (como  o  político,  o 

acadêmico, o assistencial) e que mudam com o tempo (Landim, 2002:23). 

A autora mostra que as  ONGS poderiam, de maneira geral, tanto serem 

vistas  como uma continuação do vasto  universo  de  entidades  filantrópicas, 

como  por  sua  atuação  política  no  âmbito  da  sociedade  civil  organizada. 

Entretanto, Landim afirma que a distinção, sempre reafirmada por práticas e 

crenças, foi o que estabeleceu a identidade peculiar das ONGS. Desta forma, a 

partir dos anos 70, consolidaram-se redes de organizações que, contando com 

agentes espalhados pelo país e  com uma trajetória  de ligação com grupos 

populares  diversos,  construíram  um  campo  de  identidade  comum.  Nesse 

movimento foi fundamental a construção da distinção com relação à chamada 

filantropia, caridade ou assistencialismo, pois “as mesmas práticas e projetos 

que  vinham fazendo  nas  bases  da  sociedade  vão-se  politizar  e  assumir  o 
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sentido  básico  de  criação  de  organizações  populares  e  de  contrapoderes” 

(Landim, 2002: 26). 

Como vimos no primeiro capítulo, nas décadas de 1970 e 1980 as ONGS 

surgem  como  assessoria  e  apoio  aos  movimentos  sociais,  estando  muito 

ligadas à experiência desses movimentos no período. Landim nos mostra que 

os anos 80 são caracterizados, por um lado, pela diversificação de temáticas e 

“sub-redes” entre as ONGS, as quais vão representar um papel na conformação 

dos novos sujeitos coletivos; por outro, nesse período se dará a consolidação 

“final” da identidade comum entre esse conjunto plural  de entidades. Dessa 

forma, “a diferenciação com relação às entidades representativas – ‘ONG não é 

movimento’ – e logo depois, na abertura política, com relação ao Estado – ‘ONG 

não substitui o Estado, sua vocação é a sociedade civil’ – constitui uma etapa 

relevante nesse processo”. (Landim, 2002:27).

Através desses apontamentos, já é possível afirmar uma particularidade 

no que se  refere  à  constituição  do  campo das  ONGS no  Brasil:  segundo  a 

autora, essas organizações teriam como base um processo de construção de 

horizontes comuns. A partir  dessa rápida reconstrução, é possível observar, 

que,  em  sua  origem,  as  ONGS estiveram  fortemente  ligadas  à  luta  pela 

democratização, estreitamente ligadas aos movimentos sociais e à luta pela 

ampliação e consolidação dos direitos.  Isso levou Gohn a denominar essas 

ONGS, que se originaram nas décadas de 1970 e 1980, ligadas aos movimentos 

sociais, de “ONGS militantes”, afirmando que

“as  ONGS cidadãs/militantes,  junto  com  os  movimentos  sociais 

reivindicatórios dos anos 80, construíram um conjunto de práticas que se 

traduzem  numa cultura  de  cidadania,  algo  novo  num país  de  tradição 

centralizadora,  autoritária,  patrimonialista  e  clientelística.  Suas  ações 

abriram espaços que demarcaram novos ‘lugares’  para a  ação política, 

especialmente ao nível do poder local e no meio urbano, na gestão das 

cidades” (Gohn, 2000:63).

Na mesma perspectiva, Oliveira (2002), denominou essas organizações 

como “ONGS cívicas”, apontando sua importância na luta pela redemocratização 

da  sociedade  brasileira.  Segundo  Oliveira,  essas  organizações  foram 

importantes  no  sentido  de  introduzir  na  agenda  brasileira  processos  e 
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significados que, àquela época, o aparato simplificador da ditadura não podia 

processar.  Com isso,  o  autor  associa  o  nascimento  das  “ONGS cívicas”  ao 

processo de complexificação da sociedade brasileira, como intérpretes dessa 

nova complexidade. 

Nesse sentido, o autor destaca a importância do apoio das agências de 

cooperação internacional na formação das ONGS no Brasil. Ele argumenta que, 

além da ajuda financeira, a cooperação internacional propiciou “importações” 

que tiveram grande influência no processo de complexificação mencionado. 

Oliveira  mostra  que  os  órgãos  internacionais  de  apoio  às  ONGS trouxeram 

novas formas de processamento e identificação dos problemas que atingiam o 

país (como é o caso da questão de gênero ou ambiental, por exemplo). 

Já  no  que  diz  respeito  à  construção  da  legitimidade  do  termo  e  do 

campo ONG,  Landim mostra essa construção passando por eventos como um 

grande  encontro  internacional  promovido  pelo  PNUD  em  1991,  no  Rio  de 

Janeiro, a fundação da Abong em 1991 e a ECO-92 – em que as chamadas 

ONGS organizaram uma reunião internacional paralela, chamando a atenção da 

mídia. 

Nesse  processo,  as  ONGS ganharam  autonomia  em  relação  aos 

movimentos  sociais,  na  ânsia  de  serem  reconhecidas  como  atores  sociais 

dotados  de  legitimidade  própria,  não  tendo  sua  imagem  “colada”, 

necessariamente, aos movimentos.  Isso não significa que as Ongs rompem 

com os movimentos sociais, porém a intenção é cada vez mais delimitar um 

campo de ação próprio. 

Concomitante a esse processo,  a  relação das  ONGS com a chamada 

cooperação  internacional43 também  sofre  mudanças.  Acima  mostramos, 

citando Oliveira, a importância que as agências de cooperação internacional 

tiveram para as ONGS brasileiras, financiando projetos e influenciando agendas. 

Entretanto, a partir do início da década de 1990, o padrão de financiamento 

dessas  agências  se  transforma.  Tanto  que,  como  afirma  Teixeira  (2003), 

algumas  das  transformações  mais  decisivas  para  as  ONGS brasileiras  são 

conseqüência dessas mudanças nos padrões de financiamento das agências 

internacionais.

43 “As chamadas ‘agências de cooperação internacional’  são aquelas  ONGS estrangeiras que 
financiam atividades de organizações no Brasil” (Teixeira, 2003:105)

80



Em  suma,  as  mudanças  se  dão  a  partir  de  um  realinhamento  dos 

recursos disponibilizados pela cooperação internacional, que passa a destinar 

mais recursos para a África e Europa do Leste, reduzindo o apoio aos países 

latino-americanos. Além disso, as agências aumentam as exigências para que 

um projeto seja aceito (exigindo prestação de contas, avaliação de impacto de 

resultados, etc.). Com isso, as ONGS passam a sofrer mudanças em seu padrão 

de organização  interna,  principalmente  no  que  se  refere  à  necessidade  de 

maior profissionalização para atender a tais requisitos.

Essas  mudanças  têm  impacto  nas  relações  das  ONGS com  os 

movimentos sociais, pois a dedicação daquelas à mobilização social fica cada 

vez  mais  reduzida,  em  virtude  do  tempo  gasto  com  as  novas  exigências 

burocráticas. Como mostra Teixeira (2003), com a escassez de recursos para 

financiamento de projetos, as organizações passam a desempenhar, cada vez 

mais, um papel de assessoras ou consultoras, como forma de sobrevivência – 

inclusive por estímulo da própria cooperação internacional, que pressiona as 

ONGS a não ficarem dependentes apenas de recursos externos. 

Com  isso,  as  ONGS não  ficam imunes  à  lógica  empresarial.  Teixeira 

destaca,  mesmo  algumas  organizações  ligadas  à  Abong  estão  muito  mais 

próximas de uma empresa de consultoria, de prestação de serviços, do que 

propriamente uma organização de defesa de direitos e cidadania. Adotando a 

prestação de serviços como forma de sobreviver economicamente, “o que se 

observa  é  uma  atuação  mais  técnica,  que  não  necessariamente  está 

acompanhada por uma atividade de maior pressão em espaços de defesa dos 

direitos,  e  muito  menos  em  espaços  de  mobilização  social”  (Teixeira, 

2003:100).

A autora faz uma ressalva, lembrando que a  ONG não vende qualquer 

produto, e sim um produto educativo e formativo. Entretanto, o questionamento 

que ela  coloca – sobre até  que ponto essa profissionalização não anula  o 

caráter militante – é importante para pensarmos a aproximação das  ONGS à 

lógica  do  terceiro  setor.  E  isso  não  se  deve  ao  fato  da  profissionalização 

implicar  necessariamente  na  anulação  da  militância  mas,  sim,  por  não 

sabermos ao certo até que ponto “aqueles que pagam” pelos serviços das ONGS 

não passam, com isso, a redefinir a forma de atuação dessas entidades. 
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Nesse contexto de mudanças,  observamos que,  atualmente,  não são 

apenas as organizações que prestavam assessoria a movimentos sociais que 

se reconhecem e são reconhecidas pela sigla ONG. Isso reitera o argumento de 

Teixeira, de que a definição proposta por Scherer-Warren recobre apenas uma 

parcela  das  organizações  que  se  autodenominam  ONG44.  Mostrando  a 

ampliação do campo das ONGS, a partir da década de 1990, Teixeira distingue 

quatro conjuntos de organizações na sociedade que ocupam esse campo. 

O  primeiro  grupo  são  as  organizações  de  “assessoria  e  apoio”  a 

movimentos  populares  que  se  transformaram  em  ONGS,  num  processo  de 

autonomização  enquanto  atores  sociais  e  não  apenas  assessoria  a 

movimentos  sociais. No  segundo grupo  estão  os  novos  tipos  de ONGS que 

surgem  no  início  da  década  de  1990,  ambientalistas,  de  atendimento  a 

meninos  de  rua,  de  apoio  aos  portadores  de  HIV,  entre  outras,  dando 

visibilidade a temas que até então pouco ocupavam a cena pública45. O terceiro 

grupo  passa  a  ser  formado,  a  partir  da  década  de  1990,  pelas  fundações 

empresariais que começam a ganhar espaço, autodenominadas ONGS ou parte 

do terceiro setor. E por fim, o quarto grupo é formado por um vasto grupo de 

entidades que anteriormente se reconheciam apenas sob a denominação de 

filantrópicas.

Ao observarmos o terceiro  e o quarto  grupo,  percebemos que essas 

entidades são aquelas que se identificam, como vimos no capítulo anterior, 

como  terceiro  setor. Isso  nos  sugere,  portanto,  que  se  por  um  lado  a 

associação instantânea entre  ONG e terceiro setor pode soar apressada, por 

outro, a inclusão de entidades de perfil diferenciado daquelas que identificadas 

com  a  luta  dos  movimentos  sociais  é  um  fato,  que  não  pode  ser 

desconsiderado quando analisamos, atualmente, o campo das ONGS.

Nas análises propostas por partidários do terceiro setor, é recorrente a 

inclusão das ONGS nessa categoria. Nesse sentido, Thompson defende as ONGS 

como campo heterogêneo de interesses e agendas ao afirmar que

44 O  mesmo  acontece  com  a  reconstrução  histórica  traçada  por  Landim,  já  que  novas 
organizações  surgem,  a  partir  dos  anos  1990,  desvinculadas  dessa  trajetória  por  ela 
explicitada. 
45 A autora assinala ainda que esses grupos “mobilizam a sociedade em torno de novos temas 
de tal maneira que, em alguns casos, fica difícil dizer exatamente o que é um movimento social 
e o que é uma ONG,  pois muitas ONGS parecem constituir uma parte essencial do movimento 
social a que estão vinculadas” (Teixeira, 2003:19)
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 “Já não se trata de que as ONGS sejam sinônimo de sociedade civil, mas 

sim sinônimo de um conjunto mais amplo e heterogêneo, com diversos 

interesses e agendas, dialético e contraditório, de organizações sem fins 

lucrativos, de um terceiro setor que começa a explorar novos diálogos e 

uma nova cultura de participação cidadã” (Thompson, 1997:45)

A Abong, por sua vez, procura marcar território na discussão sobre o 

terceiro setor, como podemos observar na fala de Jorge Durão46, ao ressaltar 

que  o  debate  sobre  as  ONGS e  o  seu  papel  político  torna-se  ainda  mais 

complicado quando se  recorre  à noção de terceiro  setor.  Com isso,  Durão 

argumenta que

 “com o discurso de terceiro setor, a provável conseqüência é a confusão 

de posicionamento político de, pelo menos, três universos distintos de 

organizações da sociedade civil, com histórias, trajetórias e identidades 

políticas muito diversas”47. 

Na  diferenciação  proposta  por  Durão,  aparecem,  primeiramente,  as 

organizações  dedicadas  à  assistência  social,  educação  e  saúde  –  que, 

segundo ele, constituem o conjunto mais numeroso de organizações privadas 

registradas  como  “organizações  sem  fins  lucrativos”.  Depois,  o  campo  do 

terceiro setor, que engloba os institutos e fundações empresariais. E por fim, o 

que ele denomina um campo de organizações “comprometidas com ideários 

que foram sendo construídos no processo de democratização da sociedade 

brasileira,  referidas  à  luta  contra  as  desigualdades  sociais,  à  defesa  de 

interesses difusos, à promoção de direitos e à cidadania”  48, às quais associa 

as organizações representadas pela Abong.

Apesar  das  diferenças  encontradas  no  interior  da  Abong,  é  clara  a 

intenção  desta  instituição  em  diferenciar-se  das  organizações  que  se 

autodenominam terceiro setor. Um dos argumentos para essa diferenciação é a 

ênfase dada pela Abong à ação política de suas associadas, inclusive em sua 

carta de princípios, ao afirmar que

46 Diretor geral da Abong.
47 Texto  “O  posicionamento  político  do  terceiro  setor”,  no  site  da  Abong,  acessado  em 
23/09/2005.
48 Idem.
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“a constituição da Abong resultou da trajetória de um segmento pioneiro 

de  organizações  não-governamentais  que  têm  seu  perfil  político 

caracterizado por: tradição de resistência ao autoritarismo; contribuição à 

consolidação de novos sujeitos políticos e movimentos sociais; busca de 

alternativas  de  desenvolvimento  ambientalmente  sustentáveis  e 

socialmente justas; compromisso de luta contra a exclusão, a miséria e 

as desigualdades sociais; promoção de direitos; construção da cidadania 

e da defesa da ética na política para a consolidação da democracia”49.

A formação política também é percebida como preocupação por parte 

das organizações cadastradas à Abong. No documento publicado em 2002, a 

conscientização política aparece como sendo a maior preocupação relativa ao 

voluntariado, sendo que das 123 ONGS que declararam contar com o trabalho 

voluntário  53,66%  alegaram  possuir  política  especifica  voltada  para  sua 

capacitação, conscientização e politização (Abong, 2002:22). 

Landim  considera  a  afirmação  de  princípios  por  uma  associação  da 

natureza  da  Abong  como  elemento  relevante  por  seu  efeito  polarizador, 

catalizador,  convocador  e  produtor  de  significados  políticos  (2002:46). 

Entretanto,  como  alerta  Teixeira,  “se  levarmos  em conta  que  por  parte  de 

várias organizações escutamos um discurso semelhante – a necessidade do 

fortalecimento da sociedade civil e a importância da democracia e dos direitos 

do cidadão –, a confusão só tende a aumentar” (2003:20). O que indica que o 

discurso do comprometimento com a democracia e cidadania não resolve o 

impasse, já que esse parece ser, ao menos em tese, o mote da maioria das 

organizações.

Landim (2002) também discute essa confusão em relação aos discursos 

proferidos  pelas  diversas  organizações  ao  mostrar  que  as  entidades 

filantrópicas também passam, pouco a pouco, a adotar o discurso de cidadania, 

o  que  desemboca  numa  confluência  contraditória  e  combinada  entre 

“filantropização”  e  “politização”  no campo da assistência social,  através das 

instituições privadas. 

49 http://www2.abong.org.br/final/caderno.php?cd_caderno=cartadeprincipios, acessado em 
25/04/2006.
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Isso porque a filantropia empresarial adota um discurso análogo àquele 

desenvolvido no campo das  ONGS no que se refere aos valores modernos de 

autonomia  e  cidadania.  No  entanto,  as  suas  propostas  de  intervenção 

apresentam-se associadas a uma lógica de mercado na ação social, expressa 

por termos como eficiência, resultados, competitividade, marketing.

Assim,  a  área  de  interação  entre  ONGS e  filantropia  empresarial,  de 

acordo com a autora, ainda não apresenta contornos claros: os espaços de 

encontros e seminários, assim como as estratégias explicitadas, revelam uma 

relação excludente e concorrente, onde as interações entre  ONGS e filantropia 

empresarial aparecem mais como um campo de medir forças e de disputas por 

projetos.

Porém,  essas  novas  dinâmicas  e  ideários  vindos  da  filantropia 

empresarial  teriam  favorecido  a  expansão  da  lógica  do  mercado,  impondo 

complexidade a essa disputa, já que

 “por  múltiplas  formas  (exigências  de  financiamento,  exigências  de 

avaliação,  por  concorrência  entre  organizações,  ou  por  incentivos  de 

concursos e premiações), as entidades de atuação no campo social são 

compelidas a adotar critérios, metodologias e formas organizacionais nas 

quais predominam um padrão ou estilo empresarial de ação. Isso vai se 

refletir  não  apenas  na  modificação  dos  quadros  de  pessoal  envolvido, 

como na metamorfose dos objetivos e ‘missões’ das organizações e nas 

formas de gestão de seus programas sociais” (Landim, 2002:35).

Nesse sentido, Almeida mostra que, embora muitas ONGS se recusem a 

identificar-se com o terceiro setor, acabam partilhando com ele preocupações 

comuns, de modo que “a existência dessas preocupações comuns possibilita 

que organizações com origens, trajetórias, perfis e projetos políticos diferentes 

compartilhem dos mesmos espaços de qualificação” (2006:127/128). 

Outro ponto importante apontado por Landim é a discussão acerca da 

criação  do  marco  legal  para  o  terceiro  setor.  Esse  debate  provocou 

formulações  significativas  por  parte  das  organizações  representadas  pela 

Abong,  no  que  diz  respeito  a  seus  papéis  e  identidades  comuns.  Citando 

Durão,  a  autora mostra a preocupação da entidade com a necessidade de 
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afirmação de sua identidade específica frente a outros segmentos do chamado 

terceiro setor, através de legislação apropriada (Durão apud Landim, 2002:39).

Essa preocupação é reiterada em documento da Abong de 2004,  na 

qual a associação reivindica

“uma legislação que reconheça a importância dessas organizações para o 

processo democrático; que reconheça as diferenças entre os diversos tipos 

de  organizações  existentes  (entidades  assistenciais,  clubes  recreativos, 

associações  de  produtores  rurais,  ONGS,  institutos  e  fundações 

empresariais,  universidades  e  hospitais  privados,  etc.);  que  regule  o 

acesso  aos  recursos  públicos  de  forma  transparente  e  democrática, 

garantindo  seu  controle  social;  e  que  impeça  que  entidades  sejam 

utilizadas por governantes com a finalidade de contornar dispositivos legais 

e como forma de terceirizar políticas públicas” (Abong, 2004:18). 

Por  essas  manifestações  reiteradas,  que  partem  principalmente  da 

Abong, vemos que a inclusão das ONGS no terceiro setor é motivo de grande 

dissenso. É necessário reiterar, contudo, que as organizações filiadas à Abong 

não são as únicas entidades que utilizam essa denominação. Além disso, como 

mostrou  Teixeira,  as  mudanças  pelas  quais  passaram as  ONGS a  partir  da 

década  de  1990  levaram  essas  organizações  a  adotarem  uma  série  de 

procedimentos  que  se  aproximam  daqueles  utilizados  pelas  entidades 

identificadas como pertencentes ao terceiro setor, sobretudo no que se refere à 

profissionalização e às parcerias com governos para execução de políticas.

Com isso, o que se pode afirmar é que tanto as  ONGS historicamente 

ligadas à luta  de movimentos sociais,  quanto as “novas” organizações, que 

nascem  nesse  contexto  onde  a  participação  é  concebida  de  forma  mais 

instrumental,  dividem  o  mesmo  espaço,  intercalando  momentos  de 

aproximação com outros de oposição declarada.

3.2 Diferentes tipos de “encontros”: formas diversas de atuação

Com a abertura democrática, passamos a assistir, a partir da década de 

1990, um movimento crescente de “parcerias” entre Estado e sociedade civil. 
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Como mostra Teixeira (2003), um dos objetivos dessas parcerias é a partilha 

do poder e da responsabilidade entre o Estado e os grupos sociais para que, 

apresentando-se, assim, como a possibilidade de abertura de um espaço para 

que as políticas públicas sejam realizadas de forma conjunta. 

No entanto, Teixeira aponta dois motivos principais estimulam as Ongs a 

estabelecerem vínculos com o Estado. De um lado está a preocupação em 

ocupar os espaços de interlocução com o governo, de modo a aprofundar os 

mecanismos democrático-participativos. Por outro lado, a preocupação com a 

própria  sobrevivência  também  motiva  as  Ongs  a  procurarem  estabelecer 

“parcerias” com o Estado. Afinal,  como vimos, as mudanças na cooperação 

internacional fazem com que essas organizações tenham que procurar outras 

formas de financiamento, e nesse sentido, a parceria com o governo passa a 

ser uma forma de obtenção de recursos. 

Essas parcerias, no entanto, têm sido motivo de intensa polêmica entre 

as  ONGS.  Isso porque, por um lado, esse processo de abertura democrática 

convive com o processo de desresponsabilização estatal advindo dos ajustes 

propostos pelas políticas neoliberais50 – o que leva muitas  ONGS a temerem 

compactuar com esse processo.

Por  outro  lado,  a  mudança no padrão estatal  de atuação,  chamando 

para a esfera governamental as organizações da sociedade civil, desperta nas 

Ongs o receio de cooptação por parte do Estado. Assim, algumas organizações 

enfatizam que o vínculo prioritário deve ser estabelecido com os movimentos 

sociais, pois enxergam o vínculo com o governo como “tornar-se um braço do 

Estado” (Teixeira, 2003:138). 

Nesse  sentido,  é  interessante  recuperar  uma  entrevista  feita  por 

Teixeira, onde a entrevistada discute o significado da palavra  parceria para a 

sua ONG.  Segundo ela, a relação com o Estado só pode ser entendida como 

“contrato” ou convênio, argumentando que

“A gente considera mais  parceiros os do nosso campo (...)  Têm várias 

definições,  mas  de  qualquer  forma  a  gente  tem um pouco  a  idéia  de 

parceria  quando você pode fazer  trocas iguais.  Eu acho complicado as 

pessoas dizerem estamos fazendo uma parceria com o Estado. O que é 

50 Sobre o impacto dos ajustes neoliberais no padrão de resposta à questão social no Brasil, 
vide Montaño, 2005.
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uma parceria com o Estado? Em geral, é assim, nós estamos fazendo uma 

coisa que o  Estado deveria  fazer  (...)  Isso  não  é  uma parceria  com o 

Estado, é um convênio. Um convênio ou um contrato, agora uma parceria 

fica parecendo que o Estado está ajudando uma coisa que é sua obrigação 

fazer”51

Essa fala mostra a resistência de algumas organizações em estabelecer 

vínculos com o Estado. Esse fato é compreensível se resgatarmos a luta por 

autonomia travada pelos movimentos sociais: diante da histórica tutela exercida 

pelo  Estado  na  relação  com  a  sociedade  civil,  uma  das  bandeiras  dos 

movimentos  era  a  autonomia  para  organizarem-se  fora  do  Estado.  Essa 

autonomia não significou simplesmente uma recusa à política institucional, mas 

serviu para que muitas  ONGS ligadas aos movimentos enxergassem a relação 

com o Estado de uma perspectiva crítica. 

Ademais, por essa fala fica claro também que muitas vezes o que se 

espera dessas parcerias é que a ONG desempenhe um papel executor. Daí a 

caracterização do contrato: a organização atua como prestadora de um serviço 

que era (ou deveria ser) oferecido pelo Estado. 

Teixeira  (2003)  mostra,  no  entanto,  que  a  maioria  das  organizações 

combina  atividades  de  atuação  em  políticas  públicas  com  atividades  mais 

movimentalistas,  voltadas  à  educação  popular  e  à  formação  política,  o 

chamado “trabalho com as bases”.  Uma forma de desempenhar esse trabalho 

seria  a  qualificar  os  movimentos  sociais  para  que pudessem participar  dos 

canais de interlocução com o Estado, como conselhos gestores, por exemplo. 

Diante  dessas  colocações,  percebemos  que  muitas  ONGS – 

principalmente  aquelas  que  possuem  um  vínculo  original  com  movimentos 

sociais  e  ainda  mantém  relações  com  eles52 –,  enfrentam  atualmente  os 

dilemas que a abertura de canais de relação com o Estado provoca. Nesse 

sentido, entendemos que levantar essas questões contribui para a análise da 

relação  das  ONGS com  o  terceiro  setor,  já  que  muitas  das  críticas  às 

organizações do terceiro setor se referem exatamente aos mesmos receios e 

dilemas pelos quais passam essas ONGS. 

51 Entrevista realizada por Teixeira (2003:140).
52 Esse é o perfil de ONGS escolhidas por Teixeira para a análise dos tipos de “encontro” que 
essas organizações têm estabelecido com o Estado, que será discutido em seguida. 
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Para  incrementar  nossa  discussão,  escolhemos  discutir  aqui  os 

resultados  de  uma  pesquisa  empreendida  por  Teixeira  (2003),  na  qual  ela 

analisa diferentes tipos de encontros53 estabelecidos entre  ONGS e Estado. A 

importância desses encontros está no fato da abertura de canais de diálogo 

com o Estado, na redemocratização, ter significado um importante espaço para 

o  exercício  da  participação.  Assim,  nossa  premissa  é  a  de  que,  nesses 

espaços de interação com o Estado,  a  sociedade civil  se reconfigura e vai 

delineando os tipos de participação que passa a estabelecer com o Estado 

nesse novo contexto, com a vigência de instituições democráticas formais.

 Como  vimos  anteriormente,  o  campo  das  ONGS é  marcado  por 

organizações  com  perfis  bastante  heterogêneos.  Conseqüentemente,  as 

formas de ação e os tipos de relação que estabelecem tanto com o Estado 

quanto com o conjunto da sociedade, também são diversas. Os diferentes tipos 

de  encontros  analisados  por  Teixeira  são  exemplos  frutíferos  dessas 

diferenças.

A  pesquisa  realizada  se  deu  através  da  análise  de  seis  formas  de 

interface  entre  ONGS e  Estado.  Para  tanto,  a  autora  escolheu  experiências 

diferenciadas entre si, no que se refere tanto ao grau de formalização dessa 

relação, quanto ao grau de conflito nela envolvido. A partir da análise dessas 

experiências,  Teixeira  chegou  a  três  tipos  de  encontros54,  apresentados  a 

seguir.

O primeiro tipo de encontro é caracterizado como uma forma de relação 

menos formal,  envolvendo tanto pressão, monitoramento e crítica,  por parte 

das ONGS,  quanto proposição, colaboração e acompanhamento das políticas 

governamentais.  Esse tipo de encontro é denominado pela autora  encontro 

pressão, no qual: não há um contrato formal entre ONG e órgão governamental; 

as  organizações  se  sentem  livres  para  criticar  e  influenciar  os  rumos  das 

políticas implementadas pelo Estado; e quem conduz a política, ou projeto, é o 

Estado.

O  segundo  tipo  de  encontro,  denominado  encontro  participativo,  é 

caracterizado pelo fato das  ONGS participarem na elaboração e execução dos 
53 É  importante  sublinhar,  no  entanto,  que  segundo que  a  autora  não  está  afirmando,  ao 
delimitar esses três tipos de encontro, que essas são as únicas formas de relação entre ONGS e 
Estado (Teixeira, 2002:110).
54 Vale dizer que a autora faz uma ressalva, afirmando que não pretende afirmar, com esta 
análise, que esses encontros são as únicas formas possíveis de relação entre ONG e Estado. 
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projetos de maneira efetiva. Diferentemente do encontro anterior, nesse tipo há 

vínculos  formais  estabelecidos  entre ONG e  Estado.  Assim,  essa  forma  de 

encontro envolve: um contrato formalizado, passível de mudanças, caso seja 

necessário;  espaço  para  críticas  mútuas;  e  a  divisão  de  responsabilidades 

entre governo e ONG.

Por fim, o terceiro encontro é caracterizado por uma forma de relação na 

qual um serviço é prestado pela ONG, como se o Estado estivesse contratando 

serviços de uma empresa, seja como consultoria, seja para prestar um serviço 

específico. Nomeado como encontro prestação de serviço, nesse encontro as 

relações entre governo e  ONG são distantes,  e  permeadas por cobranças e 

avaliações, quando não são meramente burocratizadas. Teixeira mostra que, 

nesse  tipo  de  encontro,  as  relações  entre  ONG e  governo  são  bastante 

assimétricas,  comprometendo  a  autonomia  das  organizações,  “que  ficam 

sujeitas às diretrizes de seu ‘empregador’” (2003:145). Ainda segundo a autora, 

como  apenas  algumas  ONGS são  selecionadas,  essa  relação  promove  a 

concorrência  entre  elas,  o  que  provoca  uma  fragmentação  que  tem  como 

conseqüência, o enfraquecimento político das organizações.

O percurso de Teixeira para chegar a essas formas de “encontro” se deu 

por  meio  da  análise  do  perfil  de  cada  ONG envolvida,  e  da  relação  dessa 

organização com o Estado, em determinado projeto ou espaço de interlocução. 

Não cabe reproduzir  aqui  todo esse percurso55,  pois  o  que nos interessa é 

mostrar,  com  base  nessa  tipologia,  que  organizações  com  perfis  muito 

parecidos estabelecem formas diferentes de relação com o Estado,  que se 

aproximam ou se afastam das concepções trazidas pelo terceiro setor. 

Assim,  observamos  que  a  última  forma  de  encontro  –  o  encontro 

prestação de serviço – pode ser visto como uma maneira pela qual as ONG se 

aproximam das formas de atuação propostas pelo terceiro setor. Nesse tipo de 

encontro, a parceria com o Estado é entendida muito mais como prestação de 

um serviço, onde impera uma lógica mercantil,  na qual a organização deve 

acatar as diretrizes governamentais na execução do trabalho. Nesse tipo de 

encontro, há pouco espaço para o diálogo, comprometendo a idéia original das 

parcerias, baseada na partilha de poder entre Estado e sociedade civil. 

55 Para maiores detalhes, vide Teixeira, 2003, especialmente capítulo V. 
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A ênfase, nesse caso, é na profissionalização da ONG – tanto que, como 

resultado desse tipo de encontro, Teixeira aponta a melhora na qualidade do 

trabalho desempenhado pela organização. No entanto, a autora questiona a 

legitimidade  da  escolha  de  determinada  organização  para  desempenhar  o 

serviço  demandado  pelo  Estado,  argumentando  que,  ao  enfatizar  a 

profissionalização, a organização acaba por distanciar-se da população alvo – 

já que o tempo gasto para elaborar projetos, prestar contas, etc., implica em 

diminuição do tempo para dedicar-se às articulações com o público interessado 

(Teixeira, 2003:174).

Nesse sentido, a autora mostra que os papéis definidos para cada um 

dos lados são: 

“às  ONGS cabe a execução dos projetos e às entidades governamentais 

cabe toda a direção e orientação dos projetos. Há uma concentração de 

poder nas mãos dos órgãos governamentais  e as redes de articulação 

entre as entidades da sociedade civil, e as relações delas com o público 

mais amplo, não parecem estar sendo fortalecidas” (Teixeira, 2003:174).

Por  outro  lado,  nos  outros  dois  tipos  de  encontro  –  pressão  e 

participativo – as ONGS se aproximam mais de um projeto participativo, no qual 

a  sociedade  civil  é  chamada  a  participar  efetivamente  da  gestão,  tanto  na 

forma de  pressão  quanto  de  colaboradora,  não  apenas  na  execução,  mas 

inclusive na elaboração da política pública. Não pretendemos com isso, exaltar 

esses  encontros  como  o  melhor  dos  mundos:  como  mostra  Teixeira,  são 

encontros  conflituosos,  onde  as  relações  entre  Estado  e  ONGS alternam 

momentos de entendimento com momentos de oposição e embate. 

Assim,  esses  encontros  seriam caracterizados  por  uma relação mais 

desgastada  entre  Estado  e  sociedade  civil,  exatamente  porque,  com  mais 

autonomia para pressionar e interferir nas diretrizes governamentais, a relação 

que se estabelece é mais instável. Ademais, Teixeira mostra que nos encontros 

participativos,  onde  é  aberto  um  espaço  onde  ONGS e  Estado  partilham  a 

elaboração de um projeto, nota-se a valorização das dinâmicas de negociação 

e  busca  de  consenso  pelas  duas  partes.  No  entanto,  considerando  que  a 

democracia se faz a partir dos conflitos que emergem no interior da sociedade, 

91



esta instabilidade pode ser encarada positivamente, como espaço profícuo de 

interlocução entre sociedade e Estado.

***

Neste capítulo, buscamos discutir a inclusão das  ONGS no universo do 

terceiro setor. Para tanto, procuramos recuperar a trajetória histórica dessas 

organizações no país,  as modificações pelas quais elas passam a partir  da 

década  de  1990,  que  reconfiguram  sua  relação  com  o  Estado  e  com  a 

sociedade.

Como mostramos, atualmente muitas organizações com perfis diversos 

se reconhecem e são reconhecidas pela sigla  ONG. Com atuações e projetos 

políticos  diferenciados,  podemos  concluir  que  organizações  bastante 

heterogêneas entre si disputam espaço no campo das ONGS.

Desta forma, com base no que foi discutido até aqui, é possível afirmar 

que a inclusão do termo ONG no campo de entidades que se autodenominam 

terceiro  setor  está  longe  de  apresentar-se  como  um  consenso.  Não 

pretendemos negar essa inclusão, posto que são muitas as organizações que 

se  reconhecem  tanto  como  terceiro  setor  quanto  como  Ong.  Além  disso, 

movendo-se  num  campo  tão  heterogêneo,  muitas  organizações  acabam 

incorporando a lógica do terceiro setor em suas ações.

No  entanto,  entendemos  também  que  seja  necessário  considerar  a 

trajetória  histórica  de  uma  parte  dessas  organizações,  que  nasceram 

comprometidas com a democratização da sociedade brasileira. Outra forma de 

problematizar a inclusão das ONGS no rol das organizações do terceiro setor foi 

apresentar os argumentos contrários. Deste modo, nosso objetivo foi o de não 

sucumbir à saída fácil de inseri-las numa “imersão indiferenciada”, para usar o 

termo de Oliveira (2002:5). Essa saída, ao homogeneizar organizações com 

propósitos e ações tão diferentes entre si, desconsidera seu importante papel 

na cena política brasileira, principalmente no que se refere à ação de entidades 

efetivamente comprometidas com os ideais democráticos. 
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CAPÍTULO IV – CIDADÃO OU CLIENTE?

4.1 O terceiro setor e os caminhos incertos da cidadania

Nos capítulos anteriores, foi possível observar que a palavra  cidadania 

esteve  presente  em  praticamente  todas  as  concepções  de  terceiro  setor 

analisadas. Com exceção de algumas abordagens, que focam a análise nos 

seus impactos econômicos, é recorrente a defesa do fortalecimento do terceiro 

setor entendido como um espaço de fortalecimento da cidadania. 

Entretanto,  quando  analisamos  esse  termo  mais  detidamente, 

percebemos que a palavra cidadania, usada livremente em vários discursos, 

quase como “lugar-comum”, é um termo que carrega uma série de implicações 

que nem sempre ficam claras, ou são adequadamente consideradas.

É natural que a utilização crescente do termo cidadania, veiculado em 

diversas esferas da vida social, produza essa generalização – o que mostra, de 

certa forma, um aspecto positivo, indicando que a palavra cidadania ganhou 

espaço no debate cotidiano. No entanto, quando o objetivo é analisá-lo sob a 

perspectiva  das  possibilidades  e  limites  para  a  construção  democrática,  é 

fundamental que se procure delimitar  seu significado. Afinal,  a preocupação 

com o significado que determinado termos assume num determinado contexto 

histórico e social  se justifica pelo fato desses termos contemplarem, muitas 

vezes, diferentes projetos políticos, como discutimos na introdução. É nesse 

sentido, também, que Paoli e Telles (2000) afirmam que o reconhecimento do 

campo  democrático  que  vem  sendo  construindo  no  Brasil  implica  o 

reconhecimento  de  que,  “no  cenário  dos dilemas atuais,  a  luta  por  direitos 

circunscreve um campo de conflitos que é também de disputa pelos sentidos 

de modernidade, cidadania e democracia” (2000:114).

Nessa  perspectiva  de  análise,  nosso  objetivo  é  problematizar  o 

significado e o alcance da noção de cidadania presente nas concepções do 

terceiro setor. Seguindo a perspectiva trazida por Paoli, de “manter a dimensão 

crítica  do  conceito  muito  próxima  da  complexidade  empírica  dos  conflitos 

concretos por direitos” (2002:377), nosso objetivo é contrapor a concepção de 
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cidadania trazida pelo terceiro setor àquela noção de cidadania que emerge no 

contexto de fortalecimento da sociedade civil nas décadas de 1970 e 1980, por 

meio da luta de movimentos sociais. 

Isso porque, conforme procuraremos mostrar a seguir, enquanto a noção 

de cidadania que emerge da luta de movimentos sociais privilegiava a  ação 

política como forma de desenvolvimento de uma noção ampliada de cidadania, 

enfatizando a luta por direitos, a idéia de cidadania embutida nas concepções 

de terceiro setor, calcada na idéia de ação solidária, desloca “o ativismo político 

pela cidadania e justiça social para o ativismo civil voltado para a solidariedade 

social.” (Paoli, 2002:377).

Cabe observar que o conceito de cidadania, como direito a ter direitos, já 

foi  abordado a  partir  de  perspectivas  variadas.  Janoski  (apud  Vieira,  2001) 

destaca três vertentes teóricas que se ocuparam de fenômenos relacionados à 

cidadania: a teoria de Marshall, acerca dos direitos de cidadania; a abordagem 

de  Tocqueville/Durkheim  a  respeito  da  cultura  cívica;  e  a  teoria 

marxista/gramsciana acerca da sociedade civil.

A  concepção  de Thomas H.  Marshall  (1967)  tornou-se  referência  ao 

propor a primeira teoria sociológica da cidadania, estabelecendo os direitos e 

obrigações  inerentes  à  condição  de  cidadão.  Em  seu  trabalho,  Marshall 

desenvolve a clássica tipologia dos direitos de cidadania, centrado na realidade 

britânica de sua época: direitos civis e políticos, conquistados nos séculos XVIII 

e XIX, respectivamente, e direitos sociais, conquistados no século XX.

No que se refere à definição do conceito de cidadania, Vieira apresenta 

uma definição dada por Janoski,  na qual “cidadania é a pertença passiva e 

ativa  de  indivíduos  em um Estado-nação  com certos  direitos  e  obrigações 

universais  em  um  específico  nível  de  igualdade”  (Janoski  apud  Vieira, 

2001:36). 

Com isso, a autora chama atenção para uma dimensão da idéia-força da 

definição  de  cidadania,  ao  afirmar  que  esta  exclui  o  caráter  informal  ou 

particularista  dos  direitos  de  cidadania,  que  necessariamente  devem  ser 

direitos promulgados em leis e garantidos a todos. Essa proposição ressalta o 

caráter universalista da definição de cidadania.

Além do caráter universalista do conceito, a autora argumenta que “os 

direitos e as obrigações de cidadania existem (...) quando o Estado valida as 
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normas de cidadania e adota medidas para implementá-las” (2001:36), o que 

nos leva a afirmar que o conceito de cidadania não pode prescindir do Estado 

para sua efetivação.

Com isso, Vieira afirma que a cidadania incide na relação entre Estado e 

cidadão,  especialmente  no  que  concerne  aos  direitos  e  obrigações, 

estabelecendo,  com isso,  o  caráter  formal  do  conceito.  Daí  decorre  que  a 

autora considera a relação entre sociedade civil e Estado como um processo 

de  cidadania.  Nesse  sentido,  afirma  que  “a  sociedade  civil  cria  grupos  e 

pressiona  em  direção  a  determinadas  opções  políticas,  produzindo, 

conseqüentemente,  estruturas  institucionais  que  favorecem  a  cidadania” 

(2001:38).

Essa  concepção  dá  à  sociedade  civil  um  papel  na  construção  das 

noções de cidadania existentes numa sociedade. Para além da garantia legal, 

quando a sociedade civil é considerada como ator num processo de construção 

de cidadania, entende-se que cidadania não é uma noção estanque, mas sim 

reelaborada e construída a partir do que uma sociedade entende por direitos. 

Essa idéia também nos leva a afirmar que existem, no interior de uma mesma 

sociedade civil,  projetos e entendimentos diferentes sobre o que vem a ser 

cidadania. 

Nesse  sentido,  Vieira  argumenta  que  uma sociedade  civil  fraca  será 

freqüentemente dominada pelas esferas do Estado e do mercado. E esse é um 

importante apontamento para pensarmos as interações que se estabelecem 

entre sociedade civil, Estado e mercado, quando consideramos os caminhos 

trilhados  pelas  organizações  do  terceiro  setor.  Como  vimos  no  segundo 

capítulo,  é  possível  questionar  em  que  medida  essas  interações  não  se 

caracterizariam pela inserção da lógica do Estado ou do mercado no âmbito da 

sociedade civil, comprometendo sua autonomia. 

Se abordarmos essa questão da perspectiva da inserção da lógica do 

mercado  na  sociedade  civil,  é  fácil  observá-la  quando  retomamos  as 

crescentes  demandas  por  profissionalização  e  eficiência  das  ações  das 

organizações  do  terceiro  setor.  Em  várias  proposições  acerca  das 

caracterizações das organizações do terceiro setor, observamos que a ênfase 

na  técnica  e  nos  procedimentos  de  mercado  para  gestão  social  são 
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conclamados por seus partidários, tanto que uma das áreas nas quais mais 

cresce o interesse pelo terceiro setor é a da administração de empresas.

Em relação à dominação da sociedade civil pelo Estado, essa questão 

pode  ser  abordada  a  partir  da  questão  da  autonomia.  Nesse  sentido,  as 

crescentes parcerias entre sociedade civil e Estado, onde as organizações do 

terceiro setor figuram como meras prestadoras de serviços, antes prestados 

pelo Estado, podem apontar para uma supressão de sua autonomia organizar-

se de forma autônoma e reivindicatória,  funcionando muito mais como uma 

esfera a serviço do Estado.

No Brasil,  como vimos no primeiro  capítulo,  o  conceito  de  cidadania 

ganha espaço no debate público a partir  das experiências dos movimentos 

populares,  nas  décadas  de  1970  e  1980.  Como  mostra  Dagnino,  dessa 

experiência derivou uma nova concepção de cidadania, inovadora na medida 

em que traz à cena pública a consciência  do direito a ter direitos (1994:107). 

Essa nova concepção de cidadania – denominada pela autora “nova cidadania” 

– situa a luta por direitos nesse processo que Vieira chamou de processos de 

cidadania,  pois  parte  da  sociedade  civil  organizada  uma  concepção  de 

cidadania  que vai  se  construindo a partir  de  uma estratégia  de  construção 

democrática, de transformação social, que afirma um nexo constitutivo entre as 

dimensões da cultura e da política (Dagnino, 1994:104).

Esse processo de imbricação entre cultura e política,  implicou,  numa 

redefinição  do  que  é  terreno  da  política,  ao  propor  uma  ampliação  da 

concepção  de  democracia,  que  incluísse  as  práticas  sociais  e  culturais, 

transcendendo o nível institucional formal. Sendo assim, a nova cidadania que 

emergiu  da  luta  dos  movimentos  sociais  transcende  a  democratização  das 

instituições políticas, propondo que o processo de democratização se enraíze 

na sociedade.

Reiterando a construção da concepção de cidadania como processo, a 

nova cidadania, entendida enquanto estratégia política, enfatiza

“o  seu caráter  de  construção histórica,  definida  portanto  por  interesses 

concretos e práticas concretas de luta e pela sua contínua transformação. 

Significa dizer que não há uma essência única imanente ao conceito de 

cidadania, que o seu conteúdo e o seu significado não são universais, não 
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estão definidos e delimitados previamente, mas respondem à dinâmica dos 

conflitos  reais,  tais  como  vividos  pela  sociedade  num  determinado 

momento histórico” (Dagnino, 1994:107).

Nesse  sentido,  a  experiência  de  valorização  do  cotidiano  dos  atores 

envolvidos  na  luta  dos  movimentos  sociais  (Sader,  1988,  Doimo,  1995)  foi 

importante na construção da nova noção de cidadania, pois, ao levar para a 

cena  pública  questões  do  âmbito  privado,  politizaram  suas  carências  em 

termos de necessidades,  criando  demandas que,  trazidas  à  esfera  pública, 

puderam ser transformadas em reivindicações por direitos.  Assim, podemos 

afirmar que essa noção de cidadania é construída respondendo à dinâmica dos 

conflitos reais – a partir do ponto de partida do direito a ter direitos, derivaram 

as reivindicações por outros tipos de direitos novos, como o direito à moradia, à 

proteção ambiental, que emergem das práticas concretas de atores que vão se 

constituindo como sujeitos sociais ativos, ao definirem o que consideram seus 

direitos.

Diante  disso,  Telles  (1994)  ressalta  uma dimensão  importante  dessa 

nova concepção de cidadania, que é a sua possibilidade de enraizar-se nas 

práticas sociais, a partir da concepção dos direitos operando como princípios 

reguladores  das  práticas  sociais,  não  funcionando  apenas  como  garantias 

inscritas  na  lei.  Deste  modo,  a  autora  situa  a  importância  da  luta  dos 

movimentos  sociais,  ao  mostrar  que,  pela  trama  representativa  que  foram 

capazes  de  construir,  com  a  politização  de  suas  carência  e  demandas,  a 

questão da cidadania se definiu como problema político. 

Afirmando que os direitos estruturam uma “linguagem pública que baliza 

os critérios pelos quais os dramas da existência podem ser problematizados e 

avaliados  em suas  exigências  de  eqüidade  e  justiça”  (Telles,  1998:109),  a 

autora  reitera  o  prisma pelo  qual  se  pôde  avaliar  o  sentido  democrático  e 

universalista dos movimentos sociais. Assim, argumenta que a movimentação 

desses  atores  teve  como  efeito  a  reconfiguração  da  “velha  e  persistente 

questão  social  [brasileira]  historicamente  definida  entre  a  tutela  estatal  e  a 

gestão  filantrópica  da  pobreza”  (Idem),  ao  colocar  como foco  do  debate  a 

necessidade  dos  direitos  firmarem-se  como  princípios  reguladores  da 

sociedade. 
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A  ação  desses  sujeitos  sociais,  na  construção  de  uma  noção  de 

cidadania inovadora, foi preponderantemente uma ação política, na medida em 

que as experiências de politização de temas cotidianos contribuíram para o 

alargamento  do  campo  político.  Fazer  política  não  se  limitava  apenas  ao 

Estado ou aos partidos políticos, pois a luta por cidadania passou a ser uma 

luta política, costurada no interior dessa sociedade civil que emergia. Assim, 

cidadania é buscada como 

“luta  e  conquista,  e  a  reivindicação  de  direitos  interpela  a  sociedade 

enquanto  exigência  de  uma  negociação  possível,  aberta  ao 

reconhecimento dos  interesses e  das  razões que dão plausibilidade às 

aspirações por um trabalho mais digno, por uma vida mais decente, por 

uma sociedade mais justa” (Paoli e Telles, 2000:105).

Diante  disso,  podemos  afirmar  que  essa  concepção  de  cidadania  é 

norteada por um projeto político que concebe a democratização da sociedade 

por meio da participação ativa da sociedade civil, constituindo sujeitos políticos, 

que têm como uma das bandeiras de luta a defesa de direitos de cidadania.

No  entanto,  outros  projetos  políticos  disputam  espaço  na  sociedade 

brasileira,  como  já  vimos  em  outros  momentos  deste  texto.  Significados 

diversos  são  atribuídos  às  idéias  de  democracia,  de  cidadania  e  de 

participação da sociedade civil. Com a explicitação desses diferentes projetos, 

após a  abertura  democrática,  o  termo cidadania passa a  ser  veiculado em 

vários  discursos,  muitas  vezes bastante  distantes  desses  que originaram a 

noção de nova cidadania. Com isso, Dagnino mostra que “as apropriações e a 

crescente  banalização  desse  termo  não  só  abrigam  projetos  diferentes  no 

interior da sociedade, mas também certamente tentativas de esvaziamento do 

seu sentido original e inovador” (1994:103).

Nessa perspectiva,  pretendemos mostrar  que,  ao falar  em defesa da 

cidadania,  fortalecimento  da  cidadania,  ou  mesmo  cidadania  empresarial  – 

como vimos ao analisar as concepções que vêm da filantropia empresarial – o 

terceiro  setor  traz  à  cena  pública  uma  concepção  de  cidadania  que 

desconsidera o seu caráter de construção política, deslocando a ação política 

para  a  ação  solidária,  baseada  em  concepções  voltadas  à  solidariedade 
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privada como medida de justiça social. Assim, apesar de o terceiro setor muitas 

vezes  utilizar-se  do  termo  cidadania como  bandeira,  percebemos  que  o 

significado que o termo assume nesse contexto é bastante diferente daquele 

imprimido nas lutas dos movimentos sociais.

Durante  o  texto,  ao  apresentarmos  as  concepções  de  terceiro  setor, 

vimos que sua ênfase recai na idéia de solidariedade, numa proposição que, 

em  muitos  aspectos,  remete  à  tradicional  idéia  de  filantropia  assistencial, 

porém agora vestida com uma roupagem “moderna”: a ênfase recai na técnica 

e na eficiência  como medidas ideais  para o encaminhamento e solução da 

questão social  brasileira.  Assim, é  possível  afirmar que essa concepção se 

relaciona a um fenômeno atual  apontado por  Telles,  no qual  a  pobreza se 

desloca

“como questão e como figuração pública de problemas nacionais,  de um 

lugar politicamente construído – lugar da ação, da intervenção e da invenção, 

da crítica, da polêmica e do dissenso – para o lugar da não política, onde é 

figurada  como  dado  a  ser  administrado  tecnicamente  ou  gerido  pelas 

práticas da filantropia” (Telles, 1998:111 – grifo meu).

Se  a  noção  de  cidadania  forjada  no  contexto  de  luta  pela 

redemocratização teve como lugar de sua formulação a luta política, o que se 

observa nessa concepção de terceiro  setor  é  a  negação da política,  sendo 

deslocada,  seguindo  Telles,  para  o  lugar  da  não  política.  Isso  porque,  ao 

centrar-se  nas competências civis  e  nas parcerias  com o mercado,  a  ação 

solidária do terceiro setor propõe uma outra forma de resposta para os dilemas 

da questão social, que não passará, necessariamente, pela elaboração pública 

e popular, tampouco pela politização dessas carências enquanto necessidades 

que demandam resposta como direitos sociais.

Ao  recuperarmos  algumas  das  idéias  tratadas  no  segundo  capítulo, 

acerca da definição de terceiro setor, temos que uma de suas bandeiras é a 

idéia de solidariedade como sinônimo de uma “harmonização” da sociedade 

civil  – retirando dessa esfera o conteúdo de dissenso e conflito, inerentes à 

construção  democrática.  Nesse  sentido,  é  exemplar  a  proposição  de 

Fernandes, ao afirmar que o terceiro setor deve ser entendido no âmbito de 
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complementaridade,  onde  contradições  radicais  perdem  sua  razão  de 

existência (1997:27). Além disso, lembremos também que as definições muito 

abrangentes que o caracterizam contribuem para uma diluição das diferenças 

internas existentes na sociedade civil, ocultando também os diferentes projetos 

que abriga.

Ademais,  vimos  que  as  concepções  de  terceiro  setor  preconizam  a 

iniciativa  individual  contra  a  ineficiência  da  burocracia  estatal  e  contra  a 

politização dos conflitos sociais. Nesse sentido, podemos afirmar, nos apoiando 

na argumentação de Paoli, que a concepção de responsabilidade social trazida 

pelo terceiro setor

“está  indiretamente  ligada  à  substituição  da  idéia  de  deliberação 

participativa ampliada sobre os bens públicos pela noção de gestão eficaz 

de recursos sociais, cuja distribuição é decidida aleatória e privadamente. 

Nesse  sentido,  são  práticas  que  desmancham  a  referência  pública  e 

política para reduzir as injustiças sociais” (Paoli, 2002:404) 

Ao propor como resposta principal à questão social as parcerias com a 

iniciativa privada, observamos que mesmo quando se relaciona com o Estado, 

o terceiro setor não prioriza a politização dessa realidade de pobreza na qual 

pretende intervir, já que, como vimos, sua relação com o Estado acaba por se 

restringir  a  uma relação de prestação de serviços.  Com isso,  o  padrão de 

resposta à questão social forjado nas concepções de terceiro setor é aquele 

que propõe novas formas de gestão da pobreza, nas quais a excelência da 

resolução privada é tida como a forma ideal  de resposta.  Essa “fórmula”  é 

observada tanto nas concepções advindas da filantropia empresarial  quanto 

nos  projetos  de  reforma  do  Estado,  onde  a  parceria  com  as  chamadas 

“organizações  sociais”  eram  vistas  como  positivas  exatamente  por 

apresentarem uma possibilidade de maximizar  a  eficiência  na resolução de 

problemas sociais.

É  claro  que  propostas  que  visem  uma  gestão  eficaz  dos  recursos 

encaminhados à resolução dos graves problemas sociais que assolam o país é 

sempre uma estratégia importante a ser incorporada. No entanto, chamamos 

atenção para o fato dessa ser entendida, nas concepções de terceiro setor, 
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como a estratégia por excelência, em detrimento da consideração da pobreza 

como questão  política.  Isso  é  considerado  um retrocesso  se  comparado  à 

noção  de  cidadania  apresentada  anteriormente.  O  encaminhamento  de 

soluções  para  a  questão  social  não  pode  prescindir  da  discussão  política 

acerca  das  causas  e  conseqüências  sociais  da  miséria  e,  muito  menos, 

desconsiderar que a ação política de sujeitos sociais ativos e participativos é a 

única forma para realização do controle social, tão necessário à gestão do bem 

público.

No que se refere às causas da pobreza, percebemos que o terceiro setor 

discursa sobre o fortalecimento da cidadania, porém, silencia no que se refere 

às  causas  desse  quadro  de  miséria  que  impede  o  pleno  exercício  dessa 

cidadania. A questão do conflito que permeia toda a situação de carência na 

qual vive essa população “atendida” pelo terceiro setor,  parece desaparecer 

por decreto, quando analisamos suas propostas e concepções. Assim, vemos 

nascer uma concepção de cidadania que, como observou Teixeira (2003), se 

restringe a uma concepção de cidadão cumpridor de seus deveres cívicos. A 

solidariedade,  nessa  perspectiva,  é  tida  como  cumprimento  de  um  dever 

individual para com uma situação de pobreza e carência.

Essa  concepção  está  relacionada  a  uma  idéia  disseminada  na 

sociedade, que desqualifica a capacidade de resposta estatal à questão social, 

propagando sua ineficiência no trato desses problemas. Nesse sentido, se o 

Estado não é capaz de responder a tais demandas, 

“a  responsabilização  filantrópica  privada  aparece,  portanto,  como  seu 

oposto, como a corporificação da modernidade civil agora colocada com 

ênfase no campo do mercado, a qual, operando através da racionalidade 

instrumental própria da gestão mercantil, captura uma participação ativista 

e voluntária que realiza o milagre da cidadania da doação” (Paoli, 2002:408 

– grifo meu).

O  termo  cidadania  da  doação  aparece,  nesse  contexto,  como 

absolutamente  apropriado.  Afinal,  o  que  se  observa  nessa  concepção  que 

coloca a solidariedade privada como mote de cidadania é um retorno à idéia de 

101



caridade e filantropia.  E nesse sentido, é preciso frisar que nossa intenção não 

é demonizar as ações solidárias e filantrópicas, que há muito tempo existem, 

não sendo uma “invenção” do terceiro setor. O que se questiona é a restrição 

da  concepção  de  cidadania  à  idéia  de  solidariedade,  promovendo-a  como 

medida de justiça social.

Sendo  assim,  o  que  se  observa  é  um  deslize  semântico,  onde  a 

participação da sociedade civil passa a ser entendida a partir de uma idéia de 

participação solidário-comunitária,  levando ao que Telles (1998)  chamou de 

“encapsulamento  comunitário”.  De  acordo  com  autora,  esse  deslocamento 

permite  tratar  entidades  filantrópicas, ONGS,  associações  de  moradores, 

filantropia  empresarial  e  grupos  comunitários  de  perfis  diversos  como 

equivalentes. Uma equivalência que se constrói baseada numa referência não 

política, fornecida por uma noção moral de responsabilidade e entendida como 

dever de solidariedade em relação aos pobres.

Nesse  sentido,  a  concepção  de cidadania  presente  no  terceiro  setor 

opera

“um deslocamento do campo em que a noção de espaço público não estatal 

é definido, de uma noção política e politicamente construída, para uma visão 

comunitária  apresentada  como  terreno  da  solidariedade  –  não  a 

solidariedade dos direitos sociais, a solidariedade da benemerência” (Telles, 

1998:113/114).

Assim, se a construção de uma noção ampliada de cidadania,  como 

resultado da mobilização política em torno da luta por direitos, apresentou-se 

como um avanço no que se refere à consolidação democrática no Brasil,  a 

concepção  do  terceiro  setor,  ao  reduzir  a  cidadania  ao  exercício  da  ação 

solidária, apresenta-se como um retrocesso, no sentido de reduzir o exercício 

da  cidadania  à  responsabilização  moral  que  desenfatiza  a  luta  política  por 

direitos e pelo direito de participar da construção dos processos de cidadania.
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4.2 – Caminhos da despolitização 

No tópico anterior, quando propomos a contraposição entre duas noções 

diferentes de cidadania como percurso para fazer a crítica à concepção de 

cidadania presente nas concepções do terceiro setor, nosso objetivo foi mostrar 

que, apesar das organizações do terceiro setor incorporarem um discurso que 

em termos da linguagem utilizada, é muito semelhante àquele derivado das 

concepções trazidas a partir das lutas dos movimentos sociais, o significado 

assumido por esses termos no interior de cada uma das noções de cidadania 

apresentadas é bastante diferente. Isso nos permite afirmar que essas noções 

de cidadania estão inseridas em concepções de projeto políticos que também 

são diferentes entre si. 

No início desse trabalho, a idéia de analisar as concepções de terceiro 

setor  surgiu  porque,  ao  entrarmos  em  contato  com  essas  concepções, 

percebíamos  que  apesar  de  utilizarem um vocabulário  comum,  propunham 

caminhos bastante diferentes no que se refere ao significado que a sociedade 

civil  possui  no processo democrático brasileiro. Essa intuição foi  confirmada 

quando  tomamos  conhecimento  da  noção  de  projeto  político  utilizada  por 

Dagnino (2002), a qual entendia que no processo de construção democrática 

brasileiro,  diferentes  orientações  norteavam  a  ação  política  dos  diferentes 

atores sociais nesse cenário.

No entanto, já na fase de conclusão tomamos conhecimento do trabalho 

recente de Dagnino, Olvera e Panfichi (2006), no qual os autores analisam a 

construção  democrática  na  América  Latina  como  um  processo  no  qual  se 

encontram  em  disputa  três  grandes  projetos  políticos,  denominados 

respectivamente projeto  autoritário,  projeto  neoliberal  e  projeto  democrático-

participativo. A preocupação dos autores em identificar e analisar os diferentes 

projetos em disputa no processo de construção democrática na América Latina 

se justifica pelo fato desses projetos,  apesar  de se basearem nas mesmas 

referências – construção da cidadania e participação de uma sociedade civil 

ativa  e  propositiva  –  abrigarem significados  muito  diferentes,  e  até  mesmo 

opostos, cuja caracterização e explicitação são imprescindíveis para detectar 

os reais objetivos contidos em cada um deles.
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A  partir  da  leitura  desse  trabalho,  foi  possível  constatar  dois  fatos 

importantes para a nossa análise. Primeiro, vimos que a discussão feita pelos 

autores  nos  fornecia  uma  análise  detalhada  dos  projetos  em  disputa  no 

processo  de  construção  democrática  das  sociedades  latino-americanas, 

confirmando  (e  ampliando)  nossa  compreensão  sobre  o  tema.  Segundo, 

notamos  também  que  essa  análise  possui  pontos  de  encontro  com  a 

perspectiva aqui adotada, no sentido de contrapor as concepções de terceiro 

setor a um projeto mais participativo e efetivamente democrático de sociedade.

Além disso, assim como os autores, consideramos que a polarização do 

debate sobre a construção democrática nos dias de hoje se dá, principalmente, 

entre  dois  projetos  políticos:  o  projeto  democrático-participativo  e  o  projeto 

neoliberal56. Vimos, por sua vez, que essa polarização se encaixava à nossa 

análise, pois, por um lado, durante todo o trabalho as idéias de participação, 

sociedade civil e cidadania presentes nas concepções do terceiro setor foram 

analisadas (e criticadas) tendo como referência as concepções trazidas pelas 

experiências  associativas  das  décadas  de  1970  e  1980,  que  forneceu  as 

referências para o projeto de radicalização da democracia contido no projeto 

democrático  participativo.  Por  outro  lado,  como  procuraremos  mostrar,  as 

concepções  trazidas  pelo  terceiro  setor  se  encaixam em muitos  pontos  na 

caracterização do projeto neoliberal explicitado pelos autores. 

Assim, o percurso que escolhemos utilizar nesse tópico, para discutir os 

caminhos  pelos  quais  as  concepções  de  terceiro  setor  se  articulam  a  um 

processo  de  despolitização,  na  medida  em que  buscam retirar  o  conteúdo 

político  da  mobilização  coletiva,  será  o  de  contrapor  as  características 

identificadas em cada um desses dois projetos políticos.

A caracterização desses diferentes projetos, segundo os autores, está 

ancorada “em sujeitos concretos e nas práticas discursivas que produzem e 

veiculam [de modo que] eles não são meramente concepções abstratas, mas 

estão  incorporados  em sujeitos  e  sua prática”  (Dagnino,  Olvera  e  Panfichi, 

2006:44). Com isso, nosso percurso se inicia com uma breve reprodução da 

caracterização feita pelos autores de cada um dos dois projetos, para depois 
56 Apesar  de  apontarem esses  dois  projetos  como os  dois  principais  no  cenário  atual,  os 
autores lembram que “o projeto autoritário não é residual  e,  portanto,  sua elevação a ator 
principal  neste  cenário  não  está,  evidentemente,  descartada,  se  as  oportunidades  e  as 
condições políticas assim o justifiquem” (Dagnino, Olvera, Panfichi: 2006:43). No entanto, para 
nossa finalidade, nos concentraremos nos projetos democrático participativo e neoliberal.
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passarmos  à  análise  do  potencial  de  despolitização  existente  no  projeto 

neoliberal, comparando-o ao projeto democrático-participativo. 

Como mostram os autores, projeto democrático participativo tem como 

núcleo  central  uma  concepção  de  aprofundamento  e  radicalização  da 

democracia,  transcendendo,  desta  forma,  os  limites  da  democracia  liberal 

representativa.  Defendendo  os  modelos  de  democracia  deliberativa  e 

democracia participativa, esse projeto tem como objetivo a ampliação da noção 

democracia,  para  além  dos  mecanismos  eleitorais  representativos.  Nessa 

direção,  a  participação é entendida  na perspectiva do compartilhamento  do 

poder  decisório  do  Estado57 em relação às  questões  relativas  ao  interesse 

público (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006:49). Correlata a essa concepção de 

participação está a concepção de sociedade civil, que a considera como um 

terreno constitutivo da política, já que é na sociedade civil que se dá o debate 

sobre os interesses divergentes que configuram o interesse público (Idem: 51). 

Disso resulta que 

“a construção de espaços públicos,  societais  ou com a participação do 

Estado, onde esse processo de publicização do conflito, de discussão e 

deliberação possa se dar,  assume um papel fundamental  no interior  do 

projeto democrático participativo” (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006:51)

Dentro do projeto democrático participativo, a construção da cidadania 

figura, como mostram os autores, como um elemento adicional, onde a luta por 

demandas especificas (direito à saúde, educação, habitação, e também pelos 

direitos étnicos, das mulheres, dos homossexuais) se articula a uma luta mais 

ampla pela construção democrática, expressando, assim, uma ampliação da 

própria noção de democracia.

Se  recordarmos  a  discussão  feita  no  primeiro  capítulo,  sobre  a 

emergência  da  sociedade  civil  como  ator  político  relevante  na  luta  pela 

redemocratização  da  sociedade  brasileira,  é  possível  observar  a  clara 

57 Os autores mostram que na América Latina, a expressão mais elaborada dessa formulação 
do aprofundamento democrático por meio da participação se deu no Brasil, com os esforços de 
mobilização de movimentos sociais, ONGS, intelectuais e partidos políticos (especialmente o PT 
– Partido dos Trabalhadores), se concretizando institucionalmente a partir da Constituição de 
1988, que prevê em lei  a criação de espaços de participação da sociedade civil,  tanto em 
espaços deliberativos (como por exemplo, o orçamento participativo) quanto consultivos e de 
controle social (conselhos e fóruns de políticas setoriais, entre outros).
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correspondência entre esse projeto e as concepções nascidas nessas lutas, 

além da  concepção  de  nova  cidadania,  retomada  no  tópico  anterior,  estar 

também ser inserida no interior desse projeto. Com isso, observamos que há 

nesse projeto uma valorização daquilo que temos chamado nesse trabalho de 

ação política, através da politização das carências em termos de necessidades 

que demandam direitos, ampliando assim a própria dimensão da política.

Passando à caracterização do chamado projeto neoliberal, encontramos, 

desde  já,  uma  clara  contraposição.  Afinal,  se  no  projeto  democrático 

participativo o núcleo central é a democracia, no projeto neoliberal  o núcleo 

central é a necessidade de ajustar a economia, “removendo as barreiras para a 

expansão do grande capital internacional, principalmente no Terceiro Mundo, e 

liberando os obstáculos que o impediam de funcionar como organizador da 

vida em sociedade” (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006:54). 

Não considerando a  democracia  como núcleo,  o  projeto  neoliberal  a 

reduz a uma concepção minimalista (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006 e Borón, 

2006), encerrada nas formas tradicionais da democracia representativa, num 

esforço  pela  invisibilidade  do  conflito  e  apoiada  num  tratamento  técnico-

gerencial  das  questões  sociais.  Nesse  sentido,  os  autores  mostram que  a 

lógica do mercado é tida como eixo organizador  que dever  se estender ao 

conjunto da sociedade, o que faz com que a concepção de participação seja 

também reduzida, ao definir-se de maneira instrumental, concentrando-se na 

gestão e implementação das políticas sociais formuladas a partir dos ajustes 

que devem ser operados na economia. Como mostramos em vários momentos 

do texto, ao discutir as concepções de terceiro setor, a busca de eficiência e de 

uma suposta modernização da gestão passa a legitimar a adoção da lógica de 

mercado como organizador da vida social e política, numa operação onde os 

governos  se  transformam  em  prestadores  de  serviços,  e  os  cidadãos  em 

“clientes” ou “usuários” (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006:55).

A concepção de sociedade civil nesse projeto, por sua vez, é também 

restritiva,  ao  reduzi-la  ao  universo  das ONGS,  quando  não  propõem 

simplesmente  que  a  sociedade  civil  seja  considerada  como  sinônimo  de 

terceiro setor. O caráter restritivo dessa operação se dá porque, como vimos ao 

discutir a definição de terceiro setor, apesar de o termo abranger entidades que 

vão de ONGS até entidades filantrópicas tradicionais e de filantropia empresarial, 
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os  movimentos  sociais  e  as  organizações  de  trabalhadores  são  excluídos 

dessa categoria, ao definirem-se como uma esfera (ou um “setor”) apolítica. 

Dentro desse quadro se insere a concepção de cidadania do projeto 

neoliberal,  que, como veremos, se encaixa naquela concepção de cidadania 

discutida  no  tópico  anterior,  reforçando  a  correspondência  entre  o  projeto 

neoliberal  aqui  explicitado  e  as  concepções  norteadoras  do  terceiro  setor 

analisadas.  De  acordo  com  os  autores,  o  projeto  neoliberal  incorpora  a 

cidadania  como  discurso,  porém  redefine  seu  conteúdo  a  partir  de  seus 

princípios  orientadores,  onde  a  responsabilidade  pelas  políticas  sociais  é 

transferida para a sociedade civil, reduzindo a cidadania à solidariedade com 

os pobres – que, como vimos também, é por sua vez reduzida ao âmbito da 

solidariedade moral e privada. Assim, “o cerne dessa redefinição é a diluição 

precisamente daquilo que constitui o núcleo da concepção de cidadania, a idéia 

de direitos universais” (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006: 57), pois a cidadania 

é quase que traduzida meramente em termos da obrigação moral de praticar a 

caridade.

Com  isso,  observamos  que,  apesar  das  substantivas  diferenças  de 

concepções e objetivos contidas em cada um dos projetos, o discurso adotado 

congrega termos comuns, como participação da sociedade civil e cidadania. É 

a partir dessa utilização comum de termos que Dagnino constata um fenômeno 

que denomina  confluência perversa,  resumindo bem a incorporação desses 

termos ao projeto neoliberal e o embate de significados entre este e o projeto 

democrático participativo.  

Assim, essa confluência perversa designaria o encontro entre 

“o projeto participatório,  construído,  a partir  dos anos 80,   ao redor  da 

extensão da cidadania e do aprofundamento da democracia, e o projeto de 

um  Estado  mínimo  que  se  isenta  progressivamente  do  seu  papel 

garantidor  de  direitos.  A  perversidade  está  colocada  no  fato  de  que, 

apontando para direções opostas e até antagônicas,  ambos os projetos 

requerem uma sociedade civil  ativa  e  propositiva [fazendo com que]  a 

participação da sociedade civil se dê hoje em um terreno minado onde o 

que está em jogo é o avanço ou o recuo de cada um desses projetos” 

(Dagnino, 2002: 288/289 – grifos da autora).
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Diante  disso,  a  idéia  de  confluência  perversa  traz  elementos  muito 

interessantes  para  reflertimos sobre os  limites  contidos  nas concepções de 

terceiro setor, porque explicita bem o que tentamos demonstrar até aqui, que é 

exatamente a incorporação do discurso advindo das lutas da sociedade civil a 

partir  dos anos 1980 pelo terceiro setor,  porém num sentido oposto àquele 

original. A idéia de confluência perversa reitera, desta forma, a importância de 

se distinguir esses diferentes projetos e significados, alertando para a disputa 

entre essas concepções no interior dessa mesma sociedade civil.

Ao esclarecer a confluência entre o discurso e o significado real que os 

determinados  termos  alcançam,  essa  proposição  ainda  é  muito  útil  para  a 

reflexão sobre o processo de despolitização trazido com as concepções de 

terceiro setor. Isso porque os efeitos dessa confluência perversa podem ser 

relacionados à idéia de deslocamento semântico discutida anteriormente, na 

qual Telles (1998) nos mostra a transferência da idéia de participação política 

da  sociedade  civil  para  a  idéia  de  participação  comunitário-solidária,  numa 

manobra onde a ação coletiva é deslocada para uma esfera  não política,  a 

esfera do não conflito.

Isso foi fica claro quando nos recordamos da definição de terceiro setor 

e suas formas de interação com o Estado e o mercado, abordadas no texto. 

Em termos da definição, vimos que a participação entendida a partir de uma 

visão que em muito se aproxima à filantropia tradicional, ao que se acrescenta 

a  eficiência  e  a  técnica  como  forma  de  tornar  essa  filantropia  uma  forma 

participativa “moderna”. 

Nas interações com o Estado que isso fica ainda mais claro, quando nos 

recordamos,  por  exemplo,  das  propostas  de  parcerias  com  organizações 

sociais, formuladas no contexto da Reforma do Estado, em que essa parceria 

se restringia à relação de prestação de serviços, ou, como vimos no caso da 

Comunidade Solidária, em que, no Conselho, os representantes legítimos da 

sociedade civil, que antes compunham o Consea, vão sendo substituídos por 

artistas de televisão, pessoas que escrevem na imprensa freqüentemente, num 

deslocamento que podemos entender também através de deslize semântico, 

onde a legitimidade da sociedade civil passa a ser baseada no reconhecimento 

social e a visibilidade que esses convidados têm na mídia.

108



Outra faceta da despolitização que acomete as práticas do terceiro setor 

pode ser observada na ação da filantropia empresarial – que, como vimos aqui, 

é  uma das grandes formas de expressão terceiro setor.  Isso porque,  como 

mostra Paoli  (2002),  ao propor a  intervenção na realidade de pobreza,  sua 

participação silencia frente às causas da miséria. Esse “silêncio”, por sua vez, 

apresenta-se como o reverso do processo explicitado por Cardoso (1994), ao 

discutir  o  papel  dos  movimentos  sociais,  pois,  de  acordo  com  Cardoso,  a 

grande novidade dos movimentos sociais foi trazer à cena pública a politização 

de suas carências. Politizadas, essas carências ganham visibilidade pública, 

podendo  transformar-se  em necessidades,  ao  invés de  simples  carência,  e 

demandando, com isso, a garantia de direitos, como direito à saúde, à moradia, 

à educação, etc. No entanto, quando esse tipo de carência é tratada por um 

tipo de participação que silencia frente às suas causas, o atendimento não 

transforma a carência em necessidade, tampouco em direito, permanecendo 

no  âmbito  da  assistência  privada,  numa  recusa  em  tornar  público,  e  de 

responsabilidade pública, a questão social. 

Nessa  direção  é  importante  retomar  a  proposição  de  Chauí  (2005) 

mostrando que uma democracia fundada na noção de direitos diferencia esses 

últimos  de  privilégios  e  carências.  Segundo  a  autora,  um  privilégio  é,  por 

definição, algo particular que não pode generalizar-se, tampouco universalizar-

se, sem deixar de ser privilégio. Uma carência, por outro lado, é também uma 

falta  particular  ou  específica  que  desemboca  numa  demanda  que  não 

consegue se universalizar. Entretanto quando se transforma em um direito “não 

é particular nem específico, mas geral e universal seja porque é o mesmo e é 

válido  para  todos  os  indivíduos,  seja  porque  embora  diferenciado  é 

reconhecido  por  todos (como é caso dos chamados direitos  das minorias)” 

(2005:25).

Com base nessas afirmações, é necessário questionar se, ao propor o 

deslocamento do ativismo político, marca das ações dos movimentos sociais e 

ONGS militantes  das  décadas  de 1970 e  1980,  para  o  ativismo solidário,  o 

terceiro  setor  não  contribui  para  polarizar  a  questão  social  em  termos  de 

privilégio e carência,  ao invés de pautar a resposta às suas demandas em 

termos da conquista e garantias de direitos. Como conseqüência disso, essa 

polarização entre  carência e privilégio  retira  os problemas sociais  da arena 
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política,  numa  operação  que  deslegitima  os  direitos  sociais,  uma  vez  que 

passam  a  ser  tratados  como  questão  de  responsabilidade  privada  e  de 

solidariedade moral e individualizada.

Nesse sentido, esse processo de despolitização se dá através

“da substituição da idéia de deliberação participativa ampliada sobre os 

bens  públicos  pela  noção  de  gestão  eficaz  de  recursos  sociais,  cuja 

distribuição é decidida aleatória e privadamente [apresentado-se],  nesse 

sentido,  como práticas que desmancham a referência  pública  e política 

para reduzir as injustiças sociais” (Paoli, 2002:404).

Esse processo de transferência da participação para a esfera do não 

conflito pode ser inserido na concepção de sociedade civil  apresentada por 

Nogueira (2003) como sociedade civil liberista, e que estaria, conforme vimos 

no primeiro capítulo, na base do terceiro setor. Como pudemos observar, nesta 

concepção a sociedade civil é entendida como uma esfera que se encerra em 

si mesma, como se não existissem as outras esferas da vida social com as 

quais a sociedade civil se relaciona, efetuando embates ou criando consensos. 

Essa  concepção  considera  a  sociedade  civil  como  um  espaço  vazio  de 

tensões, disputas ou contradições, uma sociedade civil que luta, mas que não é 

atravessada por lutas, e que, por isso, não se estrutura como campo de ações 

dedicadas a organizar hegemonias.

Com isso, Nogueira chama atenção para o fato de a sociedade civil ter 

ingressado no que denomina  universo gerencial,  num espaço pretensamente 

neutro,  ocupado  por  organizações  despojadas  de  maiores  intenções  ético-

políticas,  sede  de  intervenções  sociais  privadas destinadas  a  ativar  certas 

causas  cívicas  ou  a  auxiliar  governos  na  implementação  de  medidas 

compensatórias no que se refere ao combate à questão social (2003:193).

Como vimos anteriormente, a junção dessas concepções de participação 

e  sociedade  civil,  que  caracterizam  um  tipo  de  ação  individualizada,  com 

ênfase na responsabilização moral, produz uma noção que cidadania que foi 

chamada  por  Paoli  (2002)  de  cidadania  da  doação,  onde  a  concepção  de 

direitos universais como parâmetro e instrumento da construção da igualdade é 

substituída por esforços emergenciais e focalizados, dirigidos aos setores em 
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situação de risco, ou seja, as vítimas mais evidentes das políticas de ajustes 

neoliberais. Assim, a cidadania é reduzida à solidariedade para com os pobres, 

entendida no mais das vezes como mera caridade, o que opera uma drástica 

redução de uma noção de cidadania que tem no seu núcleo a luta pela garantia 

e ampliação dos direitos universais.

Essa redução está relacionada ao que Montaño (2005) denomina como 

uma  desarticulação  no  padrão  de  resposta  estatal  à  questão  social,  ao 

argumentar que o terceiro setor deve ser interpretado como

 “ações  que  expressam  funções  a  partir  de  valores,  [ou  seja]  ações 

desenvolvidas  por  organizações  da  sociedade  civil,  que  assumem  as 

funções de  resposta  a  demandas  sociais  (antes  responsabilidade 

fundamentalmente do Estado), a partir dos valores da solidariedade local, 

auto-ajuda e ajuda mútua (substituindo valores de solidariedade social e 

universalidade de direitos e serviços)”(2005:184- grifos do autor). 

Diante disso, segundo o autor, o terceiro setor designa o fenômeno pelo 

qual  se  altera  o  padrão  de  resposta  à  questão  social,  apoiado  no  padrão 

neoliberal de resposta às demandas sociais, onde a modalidade de intervenção 

é setorialista e localizada, acarretando a auto-responsabilização do cidadão e 

da comunidade local para a função de responder às demandas da questão 

social. Com isso, o autor argumenta que a categoria “terceiro setor” não se 

deveria  referir  a  entidades organizadas em um determinado setor,  e  sim à 

função social que desempenham essas entidades em determinado contexto. 

Desta forma, diante do que foi discutido até aqui, podemos afirmar que, 

se por um lado a participação da sociedade civil pode se articular à defesa de 

um projeto  ampliado  de  radicalização  da  democracia,  por  outro  lado,  esse 

clamor pela participação também pode articular-se a uma visão minimalista da 

política,  que,  em  “contraposição  a  uma  concepção  que  reconhece  a 

centralidade do conflito e a democracia como a melhor forma para tratá-lo (...) 

se esforça na sua invisibilidade e no seu confinamento, quando não no seu 

tratamento tecnocrático e gerencial” (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006:59).

Assim,  recorrendo  à  análise  que  identifica  os  diferentes  projetos  em 

disputa pela construção democrática na América Latina atualmente, pudemos 

observar como as concepções de terceiro setor, ao se utilizarem de um léxico 
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comum àquele utilizado pelo projeto democrático participativo, contribuem para 

o processo denominado por  Dagnino como  confluência perversa,  já  que os 

significados  que  atribuem  às  concepções  de  participação,  sociedade  civil, 

cidadania  e  democracia,  ao  invés  de  propor  a  ampliação  da  democracia, 

promovem sua despolitização, ao reduzir a noção de participação e cidadania à 

responsabilização  moral  e  esvaziando  o  conteúdo  de  dissenso  e  conflito, 

inerentes à sociedade civil e ao processo de construção democrática. 

Nesse sentido, a identificação e explicitação dos diferentes significados 

que  a  participação  assume  no  interior  de  diferentes  projetos  políticos  é 

fundamental como forma de explicitar o que a confluência perversa encobre. 

Disso concluí-se que ao invés de considerar a democracia como um dado de 

realidade, por conta do fato de a democracia como aparato institucional estar 

consolidada no país, a luta pela consolidação de uma democracia radical não 

pode prescindir de considerá-la como um processo, e como tal,  passível de 

embates e de diferentes projetos em disputa. 

***

Procuramos, neste capítulo, apresentar e discutir as análises críticas à 

concepção de terceiro setor. Para tanto, primeiro realizamos uma análise da 

noção  de  cidadania  trazida  pelo  terceiro  setor,  contrapondo-a  a  noção  de 

cidadania que emerge da luta de movimentos sociais a partir dos anos 1980. 

Em seguida, procuramos mostrar como essas diferentes noções de cidadania 

podem  ser  inseridas  em  dois  projetos  políticos  distintos,  em  disputa  pela 

direção da construção democrática na América Latina: o projeto democrático 

participativo e o projeto neoliberal.

A  explicitação  dos  diferentes  significados  atribuídos  à  noção  de 

cidadania, bem como a explicitação dos diferentes projetos políticos referidos 

foi utilizada como forma de identificar os diferentes significados que a idéia de 

participação da sociedade civil assume no interior de cada projeto.

Assim,  diante  do  que foi  analisado e  discutido,  vale  sublinhar  que o 

projeto  político  que  propõe  a  radicalização  da  democracia  através  da 

participação de seus cidadãos nos processos decisórios e de controle social e 

da politização da questão social afim de que suas demandas sejam traduzidas 
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em direitos, é considerada nesse trabalho um  avanço, construído através da 

participação  de  atores  que  lutaram  (e  lutam)  pela  construção  de  uma 

democracia ampliada. 

Entretanto,  a  análise  das  concepções  diversas  de  democracia,  de 

participação  e  de  resposta  aos  graves  problemas  sociais  que acometem a 

sociedade brasileira atualmente nos mostra que a construção democrática não 

é um processo linear, e tampouco a sociedade civil deve ser considerada pólo 

absoluto  de  virtude  da  sociedade.  Afinal,  concepções  que  se  norteiam por 

idéias como filantropia e caridade no enfrentamento da questão social,  que 

prescindem da ação política e da luta pela ampliação e garantia dos direitos 

universais, apresentam-se, em nossa concepção, como um retrocesso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recuperando  a  descoberta  da  sociedade  civil  como  ator  político 

relevante no processo de consolidação democrática, pudemos observar como 
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essa idéia ganha no processo de democratização da sociedade brasileira, a 

partir da emergência dos movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980. 

Assim,  marcamos  um  contraponto  para  pensarmos  o  desenvolvimento  de 

outras formas de ativismo civil, a partir da década de 1990, que apresentam 

concepções e significados diferenciados.

Como discutido, a partir dos anos 90, o cenário associativo é marcado 

pela  explicitação  de  diferentes  projetos  no  interior  da  sociedade  civil, 

anteriormente  unida  em  torno  do  objetivo  comum  de  combater  o  regime 

autoritário vigente. Por outro lado, os anos 90 são marcados também pelas 

políticas  de  ajustes  estruturais  que  se  convencionou  denominar  “políticas 

neoliberais”,  que  trouxeram  importantes  conseqüências  para  trato  dado  à 

questão social no país.

É nesse contexto que observamos, no Brasil, o desenvolvimento de um 

“setor  público  não-estatal”,  formado  por  organizações  civis  de  caráter  não 

lucrativo, muito próximas do modelo non profit norte americano, que no Brasil, 

recebem a denominação “terceiro setor”. 

Definidas, em linhas gerais, como sendo organizações “públicas, porém 

privadas”  –  o  que  equivale  a  dizer  que  são  organizações  que  nascem na 

iniciativa privada, porém com finalidade pública – as organizações do terceiro 

setor  sofrem um primeiro  problema,  que é  conceitual.  Por  abarcar  em sua 

definição muitas organizações, com sentidos e concepções diversas entre si, o 

primeiro obstáculo encontrado nesse trabalho foi a dificuldade em precisar uma 

definição objetiva do que vem a ser o terceiro setor e das entidades que o 

compõe.

Apesar  dessa  dificuldade  conceitual,  duas  concepções  parecem 

destacar-se no debate acerca das ações e concepções do terceiro setor. A 

primeira delas se refere à identificação do terceiro setor como extensão das 

práticas disseminadas na sociedade pela esfera do mercado, a partir da idéia 

de  responsabilidade  social  empresarial,  um de  seus  maiores  expoentes.  A 

outra concepção diz respeito às interações entre terceiro setor e Estado, onde 

o  primeiro  aparece  como  ator  privilegiado  no  contexto  das  propostas  de 

Reforma do Estado. Ao analisar essa interação, pudemos observar uma ênfase 

na  qualidade  das  organizações  como  executoras  de  políticas  sociais, 
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compondo um quadro de “complementariedade” – nem sempre bem definido – 

entre Estado e sociedade civil. 

Desta  forma,  através  da  análise  das  interações  entre  terceiro  setor, 

mercado e Estado procuramos mostrar como a idéia de terceiro setor vai sendo 

disseminada  no  país,  através  das  propostas  de  parceria  entre  Estado  e 

organizações sociais, no contexto das reformas propostas a partir do primeiro 

mandato  do  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  e  através  da 

disseminação da idéia de filantropia empresarial,  figurando como uma forma 

“responsável” por meio da qual o mercado passa a estabelecer novas relações 

com a comunidade ao seu entorno. 

Tanto a aproximação com o Estado, por meio das parcerias, quanto a 

ligação  intrínseca  com  a  esfera  do  mercado,  por  meio  da  filantropia 

empresarial, colocam questões a respeito da equivalência entre terceiro setor e 

sociedade civil,  nos moldes em que essa idéia  é concebida no âmbito  das 

teorias da democracia como ator político nos processos de democratização. 

Isso porque, no âmbito das teorias da democracia, a idéia de sociedade civil 

está relacionada a um esforço de elaboração de um modelo de democracia que 

contemple a questão da autonomia, separando-a das esferas do Estado e do 

mercado.  No entanto,  como vimos aqui,  as  entidades mais  expressivas  do 

terceiro setor são criadas dentro das instituições do mercado, e mesmo quando 

não derivam da filantropia empresarial,  são do mesmo modo geridas como 

empresas, numa configuração onde a lógica de mercado é dominante.  

Isso nos leva a afirmar, com base na caracterização aqui proposta, que 

o  terceiro  setor  não  pode  ser  considerado  um  conceito,  devido  a  suas 

contradições e imprecisões conceituais. Apesar de bradar contra as ideologias 

presentes no interior da sociedade civil, principalmente nos movimentos sociais 

– o que faz com que o terceiro setor exclua os movimentos sociais de seu 

universo – vemos que o terceiro  setor se apresenta muito mais como uma 

construção  ideológica  do  que  como  conceito  preciso  que  contribua  com  o 

debate.

É nesse sentido que consideramos o terceiro setor como parte de um 

projeto  que,  apesar  de  veicular  um  discurso  muito  semelhante  àquele 

produzido  pelos  movimentos  sociais,  tem  como  efeito  o  esvaziamento  do 

debate  político  no  interior  dessa  sociedade  civil.  Nesse  sentido,  a 
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contraposição entre movimentos sociais – que buscam politizar suas carências, 

transformando-as em questões públicas, às quais demandam resposta pública 

estatal  –  e  o  terceiro  setor  –  que  retornam à  esfera  privada  a  resposta  à 

questão social – pôde nos mostrar como se dá um processo de despolitização 

da questão social, polarizando-a entre carência e privilégio, onde os direitos 

tornam-se assunto de caridade privada.

Daí  decorre  o  contraponto  entre  uma  noção  ampliada  e  uma  noção 

minimalista  de  democracia.  Afinal,  apesar  do  discurso  propagado  pelas 

organizações do terceiro setor afirmar seu compromisso com a construção da 

cidadania, foi possível observar, ao contrapormos suas proposições à noção de 

cidadania trazida pelos movimentos sociais,  que as concepções de terceiro 

setor  operam uma redução  dessa noção,  enaltecendo a  ação  solidária  em 

detrimento da ação política.

Vale  lembrar,  ainda,  que  as  concepções  de  terceiro  setor  aqui 

analisadas estão inseridas em um projeto, dentre outros que disputam espaço 

para  se  impor  como  projeto  hegemônico  no  processo  de  construção 

democrática. Isso equivale a dizer que nosso objetivo não consiste em afirmar 

que essa seja a única forma de participação presente no cenário associativo 

atual; o que procuramos aqui é contribuir para a explicitação desse projeto, de 

modo a mostrar como as reais conseqüências por trás de seu discurso são 

ocultadas por meio do discurso da participação.

Assim,  entendemos  que  o  processo  de  construção  democrática  é 

complexo  e  atravessado  por  concepções  conflitantes  de  democracia, 

cidadania, participação. Isso também pôde ser empiricamente observado na 

fase final  de redação desse trabalho,  quando tive a oportunidade de iniciar 

observações de reuniões dos conselhos municipal e estadual de saúde em São 

Paulo, para uma pesquisa da qual faço parte no Cedec (Centro de Estudos de 

Cultura Contemporânea). 

Essa experiência tem sido muito rica, entre outros aspectos, por permitir 

a observação de alguns pontos discutidos nesse trabalho, como por exemplo, a 

discussão que tem sido levantada nos conselhos a respeito da inserção das 

organizações  sociais,  que  em  parceria  com  o  Estado,  passam  a  gerir  os 

hospitais e unidades de saúde do estado e do município. 
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Nessa  discussão,  as  colocações  dos  representantes  de  movimentos 

sociais  reclamam a problematização dessas parcerias,  afirmando que estas 

devem ser discutidas como questão política, dentro do modelo de atenção pelo 

qual  esses movimentos lutam, fruto de uma intensa mobilização social  pela 

construção do SUS como modelo universal de atenção à saúde. Por outro lado, 

a  tendência  por  parte  do  governo  parece  ser  a  defesa  da  inserção  das 

organizações  sociais  como  forma  eficiente  e  eficaz  de  gestão.  Essas  são 

apenas  observações  preliminares,  mas  que  dialogam  com  as  questões 

levantadas  nesse  trabalho,  mostrando  o  embate  político  entre  diferentes 

concepções  de  condução  das  políticas  públicas,  e  apontando  para  a 

necessidade de aprofundamento das questões aqui levantadas. 
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