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1. Apresentação 

Este estuda busca apresentar, teoricamente e com base em pesquisa bibliográfica, as 

respostas ofertadas pelo intitulado terceiro setor às demandas sociais presentes na 

sociedade contemporânea. Tais respostas (re)configuram os processos de lutas 

orquestrados pelos mais diversos movimentos sociais, conduzindo, assim, a uma 

configuração e delineamento de uma sociedade civil que se entenda “dócil”. As 

respostas engendradas pelo terceiro setor à sociedade, cabe salientar, estão em 

consonância com um projeto neoliberal de Estado, balizado pelas máximas de Estado 

mínimo, estabelecimento de parcerias público – privadas e valorização de concepções 

como voluntariado e solidariedade. 

2. Objetivo 

O objetivo deste estudo é analisar as respostas engendradas pelo terceiro setor dentro 

da perspectiva de um Estado neoliberal, às demandas presentes na realidade social, 

reconfigurando as lutas e papéis dos movimentos socias na realidade contemporânea.   

3. Fundamentação teórica 

A compreensão da proposta entendida enquanto projeto de terceiro setor tem em 

MONTAÑO (2010) um de seus grandes expoentes. A reflexão acerca não apenas das 
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propostas, mas das intencionalidades e funcionalidades do que se entende com 

fundamento no referido termo, elucida e esclarece um sem número de situações 

cotidianas que refletem e sinalizam as concepções neoliberais de respostas às 

demandas e lutas sociais. 

Neste sentido, é importante elucidar a configuração histórico – temporal de lutas dos 

movimentos sociais (e seus aspectos mais contemporâneos), o processo de 

reivindicação de direitos e o questionamento da ordem instituída. Ao compreender os 

movimentos sociais como forma de organização de lutas, delimitadas por ações com 

caráter sociopolítico e que expressam demandas populares (GOHN, 2011), resta claro o 

movimento instituído por grande parte dos movimentos sociais no processo de lutas e 

embates sociais. Nos idos das décadas de 70 e 80, os movimentos sociais caracterizam-

se, em especial, por características de militantismo e com posturas bastante 

reivindicativas. Porém, na década de 90 (pós os avanços iniciais assegurados pela 

Constituição Federal de 1988 e entrada do modelo neoliberal), o próprio processo de 

lutas dos movimentos sociais acaba por sofrer uma reconfiguração. Altera-se a 

concepção de embate direto contra o Estado, para termos como a parceria com o 

Estado (GOHN, 2013). 

Neste ínterim, é relevante atentar para alguns elementos contitutivos da realidade 

brasileira, em especial pós CF88 e início da década de 90. Trata-se de um momento 

histórico no qual movimentos sociais reduzem estratégias de lutas tendo em vista dois 

espectros: tanto as conquistas alçadas via constitucional, bem como, a possibilidade de 

inserção em espaços de debate de políticas públicas, como os conhecidos Conselhos de 

Direitos. Têm-se também, uma reforma do Estado que propõe um Estado mínimo 

(cumprindo apenas os serviços considerados essenciais), estabelecendo assim, a 

conhecida parceria público-privada para responder às necessidades sociais da 

sociedade. Neste contexto, encontra-se um grande número de Organizações Sociais 

(OS), antigas Organizações Não Governamentais (ONGs), que assumem a execução 

direta de serviços públicos, antes considerados de competência estatal exclusiva. 

Sendo assim, delineia-se o intitulado projeto de terceiro setor: arrefecem-se as lutas 

dos movimentos sociais (agora integrados em espaços oficiais de construção coletiva, 

como os conselhos de direitos); retira-se do Estado competências de execução direta de 

direitos sociais estalecidos constitucionalmente, agora transferidos para entidades do 

terceiro setor, que referendam práticas filantrópicas, além de valores como solidariedade 

e voluntariado. Este terceiro setor apresenta, enquanto funcionalidade, espectros de 

uma estratégia neoliberal, justificando e legitimando a desresponsabilização estatal na 
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seara social, bem como, despolitizando conflitos inerentes à demanda e realidade social. 

(MONTAÑO, 2010).  

Ao convalidar um Estado que, independentemente de sua proposta neoliberal, 

oferece respostas à demanda social, garantindo a execução de serviços por meio de 

parcerias público-privadas, referendando a execução de projetos e serviços calcados no 

ideário solidário, da bondade e da benesse, atende-se ao espectro de uma sociedade 

civil que se compreenda “dócil”.  

4. Considerações Finais 

As conclusões deste estudo permitem compreender uma sociedade civil dócil, que 

corresponde aos anseios e espectros de um projeto hegemônico burguês, vislumbrado 

no arrefecimento das lutas dos movimentos sociais e na consolidação do Estado 

mínimo. Diante da proposta de um projeto de terceiro setor, que despolitize as 

demandas inerentes aos movimentos sociais; que referende valores como solidariedade 

e voluntariado como ações que efetivem direitos, desresponsabilizando o Estado na 

prestação de serviços, o ideário neoliberal faz-se implantado. E a crítica aqui atribuída 

diz respeito à docilidade de uma sociedade civil, que vislumbra seu valor em práticas 

sociais conectadas a valores solidários e filantrópicos.  
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