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Prefácio*

James Petras**

Este livro, O Canto da Sereia, é uma grande contribuição para o 
esclarecimento de vários temas políticos e acadêmicos importantes.

Em primeira instância, os ensaios analisam criticamente os novos 
instrumentos ideológicos, políticos e sociais empregados pelas classes do-
minantes para debilitar a luta de classes. Especificamente, as análises 

* Traduzido do inglês por Sandra Mancinas (Universidad Autonoma de Nuevo León, 
México).

** Filho de imigrantes gregos radicado nos EUA. Sociólogo, Professor e Pesquisador nas 
Universidades do Estado de New York (Binghamton, EUA) e de St. Mary (Halifax, Nova Escó-
cia, Canadá). Doutorou-se na Universidade da Califórnia (Berkeley, EUA), onde foi dirigente 
estudantil nos anos 1960. Foi assessor dos governos dos presidentes chileno Salvador Allende 
(1970-1973) e grego Papandreu (1982-1984). Foi membro do “Tribunal Russel” contra a repres-
são na América Latina. Atualmente colabora com os movimentos: MST (Brasil), dos “Desem-
pregados” (Argentina), entre outros. Autor de mais de 60 livros publicados em 29 idiomas — 
como: Ensaios contra a ordem (São Paulo: Scritta, 1995); Neoliberalismo: América Latina, Estados 
Unidos e Europa (Blumenau: Furb, 1999); Las dos caras del Imperialismo. Vasallos y Guerreros 
(Buenos Aires/México: Lumen, 2004) e Espejismos de la izquierda en América Latina (Buenos Aires/
México: Lumen, 2009) — e mais de 600 artigos em revistas científicas, e é colunista com mais 
de duas mil matérias em jornais e periódicos — como: The New York Times, The Guardian, The 
Nation, New Left Review, Le Monde Diplomatique.
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focam a intervenção das classes dominantes na luta de classes pela 
base: o uso das denominadas Organizações Não Governamentais 
(ONGs) e a manipulação e cooptação de consignas “progressistas” 
(como “empowerment” e “participação democrática”).

O ensaio teórico de abertura, escrito por Carlos Montaño, pro-
porciona um marco de análise profundo. Seu ensaio sobre “A cons‑
tituição da Ideologia e dos Projetos do “Terceiro Setor” articula o desen-
volvimento do neoliberalismo e o ataque às organizações de classe 
e de bem-estar social, com o financiamento do Estado às ONGs, 
destinadas a competir, cooptar e debilitar as organizações dedicadas 
à luta de classes.

No contexto da desaparição e da decadência da ideologia neoli-
beral convencional e do surgimento da classe política posterior à 
retirada dos regimes autoritários na década de 1980, as classes domi-
nantes nacionais e imperialistas compreenderam que não podiam 
governar apenas através da força e da violência. Elas procuraram e 
encontraram um pequeno exército de ativistas ex-esquerdistas, de 
intelectuais pós-marxistas “renovados”, de guerrilheiros arrependidos, 
de empresários e acadêmicos complacentes, dispostos a desviar as 
organizações de classe da luta pelo poder do Estado, para a colabo-
ração entre as classes, com o fim de promover micromudanças dentro 
do sistema neoliberal. A estratégia de contrainsurgência da classe 
dominante foi desenhada para “redefinir” o regime neoliberal como 
uma “Terceira Via”, entre o “capitalismo selvagem” e o “socialismo 
de Estado autoritário”. Os acadêmicos e os ativistas “pós-marxistas” 
asseguraram-se posições lucrativas, acesso a fundações imperialistas 
e financiamento estatal e proteção da repressão. As ONGs receberam 
doações generosas para comprar carros 4x4, para contratar pessoal, 
para alugar ou comprar escritórios mobiliados e prédios, tudo em 
nome de “organizar e empoderar as pessoas”. Foram pagos para 
disseminar uma ideologia e uma organização que substituísse a soli-
dariedade de classe pela colaboração entre as classes, evocando um 
empoderamento individual. Eles promoveram o “autoemprego” no 
lugar da propriedade coletiva dos meios de produção. Focaram-se na 
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“pobreza”, no lugar das relações de exploração entre classes, que a 
produzem.

Através da intervenção do Estado, fundaram-se influentes cen-
tros de pesquisa, e proeminentes intelectuais ex-esquerdistas propor-
cionaram as ferramentas conceituais para sustentar reformas sociais 
neoliberais, as que perpetuaram o poder e os privilégios da classe 
dominante. O “capital extrativista” multinacional e os bancos flores-
ceram; o Estado imperial colonizou o espaço cibernético, mas os 
acadêmicos da “Terceira Via” excluíram o imperialismo de sua  agenda 
de pesquisa.

Com a desaparição da primeira onda de governantes neoliberais 
(Cardoso, no Brasil, Menem, na Argentina, Sánchez de Losada, na 
Bolívia, Gutiérrez, no Equador), uma segunda onda dos chamados 
governantes “pós-neoliberais” surgiu a partir dos levantamentos e 
lutas populares de massas.

Os novos “pós-neoliberais” aprofundaram seus laços com o 
“capital extrativista” e expandiram o rol do capital financeiro para 
desenvolver a economia, e têm tentado conservar o apoio das massas 
mediante o financiamento de vastos programas clientelistas de com-
bate à pobreza. O neoliberalismo social encontrou nos ex-marxistas 
os soldados ideológicos para legitimar e promover o mito de mudan-
ças radicais. Emir Sader, o patrono do CLACSO, e o ideólogo do PT 
Walter Pomar, no Brasil, García Linares na Bolívia e vários outros, 
proporcionaram um brilho intelectual para justificar a relação entre 
o regime e o capital.

Seguindo os passos do autor da “Terceira Via”, o sociólogo bri-
tânico e assessor de Tony “Bombas sobre Bagdad” Blair, Antony 
Giddens (Barão Giddens), ex-esquerdistas da América Latina tenta-
ram denegrir, excluir e rejeitar os marxistas críticos que desafiavam 
os regimes “pós-neoliberais”.

Afortunadamente não tiveram êxito, por duas razões importan-
tes, uma “objetiva” e outra “subjetiva”. A crise econômica desencadea-
da em 2008, e que continua até o presente, e as políticas pró‑capitalistas 
dos pós-neoliberais geraram protestos massivos e mobilizações que 
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minaram os supostos progressistas e as reivindicações de acadêmicos 
defensores do “pós-neliberalismo”.

Igualmente importante têm sido os estudos críticos, como a pre-
sente coletânea de ensaios, que demonstram, tanto empírica como 
teoricamente, a falência intelectual da “Terceira Via” e o fracasso de 
seus projetos político-econômicos.

Uma crítica contundente do projeto Pós‑neoliberal e da Ideologia 
da “Terceira Via”

O canto da sereia é o melhor single de crítica exaustiva sobre a 
“contrainsurgência pela base” — a guerra ideológica das classes do-
minantes para ganhar os corações e as mentes das massas através do 
controle das “organizações de base”.

A estrutura e ideologia da classe dominante orientada à “con-
trainsurgência” sustenta-se em cinco pilares: ONGs, micropolítica, 
microempreendimentos, neoliberalismo social e despolitização dos 
sujeitos. Os ensaios desta coletânea derrubam sistematicamente os pila‑
res ideológicos que sustentam o argumento da “Terceira Via”.

Carlos Montaño oferece uma análise histórica e estrutural das 
ONGs, articulando-as com as crises dos governos pós-militares e com 
sua função neoliberal de “bombeiros” — organizações desenhadas 
para minar as organizações de classe e para desviar a luta das classes 
para a colaboração entre as classes.

André Dantas e Ivy Carvalho desmistificam as noções de “par-
ticipação democrática” e “empoderamento” — mediante o uso dos 
conceitos no seu mais amplo contexto político e econômico: como o 
poder oligárquico contém e reduz o tempo e o espaço de seu signifi-
cado operativo, esvaziando-os de qualquer conteúdo substantivo.

O fracasso das políticas de microempreendimentos da “Tercei-
ra Via” — desenhadas para reduzir o desemprego e a desigualdade, 
e encravadas nos programas de “autoemprego” e de “economia 
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solidária” do PT —, é demonstrado em três artigos rigorosamente 
documentados por Marcela Soares, Gabriel Martins e Henrique 
Wellen. As continuidades na estrutura econômica e na estratégia 
entre o passado (Cardoso) e o presente (Da Silva/Rousseff) têm se 
traduzido em benefícios temporários limitados, mas a custo de perdas 
estratégicas estruturais. O crescimento das microempresas “start‑ups” 
é amplamente superado pelas altas taxas de falência. “Economias 
de subsistência” no contexto da crescente concentração da riqueza 
não representam um progresso histórico.

A quarta coluna do prédio da “Terceira Via”: “desenvolvimento 
com justiça social”, é magistralmente criticada no artigo de Cézar 
Maranhão. Desmascarando a ideia de que o modelo de desenvolvi-
mento do Brasil tem aberto novos caminhos mediante a combinação 
do “capital extrativista” e de programas de combate à pobreza, os 
autores documentam como a manipulação ideológica das classes do-
minantes do conceito de pobreza tem preservado as estruturas de 
poder que a gera e perpetua.

A quinta coluna do constructo ideológico da “Terceira Via” são os 
conceitos de “sujeitos autônomos” e dos “novos movimentos sociais”.

Os “novos movimentos sociais” foram fenômenos efêmeros que 
permaneceram à margem das grandes lutas políticas e não jogaram 
nenhum papel nas mudanças de regime na última década e meia.

Em seus ensaios, Caio Martins e Rachel Zacarias proporcionam 
dados e teorias para demonstrar que as dinâmicas da luta de classes e 
a consciência de classe foram fatores determinantes na realização das 
mudanças consequentes na correlação de forças políticas. Martins 
demonstra que, efetivamente, os movimentos mais dinâmicos e in-
fluentes que têm levado consigo mudanças estruturais são aqueles 
liderados e dirigidos através de ideologias e lideranças classistas. 
Zacarias centra-se nos movimentos meio-ambientais, e destaca a im-
portância da análise de classe na degradação climática, identificando 
a classe dominante como o principal agente responsável e as classes 
trabalhadoras e camponesas como as mais adversamente afetadas pela 
contaminação ambiental.
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Em seu conjunto, estes ensaios demonstram como a ideologia da 
“Terceira Via” e o projeto neoliberal complementam‑se mutuamente; 
como a classe dominante neoliberal privatiza a economia e reprime 
as massas, enquanto as ONGs despolitizam e desviam a classe traba-
lhadora e os sub-proletários urbanos para organizações de colabora-
ção entre as classes.

Estes ensaios reivindicam coletivamente a análise marxista de 
classe e servem como o melhor modelo de erudição crítica. Depois 
de ler estes ensaios, todo o projeto da “Terceira Via” desaba em ruínas. E 
no seu lugar, temos um novo e brilhante paradigma e projeto, enrai-
zado na análise de classe, que combina a teoria marxista clássica e 
sua aplicação criativa num novo conjunto de condições econômicas 
e políticas.
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Apresentação

A constituição da ideologia e dos 
projetos do “Terceiro Setor”

John William Waterhouse. “Ulisses e as Sereias” (1891). Óleo sobre tela. National Gallery of Victoria. Melbourne, Austrália.
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Reza a mitologia grega que as sereias, seres que viviam próximos do 
mar, parte mulher e parte ave (mais tarde lhe foi atribuída a forma de 
peixe), filhas do rio Achelous e de Terpsícore, a musa da dança, eram 
donas de uma beleza inigualável, e seu canto tão doce, belo e mágico, 
que encantava os marinheiros que as ouviam, seduzindo-os e levan-
do-os para o naufrágio e a morte certa. Conta a lenda que apenas dois 
seres conseguiram ouvir sem sucumbir ao seu canto. Um deus e um 
homem. Primeiramente Orfeu, deus da música e da poesia, conseguiu 
tal proeza entoando uma música tão bela e envolvente, que anulou a 
mágica do canto das Sereias. A outra façanha, descrita n’A Odisseia de 
Homero, é de Ulisses (ou Odisseu, conforme o nome grego), quando 
na sua viagem de 17 anos a caminho de volta à ilha de Ítaca, após a 
guerra de Tróia, enfrentando inúmeros desafios e seres míticos, ao 
cruzar os mares se depara com o canto das sereias. Sem ser um deus, 
e ciente da sua humana fragilidade, alertado pela feiticeira Circe, o 
herói grego tampa os ouvidos dos seus marinheiros para não ouvirem 
o canto das Sereias. Porém, desejoso de ouvi-las, pede para ser amar-
rado bem firmemente no mastro, a fim de escutar seu sedutor canto 
sem ser atraído para o mar, onde certamente pereceria.

Nos versos de Homero, fala Circe:

Chegarás primeiro às Sereias, que a todos os homens encantam.

A quem chega até elas, àquele que ignaro se acerca e escuta a voz das 
Sereias, nunca mais a esposa e os filhos meninos lhe estarão vizinhos, 
felizes porque ao lar ele voltou.
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Pois as Sereias o encantam com límpido canto, recostadas sobre o pra-
do: ao redor há um grande monte de ossos de homens pútridos, com 
a pele encarquilhada.

Por isso passa adiante: sobre os ouvidos dos companheiros amassa e 
espalha dulcíssima cera, para que nenhum dos outros as escute.

Tu, porém, escuta se quiseres: que te atem mão e pés à nave veloz, 
ereto sobre a carlinga do mastro. A este sejam apertadas as cordas, 
para que possas ouvir e fruir a voz das Sereias (Homero. Odisseia, 
Canto XII).

Hoje, em pleno século XXI, as Sereias continuam a cantar e en-
cantar, seduzindo e atraindo ainda ao abismo a quem escutar indefe-
so seus cânticos. Essas vozes ecoam nos ouvidos, porém não são 
músicas, nem melodias. São palavras e projetos que seduzem e atraem 
os marinheiros de hoje, direcionando-os num rumo já marcado.

Essas palavras e esses projetos, que hoje envolvem e atraem as 
pessoas, aos milhares, como verdadeiros “cantos de Sereia”, se valem 
de valores oriundos ou aceitos pelos setores subalternos, incluso por 
tendências progressistas, derivando nas promessas da chamada “eco‑
nomia solidária”, os cantos do “empoderamento”, a ideologia do “em‑
preendedorismo”, da “responsabilidade social empresarial”, os projetos das 
políticas de “combate à pobreza (extrema)”, das políticas de “geração de 
emprego e renda”, são as artimanhas da ideologia e os projetos do “Terceiro 
Setor”, que ecoam desde o conservadorismo neoliberal até a esquerda 
pós-moderna.

Conhecimento e linguagem: a função de desvendar  
ou de ocultar o real

Existe, como exigência para perpetuar a hegemonia, entendida 
na sua acepção gramsciana, a necessidade de desenvolver a direção 
social para além da mera (porém sempre presente numa sociedade 
de classes) coerção. No atual contexto de crise sistêmica, a (fração 
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de) classe hegemônica deve inserir seu projeto de reestruturação 
sistêmica (neoliberal) com o mínimo de resistência e oposição possí-
vel; este projeto deve possuir um mínimo razoável de legitimidade 
e aceitação social.

Mas, como gerar aceitação de um projeto claramente regressivo 
no que se refere a direitos e conquistas trabalhistas, políticas e sociais? 
A reforma do capital, orientada pelos padrões neoliberais (e, com suas 
particularidades, no caso latino-americano, condicionada pelo Con-
senso de Washington), leva ao aumento do desemprego estrutural, à 
radical transformação das relações de trabalho com perda de direitos 
trabalhistas conquistados, ao esvaziamento da capacidade democrá-
tica real de uma sociedade comandar minimamente seu destino, à 
eliminação do “pacto social” que sustentou um Estado (e também 
através dele, toda a sociedade) respondendo às necessidades popu-
lacionais e industriais etc. Como gerar então aceitação deste processo 
de precarização das condições de trabalho, da instabilidade do em-
prego, da eliminação de direitos conquistados, da redução de salário 
real e dos serviços públicos, da transferência para o controle do ca-
pital privado/estrangeiro o que era de controle social/estatal?

Essa questão constituiu um desafio significativo para a consecução 
do projeto hegemônico de reestruturação do capital, sob comando 
neoliberal.

A resposta, para além da óbvia repressão, é tanto a expansão de 
uma racionalidade hiper‑desarticuladora e fragmentadora da totalidade social 
— seja pela razão formal‑abstrata: positivismo, neopositivismo, siste-
mismo etc., seja pela chamada razão “pós‑moderna” —, como a impo‑
sição de um “linguajar” que ideologicamente1 leve a uma forma feti-
chizada e reificada de visão da realidade, ocultando o verdadeiro 
sentido das reformas e mostrando-as como “vontade popular”. Uma 
linguagem, portanto, que esconda seu caráter de classe, que “impor-
te” os termos das velhas bandeiras progressistas (democracia, justiça, 

1. Na acepção marx-engelsiana de ideologia, como “falsa consciência” (ver Marx e Engels, 
1977).
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poder social, popular, solidário, participativo etc.), mas as reconfigu-
re com outros conteúdos, agora sim funcionais aos interesses conser-
vadores ou restauradores da grande burguesia, mas neste caso escon-
dido nos discursos de setores da esquerda. Vejamos melhor.

O intelectual e as visões fragmentadas da realidade: as racionali‑
dades formal‑abstrata e “pós‑moderna”. Na produção e divulgação 
de conhecimento sobre o real, o intelectual tem papel destacado. 
Vejamos como, ao produzir conhecimento, o intelectual, e dentre eles 
o “cientista social”, tem tido uma visão fragmentada do real, e portanto, 
tem desenvolvido e reproduzido, tendencialmente, um conhecimento 
fragmentado.

Assim, o intelectual (“orgânico” ou não) já nasce, no presente, 
imbuído de uma tendencial cultura positivista (enquanto principal 
expressão da razão formal-abstrata), que visa a segmentação da reali‑
dade em esferas sociais (“objetos específicos”), constituindo, a partir 
desta segmentação, “campos de saber” e “disciplinas sociais” específicas. 
É o que Lukács chama das “Ciências Sociais Particulares” (a este res-
peito, ver Lukács, 1992 e Coutinho, 1994, p. 91 e ss.).

Ao estudar “a divisão social do trabalho”, Lukács mostra como 
para os anticapitalistas românticos “a especialização cada vez mais 
estreita é o ‘destino’ da nossa época, um destino do qual ninguém 
pode escapar. Em favor desta concepção, adota-se frequentemente o 
argumento de que a extensão da ciência moderna atingiu uma am-
plitude que não mais permite à capacidade de trabalho de um só 
homem dominar enciclopedicamente todo o campo do saber humano” 
(Lukács, 1992, p. 122). Assim, por exemplo, a Sociologia

surge como ciência autônoma porque os ideólogos burgueses pretendem 
estudar as leis e a história do desenvolvimento social separando‑as da 
economia. A tendência objetivamente apologética desta orientação não 
deixa lugar a dúvidas. Após o surgimento da economia marxista, seria 
impossível ignorar a luta de classes como fato fundamental do desen-
volvimento social, sempre que as relações sociais fossem estudadas a 
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partir da economia. Para fugir desta necessidade, surgiu a sociologia 
como ciência autônoma; quanto mais ela elaborou seu método, tão mais 
formalista se tornou, tanto mais substituiu, à investigação das reais 
conexões causais na vida social, análises formalistas e vazios raciocínios 
analógicos. [...] Assim, como a sociologia deveria constituir uma “ciên-
cia normativa”, sem conteúdo histórico e econômico, do mesmo modo 
a História deveria limitar-se à exposição da “unicidade” do decurso 
histórico, sem levar em consideração as leis da vida social (Lukács, 
1992, p. 123).

Acrescenta Lukács, em outro texto, que “o nascimento da socio‑
logia como disciplina independente faz com que o tratamento do proble-
ma da sociedade deixe de lado a sua base econômica; a suposta in-
dependência entre as questões sociais e as questões econômicas 
constitui o ponto de partida metodológico da sociologia.” (idem, 1992, 
p. 132). De tal forma, as crises geradas pelas dissoluções da escola 
ricardiana e do socialismo utópico “põem fim à economia burguesa 
no sentido dos clássicos, ou seja, no sentido de ciência fundamental 
para o conhecimento da sociedade. Por um lado, nasce a economia 
burguesa vulgar [...]; por outro lado, nasce a sociologia enquanto 
ciência do espírito desvinculada da economia” (idem, p. 132).

Como expressa esse autor, ao analisar as leis que regem o sistema 
capitalista, “essa ‘lei’ [...] terá que ser [por um lado] uma lei das ‘con-
tingências’ que reagem reciprocamente e não a de uma organização 
realmente racional. Por outro lado, este sistema de leis não apenas 
deve impor-se aos indivíduos: terá também que não ser nunca suscep‑
tível de um conhecimento integral e adequado, porque o conhecimento 
integral da totalidade asseguraria ao sujeito desse conhecimento uma 
tal posição de monopólio que tanto bastaria para suprimir a economia 
capitalista” (Lukács, 1974, p. 117).

Desta forma o positivismo, entanto razão formal-abstrata, se apre-
senta como a racionalidade hegemônica da cultura “oficial” do mun-
do ocidental, dada a sua funcionalidade com a ordem burguesa. 
Assim, segmentada a realidade em “esferas” autonomizadas — a 
econômica (como sendo o campo das relações entre atores que ocupam 
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lugares diferentes no processo produtivo; sem classes, nem lutas de 
classes, nem interesses contrapostos — despolitizando este espaço, 
convertendo a “economia política” em “economia vulgar”, quase 
identificável à contabilidade, à engenharia industrial e à administra-
ção), a política (como sendo o espaço das lutas de interesses, mas que, 
por serem deseconomizados — retirada a conexão econômica, das clas-
ses, em relação a esses interesses —, elas são entendidas como sendo 
operadas na órbita do Estado e/ou da sociedade civil, e não da pro-
dução, e entre partidos políticos e/ou movimentos sociais, e não 
classes sociais), a social (como sendo a interação entre indivíduos no 
seu espaço cotidiano, despolitizado e deseconomizado) — opera-se, por-
tanto, a desistoricização do social: o “sistema” não mais pode ser alte-
rado na sua totalidade; a revolução e a transformação desaparecem 
como opção ou possibilidade histórica; só é possível alterar, controlar 
ou manipular “variáveis”, “disfunções”, “partes” do todo, permane-
cendo o sistema no seu “natural equilíbrio”. Surge o conhecimento 
fragmentado em lugar da perspectiva de totalidade; surgem as teorias 
da “mudança” substituindo a perspectiva de revolução.

Para isso, a forma de conhecimento produzido sobre esta “his-
tória natural da sociedade” deve ser fragmentária e fenomênica: 
surgem e se desenvolvem as ciências sociais particulares como discipli-
nas que repartem entre si o conhecimento (parcial e fenomênico) dos 
“retalhos de realidade”, e o conhecimento fragmentário da realidade 
é dissociado da intervenção, tomada como uma manipulação “corre-
tiva” de variáveis destas frações do real (ou “realidades”).

Assim, a hegemonia do sistema capitalista consolidado se man-
tém não apenas com a coerção, mas precisa de certo grau de aceitação 
geral (ver Marx e Engels, 1977), de consenso (ver Gramsci). Desta 
forma, a ideologia, os valores e normas burgueses devem ser incor-
porados pelo conjunto da população como “cultura oficial”, o que 
obriga a classe hegemônica a dois artifícios: a “naturalização” e o 
ocultamento ou até fetichização daqueles. Os valores e normas “natu-
ralizados” e “fetichizados” são, então, desistoricizados; nesse sentido, 
são vistos como naturais e incompreensíveis ou indecifráveis, portan-
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to, imutáveis. A forma de fazer isso é desenvolvendo um tipo de 
racionalidade que seja ao mesmo tempo segmentadora e manipula-
dora do real.

Se o Positivismo foi a racionalidade hegemônica, dada a sua funcio‑
nalidade com o tipo de conhecimento compatível com os interesses do capital, 
hoje o pensamento pós‑moderno apresenta‑se como nova racionalidade 
hegemônica, que não apenas fragmenta o real em esferas isoladas, mas que 
pulveriza a realidade, retirando sua objetividade, transformando agora o real 
em “as realidades” vividas, sentidas (ver Jameson, 1996 e Harvey, 1993).

■■  O intelectual (o cientista social particularmente) para fugir 
desta armadilha, desta “gaiola de ferro” positivista e/ou 
pós-moderna, deve incorporar e desenvolver: 1) uma visão de 
totalidade, 2) um pensamento crítico, 3) uma perspectiva de trans‑
formação social.

A função ideológica do novo linguajar: a linguagem de esquerda e 
o projeto de direita. O conhecimento produzido (fragmentado ou não, 
funcional à reprodução da ordem ou à sua transformação), para ser 
apropriado pelos demais, é divulgado mediante um tipo de linguagem, 
que ainda pode ajudar tanto à apreensão fiel do real quanto à sua 
mistificação. Nesse sentido, a linguagem tem um papel destacado, e 
no contexto atual, para legitimar as transformações antipopulares, os 
setores hegemônicos desenvolvem um novo linguajar.

Efetivamente, a (nova) nomenclatura, o (novo) linguajar, deve 
camuflar o verdadeiro conteúdo regressivo e antipopular dessas refor-
mas e mostrá-las como adequações, melhoramentos, modernizações, 
como respostas às necessidades populares. Como afirmam os editores 
argentinos de Petras, o fio condutor do pensamento deste autor nas 
suas conferências nesse país mostra “a convicção de que a hegemonia 
cultural conquistada pelo imperialismo entre os intelectuais [e a po-
pulação em geral], incluídos os de esquerda, tem imposto uma lin‑
guagem adrede eufemística que obscurece intencionalmente a compreensão 
do mundo real” (in Petras, 2000, p. 8). Ou, nos próprios termos de 
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Petras, “o problema básico é que parte da hegemonia recentemente 
conquistada pelo capital é encontrada no uso de linguagem e termos 
analíticos que obscurecem as relações reais, os processos de explora-
ção social e a reconcentração de poder social” (Petras, 1999, p. 55).

Por tanto, este linguajar deve ir além da direita e grupos domi-
nantes, e penetrar até na esquerda e nos setores “populares”, pois, 
nos termos de Petras, “o retrocesso dos direitos sociais e trabalhistas... 
não poderia acontecer usando linguagem de autointeresse dos capi-
talistas”; desta forma, continua, “uma nova linguagem, que em alguns 
casos emprestou termos essenciais da Esquerda, foi elaborada”; o 
objetivo, afirma nosso autor, nesta “tarefa ideológica de mistificação 
científica”, foi “criar uma linguagem e conceitos que parecessem ser 
técnicos ou apolíticos, que parecessem ser divorciados de interesses 
de classe às quais eles serviam” (idem, p. 62). Assim, para este autor, 
“as ONGs utilizam [e divulgam] a linguagem da Esquerda: ‘poder 
popular’, ‘delegação de poderes’, ‘igualdade de gênero’, ‘desenvol-
vimento de base’ etc. O problema é que essa linguagem está ligada à 
estrutura de colaboração com os doadores e órgãos governamentais que 
subordinam a atividade prática às políticas de não enfrentamento” 
(idem, p. 48). Estes termos, em geral oriundos do pensamento pro-
gressista, das lutas históricas das esquerdas, são reconceituados em 
função dos interesses hegemônicos do grande capital, para este novo 
conteúdo, conservador ou regressivo, poder ser melhor aceito entre 
os setores subalternos, oprimidos, explorados.

Por outro lado, em muitos casos, com as melhores intenções de 
superar preconceitos e formas de discriminação social, substituem-se 
termos considerados “preconceituosos” por outros “politicamente 
corretos”. Assim: o “velho” por “adulto maior”, o “paraplégico” por 
“portador de necessidades especiais”, a “maioridade” pela “melhor 
idade”, o “negro” por “afro-descendente”, o “favelado” por “mora-
dor de comunidade”.2 Sem questionar o fato real de as palavras 
portarem os preconceitos e discriminações que as criam, a mudança 

2. Até criou-se uma “Cartilha do Politicamente Correto”. Disponível em: <http://pt.wiki-
pedia.org/wiki/Politicamente_Correto_%26_Direitos_Humanos>. Acesso em: abr. 2013.



O CANTO DA SEREIA 29

de termos pouco altera a questão de fundo, mas, ao contrário, acaba 
por ocultá-la; a discriminação e o preconceito persistem, mas agora 
de forma disfarçada, camuflada na nova palavra considerada “poli-
ticamente correta”.

Assim, a classe dominante, para ocultar e legitimar seus projetos, 
se vale tanto das palavras e termos oriundos das esquerdas, das históricas 
bandeiras progressistas — “democratização”, “popular”, “solidário”, 
“empoderamento”, “igualdade”, “participativo” —, mas esvaziando 
e refuncionalizando seus conteúdos, quanto dos termos “politicamente 
corretos”; ambos de uso cotidiano da intelectualidade e militância de 
uma “esquerda possibilista”.

Desenvolve-se, assim, nestes intelectuais e militantes — parafra-
seando Lukács em A Teoria do Romance —, uma linguagem de esquerda 
escondendo um projeto de direita.3

Hoje, a esquerda e a direita falam nos mesmos termos. Esse é o gran-
de papel ideológico e mistificador da nova nomenclatura: converter 
o projeto que responde aos interesses da fração de classe dominante 
em um projeto aceito por todos, ao entoarem os “cânticos das Sereias”.

A função ideológica da “palavra” aqui expressa seu lado opres-
sor: quem detém o saber, quem controla a linguagem, tem trilha 
aberta para dominar o outro.

Exemplos disso: “ajuste estrutural” ou “reforma do Estado” para 
denominar um processo de perda de direitos e conquistas no âmbito 
do Estado; “Terceira Via” ou “Neodesenvolvimentismo”, para tratar 
de programáticas que são continuidade do Neoliberalismo; “reestru‑
turação produtiva” e “flexibilização do contrato de trabalho”, escamo-
teando processos de desregulação e precarização das condições de 
trabalho; “Globalização”, como um processo sem sujeitos, esconden-
do a verdadeira mundialização do capital; “publicização” para tratar 
de processos de efetiva privatização; “exclusão social”, como  conceito 

3. Aponta Lukács, em A teoria do Romance, a coexistência de “uma ética de esquerda e uma 
epistemologia de direita” (1963, p. 18).
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substituto da exploração; “capital humano”, “capital social”, “capital 
verde”, visando “humanizar” o conceito de capital.

Vivemos, portanto, numa era onde tudo tende a ser fetichizado, 
ideologizado, reificado, mistificado, naturalizado, fragmentado, 
ocultando-se assim o verdadeiro significado das coisas. A figura 
revolucionária do “Che” Guevara é transformada comercialmente 
num ícone de uma espécie de “rebeldia juvenil”; as bandeiras e 
discursos de esquerda são, mantidos os termos, alterados nos seus 
conteúdos; prega-se o “fim das ideologias”, das contradições e da 
história, como se não houvesse mais direita e esquerda, a “crise de 
paradigmas”. As palavras hoje têm mais a utilidade de esconder do que 
desvelar. As palavras, oriundas das esquerdas, escondem e legitimam 
os projetos da direita. Essas palavras são os versos do “Canto das 
Sereias”.

Combater esta armadilha do novo linguajar exige do intelectual 
(e do militante) engajado com os “setores subalternos” a astúcia de 
compreender o real sentido dos termos à luz da sua inserção na to-
talidade social, explicitando seus promotores, os interesses que ex-
pressam, e os que escondem, as contradições e lutas que ocultam; 
deve pensar os termos à luz da crítica radical.

A esquerda, o intelectual e as lutas pela hegemonia:  
o processo de cooptação e pacivização do intelectual  
e do militante de “esquerda”

A organização e lutas de classe, e as escolhas políticas sobre tá-
ticas e estratégias sempre estão ligadas ao grau de consciência de 
classe dos militantes políticos, e portanto ao papel do intelectual. A 
forma de conhecimento da realidade produz formas de consciência 
da realidade, o que se relaciona com a organização e as lutas. Assim, 
também nesse processo de lutas, o intelectual tem um papel destaca-
do na produção e divulgação do conhecimento, orientado este para 
a crítica ou para a mistificação da realidade. Assim, atacar ou cooptar 
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o intelectual (inclusive o de esquerda) é tarefa fundamental para os 
setores hegemônicos.

Vejamos, então, quando e como este intelectual de “esquerda” 
tende a ser atacado/cooptado pelos grupos hegemônicos.

Seguindo James Petras (2000, p. 89 e ss.), ao tratar do “imperia-
lismo e os intelectuais”, o contundente êxito ideopolítico do grande 
capital transnacional e do imperialismo tem acontecido pela capaci-
dade de captar a adesão de vários intelectuais latino‑americanos. Isto tem 
sido possível, segundo o autor, por ter conseguido a) dissociar o inte‑
lectual das lutas populares e b) substituir o papel do intelectual (engajado) 
pelo de consultor (neutro).

O autor identifica três momentos em que o imperialismo norte-
-americano tem tentado cooptar os intelectuais da América Latina 
(idem, p. 89-92):

a) No período de 1948 a 1958 — após a II Guerra Mundial, e du-
rante a primeira fase da Guerra Fria, com o objetivo de esfriar a in-
fluência do “exemplo soviético”, particularmente com o “macarthismo”.4 
Cooptava-se o intelectual pela indução ao medo, pela repressão, pela 
perseguição política.

b) No período de 1959 a 1979 — após a Revolução Cubana, ago-
ra visando fundamentalmente reverter a tendência de generalizar a 
revolução na América Latina. Estimula-se o “desenvolvimentismo” no 
continente, mediante a Aliança para o Progresso; promove-se um 
processo de reformas, para esfriar a tendência à revolução; o governo 
de Washington aproxima-se da “nova esquerda” ou “esquerda demo-
crática”, com o objetivo de diminuir a influência da “esquerda comu-
nista” ou da “esquerda radical” (a exemplo do “Maio Francês” de 
1968). Promove-se, após isso, ditaduras militares por quase todo o 
subcontinente (Paraguai: de 1954 até 3 de fevereiro de 1989;  Guatemala: 

4. O macarthismo foi um movimento político anticomunista desencadeado nos EUA depois 
da II Guerra Mundial pelo senador republicano Joseph McCarthy. Durou até o final dos anos 
1950 e caracterizou-se pela perseguição implacável a todos os comunistas e simpatizantes com 
base principalmente na delação.
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1960 a 1986; El Salvador: 1962 a 1975; Brasil: de 31 de março de 1964 
a 1985; Honduras: 1963 até 1980; Panamá: 1968 a 1989; Bolívia: agosto 
de 1971 a 1978; Chile: 11 de setembro de 1973 até 11 de março de 1990; 
Uruguai: 27 de junho de 1973 até 1985; Peru: 1975 a 1980; Argentina: 
24 de março de 1976 a 10 de dezembro de 1983).

c) No período desde meados dos anos 1980 até a atualidade — 
com a crise do chamado “Socialismo real”, com o retorno de intelectuais 
exilados na Europa, num contexto de crise capitalista, fomentam-se 
as Fundações e a re-vinculação acadêmica desses intelectuais; as pa‑
lavras de ordem passam a ser a “democratização” (porém, esvaziada de 
seu conteúdo político-instrumental), e a “mudança pacífica”. Substitui-se, 
na linguagem acadêmica, a revolução pela “mudança”, a contradição pela 
“parceria” e “negociação”, a mundialização do capital e o imperialismo pela 
“globalização” (naturalizada, sem sujeito aparente), a sociedade civil 
(como espaço de contradição e luta pela hegemonia) pela noção abs-
trata de “sociedade civil organizada” (despolitizada e supostamente 
homogênea) ou pelo “terceiro setor”, a categoria exploração pelo concei-
to de “exclusão social”, o capital pelo “capital social” ou “humano”, as 
lutas de classes pelo “empoderamento” dos pobres, a classe trabalhadora pela 
noção de “população” ou “cidadão”, o protagonismo do movimento operário 
pelas ONGs.

Tal substituição conceitual/categorial, envolve, primeiramente, 
uma significativa alteração heurística; ou seja, não se trata apenas de 
“linguagem”, de “termos”, mas do arsenal heurístico, dos instrumen-
tos de que dispomos e usamos para a compreensão da realidade.5 Em 
segundo lugar, esta substituição projeta uma alteração significativa 
nos objetivos e finalidades militantes: renunciando ao projeto socia-
lista, aos objetivos anticapitalistas ou até trabalhistas, e se reorientan-
do para o campo das ideologias subjetivistas, para as ações afirmati-
vas, para as necessidades imediatas (e desarticuladas).

5. É significativamente diferente pensar a realidade mediante categorias como “exploração”, 
“contradição”, “lutas de classes”, “imperialismo” etc., do que se valendo dos conceitos de 
“exclusão social”, de “paradoxo”, “harmonia” ou “parceria”, “ação social”, “globalização” etc.
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Os intelectuais e os militantes cooptados por esta sedutora pro-
posta (que articula “linguagem de esquerda” com inserção e finan-
ciamento a Fundações e ONGs como o caminho para a democrati-
zação), como veremos a seguir, encantam‑se com a ideologia do 
“Terceiro Setor” e incorporam seus “novos projetos”: o “Empoderamen-
to”/a “Responsabilidade Social Empresarial”/a “Inclusão Social” 
pela cultura e pela educação/o Estímulo ao “Capital Social”/a 
“Economia Solidária”/o “Fortalecimento da Sociedade Civil Orga-
nizada”/a Ampliação das Ações do “Terceiro Setor” ou das ONGs/A 
“Humanização do Capital”, o “Capitalismo Verde” e a produção 
“autossustentada”... tudo dentro tanto de uma racionalidade posi‑
tivista, como liberal e até pós‑moderna, mas funcional aos interesses 
do projeto neoliberal, de autorresponsabilização dos sujeitos. Estes, 
portanto, não são projetos societários, mas se inserem (ou se tornam 
funcionais) claramente como subprojetos nos valores e interesses do 
projeto neoliberal.

Se seus conteúdos são nitidamente funcionais ao interesses hege-
mônicos da burguesia, seus divulgadores e promotores são atores 
oriundos de setores populares e/ou da “esquerda possibilista”; ou 
seja, se estes subprojetos têm como sujeito a alta burguesia, por res-
ponder diretamente aos seus interesses de classe, eles têm como di‑
vulgadores, operadores e executores a essa intelectualidade e militância 
da “esquerda possibilista”.

■■ Enfrentar, no plano da batalha ideológica, o projeto neoliberal 
de reestruturação do capital, demanda a des‑ideologização 
desse linguajar, pois, nos termos de Petras, “o processo de 
retirada/reconcentração [do trabalho] exige que nós ‘descons-
truamos’ ou desmistifiquemos a linguagem da análise social” 
(1999, p. 55), e, mais ainda, requer da tarefa de manter acesa 
a luz da crítica social, na esteira da teoria marxiana, na pers-
pectiva de totalidade e de revolução. Penso que se torna ne-
cessário, em face do atual contexto, o intelectual e o militante: 
a) retomar as categorias fundantes do capitalismo de exploração, 
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de contradição capital-trabalho, de imperialismo, de lutas de 
classes, da mais-valia, a teoria do valor-trabalho etc.; b) reas‑
sumir a perspectiva de transformação social, de superação da 
ordem do capital, de revolução; c) superar as visões fragmenta‑
das da realidade (positivistas, sistemistas ou pós-modernas), 
recuperando uma perspectiva de totalidade; d) se assumir como 
“intelectual orgânico”, engajado, articulado ao movimento da his‑
tória, com os movimentos sociais, com as classes trabalhadoras 
organizadas, sem por isso confundir atividade científica ou 
profissional com militância partidária.

A constituição da Ideologia e dos Projetos do “Terceiro Setor”

É neste contexto de profunda ideologização, mistificação e 
desarticulação da totalidade social, e de cooptação de uma “esquer-
da possibilista” (intelectual e militante), que surge o termo de 
“terceiro setor”, com a clara origem de classe e uma nítida função 
ideológica de setorializar (fragmentando) a sociedade em três ins-
tâncias supostamente desarticuladas, criando uma imagem ideoló-
gica de um suposto “setor” autônomo e homogêneo, que seria 
“popular”, “progressista”, espaço da “participação”, da “parceria” 
e do “entendimento”, sem conflito ou contradição interna e que 
interviria eficientemente nas respostas às necessidades sociais que 
o Estado vai abandonando. O uso do termo “terceiro setor” desloca, 
assim, a atenção do desavisado para pensar nas ações sociais soli-
dárias, desenvolvidas voluntariamente, no âmbito da sociedade 
civil... um verdadeiro “canto de Sereia”, inclusive aos ouvidos daque-
les que honestamente almejam a igualdade e a justiça social: eis suas 
funções mistificadoras e ideológicas (ver Montaño, 2002). O termo 
“terceiro setor”, assim, funda uma ideologia e um projeto social. 
Vejamos melhor isso.

Na atualidade, é possível identificar a disputa de, pelo menos, 
quatro grandes projetos sociais, cada um deles fundado em diversos 
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valores e princípios, que concebem algum tipo de sujeito, e que orientam 
diferentes ideologias e ações sociais:

1) o projeto revolucionário — fundamentalmente de inspiração 
marxista, que tem como finalidade, gradual ou abruptamente, a su-
peração da ordem capitalista. O mesmo orienta-se nos valores volta-
dos para o desenvolvimento de uma sociedade sem classes, fundada 
na emancipação humana e organizada mediante a associação de livres 
produtores, a partir da erradicação do comando do capital, da explo-
ração e das formas de dominação. O sujeito revolucionário é centrado 
na sua determinação de classe, enfrentando a classe trabalhadora (que 
depende da venda de sua força de trabalho para se inserir no proces-
so produtivo e obter seus meios de vida) e a classe capitalista (a 
burguesia, que, dona dos meios de produção, compra e explora a 
força de trabalho). As ações desenvolvidas em torno deste projeto 
centram-se nas lutas de classes (orientadas diretamente na contradição 
capital-trabalho e nos fundamentos da ordem burguesa) e nas com-
plementárias lutas sociais (orientadas nas diversas formas particula-
res de expressão da “questão social”, formas de desigualdades e 
discriminação social);

2) o projeto reformista — tanto em sua vertente liberal‑keynesiana 
como social‑democrata, hegemônico entre os anos do segundo pós-guer-
ra até a crise capitalista contemporânea, representa o expansionismo 
do capitalismo produtivo/comercial conjuntamente com algum grau 
de desenvolvimento dos direitos civis, políticos, sociais e trabalhistas, 
visando criar massivamente força de trabalho para atender as neces-
sidades do capital, promover sua capacidade de consumo massivo e 
engajar a classe trabalhadora neste projeto social. Tal projeto foi ar-
ticulado, particularmente nos países da América Latina, como um 
processo de desenvolvimento industrial-nacional, o “desenvolvimen-
tismo”, fortemente sustentado no protecionismo industrial e no estí-
mulo ao consumo nos países. Neste caso, processa-se uma naciona-
lização/publicização/estatização, estimulando e protegendo a 
indústria mediante a injeção de recursos públicos, mas reconhecendo 
e respondendo demandas e necessidades de setores trabalhistas. O 
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sujeito aqui é concebido como o “cidadão”, portador de direitos, e que 
desenvolve suas ações em torno da defesa e ampliação desses direitos, 
dentro da legalidade da ordem capitalista; assim ações sindicais e 
trabalhistas, manifestações, e demandas para que o Estado medeie os 
conflitos sociais e responda às demandas particulares dos cidadãos;

3) o projeto neoliberal — de inspiração monetarista, sob o coman-
do do capital financeiro, que procura, no atual contexto de crise, e 
para garantir as margens de lucro do capital, desmontar os direitos 
trabalhistas, políticos e sociais, historicamente conquistados pelos 
trabalhadores, acentuando a exploração de quem vive do seu trabalho 
e sugando os pequenos e os médios capitais. Tal projeto, hoje abso-
lutamente hegemônico, funda-se nos valores e princípios da desre-
gulação do mercado e das relações trabalhistas, na defesa da “livre 
concorrência”, buscando a autorresponsabilização dos indivíduos, a 
des-responsabilização social do Estado e a desoneração do capital. 
Este projeto concebe, como sujeito, a desagregação da cidadania em 
pelo menos dois tipos: o cidadão consumidor (um “ator-livre-concor-
rente” no mercado) e o cidadão usuário (os indivíduos que, fracassados 
no mercado, dependem de ajuda do Estado ou da caridade de indi-
víduos na sociedade civil ou da “responsabilidade social” empresarial). 
Assim, as ações promovidas neste projeto orientam-se tanto ao ator 
no mercado — promovendo sua autoestima, seu “empoderamento”, 
sua capacitação, sua autonomia na procura do “empreendedorismo” 
e das fontes autônomas de renda —, como ao desmonte da “paterna-
lista” ação social estatal — desenvolvendo um processo de privatiza-
ção/desnacionalização/desestatização e promovendo a ação solidária 
e voluntária da sociedade civil e das empresas orientadas a ajudar os 
indivíduos que fracassam no mercado. Este projeto neoliberal tem se 
camuflado em denominações como “terceira via” ou “neodesenvol-
vimentismo”, que, na verdade, não representam outra coisa que pe-
quenos ajustes para manter seus fundamentos no novo contexto;

4) o projeto da “esquerda possibilista” — fundado na subjetivis-
ta e destotalizante razão pós‑moderna, um pensamento que rompe com 
a compreensão da realidade pela razão, concebendo cada vivência 
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subjetiva como fundamento do conhecimento das microrrealidades. 
Esta racionalidade abriga tanto autores e perspectivas verdadeira-
mente conservadores (ex.: Lyotard) como progressistas (ex.: Boaven-
tura de Sousa Santos), marcando neste último caso a “esquerda possi‑
bilista”. O fundamento, nesta racionalidade, é a não existência de uma 
realidade estrutural, mas de realidades concebidas a partir da per-
cepção subjetiva de cada indivíduo, e portanto a inexistência (ou 
improcedência) de projetos macrossociais. O pensamento pós-moder-
no tanto despreza a noção de realidade objetiva e de macro-projetos 
sociais (se opondo a todas as correntes originadas na modernidade), 
como hipervaloriza a vivência, a percepção e o significado subjetivos 
de cada indivíduo (onde a realidade objetiva é substituída pela vivên‑
cia subjetiva) e os projetos locais e singulares (fragmentados e desar-
ticulados dos fundamentos da estrutura social). Assim, o sujeito (na 
verdade, o “ator”) aqui concebido são os indivíduos ou pequenos 
grupos reunidos por “identidades” particulares, que, no âmbito da 
sociedade civil, ou “terceiro setor” (não no espaço do Estado, nem 
do mercado), devem agir, em parceria, visando às mudanças das 
situações singulares. Neste caso, seus projetos e ações sociais orien-
tam-se na potenciação dos indivíduos (autoajuda, empoderamento, 
empreendedorismo, automotivação, capacitação etc.) ou na ajuda ao 
próximo (solidariedade, responsabilidade social empresarial, parce-
rias, filantropia etc.).

Observemos que, se os fundamentos dos projetos neoliberal e da 
“esquerda possibilista” são essencialmente diferentes (o neoliberalis-
mo concebe o ator no mercado e o pensamento pós-moderno o situa 
na sociedade civil; o projeto neoliberal visa o lucro capitalista e o 
projeto da “esquerda possibilista” visa a mudança nas condições de 
vida dos indivíduos), não obstante, suas ações e projetos são signifi-
cativamente semelhantes ou complementares (em ambos casos fun-
dados na noção de autorresponsabilização dos sujeitos e da des-res-
ponsabilização social do Estado). Assim, a ideologia e os projetos do 
“terceiro setor” são portanto marcados pela confluência e funciona‑
lidade com os projetos neoliberal e da “esquerda possibilista”. Na 
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verdade, mostra uma relação articulada e funcional entre os projetos 
hegemônicos do grande capital (o projeto neoliberal) e seus operado-
res e divulgadores ideológicos (a “esquerda possibilista”).

Vejamos, então, como se conforma a ideologia do “Terceiro Setor”, 
que por sua vez constitui um verdadeiro projeto social.

A formação da Ideologia do “Terceiro Setor”: o Canto da Sereia. Este 
termo, portanto, engloba uma ideologia, que apresenta conceitos, va-
lores, interesses, de forma mistificada e mistificadora, para se consti-
tuir como ideologia hegemônica, aceita como algo natural e/ou de-
sejável por todos.

O que denominamos, então, de Ideologia do “Terceiro Setor” parte 
da compreensão da ação social dos indivíduos desenvolvida no âmbi-
to de uma abstrata “sociedade civil”, não só desarticulada da base 
econômica da sociedade e das contraditórias relações de produção 
(numa clara deseconomização das relações sociais), mas também 
desconectada dos conflitos delas derivados (promovendo uma des-
politização das mesmas), transformando a contraditória e conflitiva 
sociedade civil num homogêneo e dócil “terceiro setor”, onde cada 
indivíduo, cada ator, desenvolveria conscientemente sua ação a par-
tir de interesses e identidades singulares. Esta ideologia tem raízes 
tanto na tradição liberal, em correntes neokantianas, como na (i)ra-
cionalidade pós-moderna. Vejamos.

A tradição Liberal tem influenciado fortemente essa ideologia. 
No fundamento da concepção formal (ou “negativa”) de liberdade, tida 
como ausência de impedimentos formais (ver Montaño e Duriguetto, 
2010, p. 49), deixando o indivíduo “livre” no mercado ou na sociedade 
civil, na ação econômica, social ou política, esta tradição contribui com 
a ideologia subjetivista do “terceiro setor”. Desde o pensamento toc-
quevilleano (na qual a maioria da população deve deixar o governo 
para a minoria esclarecida e atuar nas associações livres da sociedade 
civil) (ver Montaño, 2002, p. 63 e ss.), até a concepção de Hayek sobre 
o livre jogo do mercado (em que atores livres concorrem a partir de 
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suas capacidades pessoais) (idem, p. 76 e ss.), os indivíduos são con-
siderados “atores livres” em interação com os outros. A Ideologia do 
“Terceiro Setor” toma do liberalismo o conceito formal de “liberdade” 
ao conceber os sujeitos como atores “livres”, seja na sociedade civil, 
seja no mercado.

Mas esta compreensão de ação social tem seu ponto de partida 
mais denso na obra de Weber, para quem a “ação social” constitui 
uma ação orientada subjetivamente e intencionalmente para a obtenção 
de respostas ou reações de outro indivíduo (ver Weber, 1969, v. I, 
p. 5). Mas esta ação, de forma semelhante ao positivismo durkhei-
miano (ambas correntes do pensamento sociológico inspirados na 
tradição neokantiana), é também separada dos fundamentos econô-
micos e políticos da sociedade, onde o “social”, como esfera da 
realidade, e a sociologia, como campo de conhecimento específico 
dessa esfera, são autonomizados e apartados das esferas econômica 
e política. Assim, a “ação social”, considerada racional e intencio-
nalmente orientada, é desistoricizada e sem remeter à estrutura e à 
totalidade social, contribuindo assim para a formação da Ideologia 
do “Terceiro Setor”.

Influenciados pela abordagem weberiana de “ação social”, de-
senvolve-se uma “sociologia da ação”, formulando uma compreensão 
“acionalista” particularmente sobre os Movimentos Sociais. Funda-
mentalmente na obra de Touraine, entre outros, concebe-se a ação a 
partir de uma autodeterminação do sujeito, que estabeleceria suas 
escolhas de forma consciente e racional em função dos seus interesses 
particulares e da sua identidade. Nesta compreensão da ação (autode-
terminada, racional e consciente) os Movimentos Sociais, bem ao 
gosto positivista, são concebidos de forma autônoma e separada seja 
da esfera econômico-produtiva, seja da política tanto estatal como 
partidária (ver Montaño e Duriguetto, 2010, p. 313). A abordagem 
acionalista subsidia a Ideologia do “Terceiro Setor” por considerar a 
centralidade do ator na sua identidade (particular, e afastada da con-
tradição fundante do sistema capitalista entre capital e trabalho) e na 
dimensão cultural (desarticulada da economia e da política).
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Habermas, também nesta vertente neokantiana, e de enorme 
influência entre os autores culturalistas e subjetivistas, ao abandonar 
definitivamente o euro-marxismo e a centralidade do trabalho, apre-
senta sua “teoria do agir comunicativo”. Para ele, no “Mundo da 
Vida”, autonomizado do Sistema (econômico e político), os atores, 
orientados pela razão comunicativa, interagem tendo como resultado 
o “consenso”. Assim, o ator habermasiano, neste contexto descoloni-
zado da lógica instrumental dos subsistemas econômico e políticos, 
desenvolvem um agir e uma inter-comunicação, racionalmente orien-
tados ao “entendimento” (ver Montaño, 2002, p. 88 e ss.). A Ideologia 
do “Terceiro Setor” se nutre da obra de Habermas ao considerar a 
intercomunicação, o “agir comunicativo”, o poder da linguagem, como 
centro das relações e ações sociais, derivando em “consensos”, “en-
tendimentos”, parcerias.

Já o pensamento Pós-moderno, visando romper com a razão 
moderna, nas suas diversas vertentes, ao pulverizar a realidade em 
situações singulares desconectadas umas das outras e desarticuladas 
da totalidade e da estrutura social, concebe a verdade como produ-
to subjetivo da vivência e do entendimento que os sujeitos têm dos 
fatos. A realidade deixa de ser objetiva para se tornar o produto 
subjetivo do sentido (significado) que lhe é dado pelos indivíduos; 
perde seu caráter universal para se tornar meramente singular, fe-
nomênica. Assim, considerados os indivíduos como “protagonistas” 
(e responsáveis) por suas condições de vida e suas soluções, a “eman-
cipação social”6 (vista como uma “emancipação individual”) jamais 
será o resultado de lutas estruturadas contra o sistema capitalista, 
mas o conjunto de ações pontuais e desarticuladas entre si, que su-
perariam as diversas formas de “exclusão social”, mediante proces-
sos de motivação, “empoderamento”, autoajuda, solidariedade dos 
pares, capacitação, inclusão social e as chamadas “ações afirmativas”. 
A Ideologia do “Terceiro Setor” tem na razão pós-moderna um pilar 

6. Termo assim expressado por Boaventura de Sousa Santos, sem enunciar do que se trata, 
e sem qualquer relação com os conceitos de emancipação, política ou humana, que vem de 
Marx.
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fundamental, sintetizando aqui a fragmentação e setorialização da 
realidade social, sua desvinculação da totalidade, separada das di-
mensões econômica e política, mas relacionando o “social”, no âm-
bito do “terceiro setor”, à dimensão cultural e comunicacional, onde 
o real só pode ser considerado a partir da vivência e seu significado 
para o indivíduo, onde este é autorresponsabilizado pela sua situação 
de vida, e pela sua superação.

Desta forma, entendemos por Ideologia do “Terceiro Setor” o 
conjunto de termos e linguagens, de conceitos teóricos e de valores 
éticos e políticos, que sustentam a autorresponsabilização dos su‑
jeitos por suas próprias condições de vida, e pela solução de seus 
problemas e satisfação de suas necessidades, des‑responsabilizando 
o Estado da ação social e desonerando o capital nessa tarefa.7 Esta 
ideologia funda-se na ideia de que o chamado “Terceiro Setor” (como 
uma noção ideológica da Sociedade Civil, ver Montaño, 2002) con-
formaria — contrariamente ao dito “Primeiro Setor” (o Estado, tido 
como espaço da política e da lógica do poder) e ao “Segundo Setor” 
(o Mercado, como esfera das relações econômicas, do privado, da 
lógica do dinheiro) — o lugar das subjetividades, da habermasiana 
intercomunicação e interação humanas, do entendimento e parcerias 
entre atores diversos, da liberdade e democracia formais (do libera-
lismo), onde os sujeitos poderiam desenvolver a experiência parti-

7. A desresponsabilização social do Estado e a autorresponsabilização dos indivíduos é tipica-
mente neoliberal; em seu texto “Direito, legislação e liberdade” Hayek afirma: “é importante 
que, na ordem do mercado (enganosamente chamada de ‘capitalismo’) os indivíduos acredi-
tem que seu bem‑estar depende, em essência, de seus próprios esforços e decisões” (apud, Montaño, 
2002, p. 82).

Por outro lado, a desoneração do capital pode ser conferida pela política de governo no  Brasil. 
Em 2011, o Governo Dilma promove uma forte desoneração: dos 80 bilhões do “Plano Brasil 
Maior” há a desoneração do capital de encargos sobre a folha de pagamento, e dos 7 bilhões 
investidos no consumo, há cortes no IOF — Impostos a Operações Financeiras. Em 2012, o go-
verno amplia os setores da economia a ser contemplados com a desoneração da folha de paga-
mento, e prorroga a redução do IPI — Impostos sobre Produtos Industrializados, completando 
46,4 bilhões de reais. Projetou-se, para 2013, 50,7 bilhões de reais de desoneração do capital 
prorrogando ainda a redução do IPI, e ampliando ainda mais a desoneração da folha de paga-
mentos (O Globo, Rio de Janeiro, 7 abr. 2013, p. 37; ver também O Globo, Rio de Janeiro, 16 fev. 
2013, p. 25 e 22 mar. 2013, p. 28). Agradeço a Rodrigo Castelo o acesso ao material.
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cipacionista, ampliando suas potencialidades pessoais para resolver seus 
problemas, individual (pelo empoderamento, pelo empreendedoris-
mos, pela autoajuda) ou coletivamente (pela solidariedade, pela 
parceria).

Esta ideologia, trazendo seu linguajar “progressista”, ecoa como 
um “Canto de Sereia”, que canta e encanta, seduzindo setores da es-
querda, intelectual e política, lançando-os para a adesão à mesma, 
fundando a ideologia do possibilismo,8 e afogando qualquer pretensão 
de transformação social estrutural.

A formação dos Projetos do “Terceiro Setor”: a armadilha do Cava‑
lo de Tróia. Mas este termo (ideológico) esconde um projeto (político). 
O termo “Terceiro Setor”, além da sua mistificação ideológica, oculta 
um projeto social: o projeto, existente na programática neoliberal, que 
articula os diversos subprojetos inseridos na ideologia de autorrespon‑
sabilização dos indivíduos e des‑responsabilização do Estado, visando deso‑
nerar o capital. Assim, esta Ideologia materializa-se nos Projetos do 
“Terceiro Setor”.

Efetivamente, entende-se que são os sujeitos portadores de ne-
cessidades e carências que devem responder e resolver as mesmas, 
sem a intervenção do Estado (considerado ineficiente e paternalista), 
portanto, sem garantia de direitos sociais. Quando discutimos a di‑
mensão social deste projeto, refletindo o que está por trás do chamado 
“terceiro setor”, entendemos que “o que na realidade está em jogo 
não é o âmbito das organizações [primeiro, segundo ou terceiro setor], 
mas a modalidade, fundamentos e responsabilidades inerentes à intervenção 
e respostas para a ‘questão social’” (Montaño, 2002, p. 185). Também, 

8. A “ideologia do possibilismo” e, portanto, a “esquerda possibilista”, se funda na pers-
pectiva, após a crise do Bloco Socialista, de não ser mais possível a construção de uma ordem 
pós-capitalista, criando aceitação e resignação com a ordem social vigente, e promovendo o 
que é possível dentro dessa ordem. Cria-se assim uma “militância de resultados”, orientada ao 
curto prazo, ao imediato. Esta ideologia levou, numa estampida, inúmeros militantes a aban-
donar o projeto revolucionário para se contentar com a “Economia Solidária”, a “participação 
local”, o “empoderamento” etc.
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debatendo a dimensão política deste projeto, afirmamos que não se 
trata de lutas da sociedade civil (transformando esta esfera social em 
sujeito, e retirando sua contradição interna), enfrentando o Estado, 
mas de lutas na sociedade civil, entre setores de interesses contradi-
tórios (idem, p. 274-7).

Este verdadeiro Projeto do “Terceiro Setor”, segundo seus funda-
mentos de autorresponsabilização do indivíduo e des-responsabili-
zação do Estado, desdobra-se em diversas propostas, também disfar-
çadas pelos termos que as denominam, tais como os projetos de: 
“Economia Solidária”, “Empoderamento”, “Empreendedorismo” e 
“Empregabilidade”, Políticas de “Combate à Fome e à Pobreza” e de 
“Geração de Emprego e Renda”, “Democratização da Sociedade Civil”, 
“Responsabilidade Social Empresarial” e “Responsabilidade Ambien-
tal”, dentre outros. Cada uma destas propostas, destes projetos, fun-
da-se na autorresponsabilização dos indivíduos e des-responsabiliza-
ção estatal, desonerando o capital; muitas delas são explicitamente 
propostas do Banco Mundial, do FMI, de governos neoliberais, de 
corporações capitalistas transnacionais.

Assim, para continuarmos na trilha da epopeia de Ulisses, rela-
tada por Homero n’A Ilíada e n’A Odisseia, os encantos destes projetos, 
disfarçados no seu linguajar oriundo das esquerdas, com sua aparên-
cia progressista, mas tão ao gosto da racionalidade pós-moderna e 
tão funcionais ao neoliberalismo, têm operado como um verdadeiro 
“Cavalo de Tróia”.

A Guerra de Tróia foi declarada pelos gregos aos troianos após 
o rapto de Helena, esposa de Menelau, rei da Esparta (Grécia). Após 
nove anos de conflito sem sucesso, os gregos, que não conseguiram 
penetrar as muralhas de Tróia, simulam abandonar em seus navios o 
local, voltando para seus lares, e deixando Tróia inexpugnada. Ao 
visitarem o terreno que fora ocupado pelos gregos, os troianos encon-
tram o que parecia ser uma oferenda: um grande cavalo de madeira. 
Certos de que se tratava de um reconhecimento dos inimigos e um 
presente dos deuses, os troianos levam o cavalo para dentro da cida-
de fortificada, cujas muralhas os gregos não puderam quebrar, e 
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festejam a vitória e o “presente”.9 O cavalo era, na verdade, uma 
estratagema, uma armadilha, para invadir a cidade de Tróia: ele por-
tava no seu interior alguns soldados gregos que na calada da noite 
abriram os portões da cidade de Tróia para o fácil ingresso de todo o 
seu exército, saqueando e conquistando a cidade.

O que os gregos não conseguiram em nove anos de guerra, com 
todo seu arsenal militar, eles realizaram mediante o engano e a persuasão. 
Eis a artimanha do “Cavalo de Tróia”.

Hoje, em sentido semelhante, setores da intelectualidade da es-
querda (possibilista), da classe trabalhadora e da população em geral, 
são seduzidos pela origem e pela aparência destes termos (que repre-
sentaram históricas bandeiras de lutas: “democracia”, “participação”, 
“empoderamento”, “solidariedade” etc.), pelo poder ideológico neles 
contido, e acabam por abrir as portas e deixar entrar, para dentro das 
muralhas e quebrando suas defesas, aceitando e aderindo a estes 
projetos, como “uma oferenda dos deuses”, um “presente de grego”. 
Não percebem eles que escondidos nestes projetos, nestes “cavalos de 
Tróia”, estão, incólumes e fortes, os valores, os interesses, as visões de mun‑
do da grande burguesia neoliberal.

As bandeiras levantadas, na atualidade, pelos defensores da 
autorresponsabilização, apresentam-se nos discursos tão de moda hoje 
como: “Não mude o mundo, mude a si mesmo!”, “Não mude as coisas, 
mude de atitude!”, “Não busque emprego, procure trabalho!”, “Seja um 
empreendedor!”, “Seja seu próprio patrão!”, “O problema não está na socie‑
dade, está em você!”.

Eles ecoam sedutoramente como “cantos de Sereias”, atraindo os 
indivíduos, aos montes, para abandonarem suas naves, o projeto re-
volucionário, e aderirem às alternativas de mudanças subjetivas e/ou 
singulares, e constituem “cavalos de Tróia”, verdadeiras armadilhas que 
visam gerar confiança, quebrando as resistências de muitos daqueles 
que honestamente almejam uma sociedade mais justa.

9. Vem daqui a expressão popular “presente de grego”.
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É a partir destas considerações que o presente livro pretende 
realizar uma análise crítica sobre estes subprojetos, verdadeiras arti‑
manhas, tanto do pensamento pós-moderno, da “esquerda possibilis-
ta”, como da ideologia neoliberal, verdadeiros “cantos de Sereias” 
para os ouvidos do “militante de esquerda”, penetrando como “ca-
valos de Tróia”, que se apresentam no que chamamos a Ideologia e os 
Projetos do “Terceiro Setor”.

O presente livro é o resultado de um projeto político‑acadêmico que 
visa desmontar as artimanhas ideológicas que a classe dominante usa, 
empregando setores intelectuais e ativistas das “esquerdas possibilis-
tas”, para apassivar e institucionalizar as energias militantes revolu-
cionárias. Tal projeto se materializou em duas frentes: a) por um lado, 
esse desmonte crítico das artimanhas ideológicas do capital foi de-
senvolvido no longo processo de pesquisa de alunos pós‑graduandos 
sob nossa orientação que, com esses fins, ocorreram na pós-graduação 
em Serviço Social (UFRJ); b) por outro lado, complementamos a aná-
lise crítica dessas artimanhas mediante as pesquisas dos professores 
membros do Núcleo de Estudos Marxistas sobre Política, Estado, 
Trabalho e Serviço Social (PETSS/ESS‑UFRJ), que coordenamos.

Neste sentido, esta coletânea pretende contribuir com a “arma da 
crítica” no estudo destas questões, visando desmistificar os conceitos e 
seus projetos vinculados, reunidos na Ideologia e nos Projetos do 
“Terceiro Setor”, procurando enfrentar e combater seus efeitos ideo-
lógicos. Textos de autores que, como Ulisses, amarraram-se no mastro 
da crítica radical que vem da teoria marxista para enfrentar, sem 
sucumbir, o sedutor “canto das Sereias”. É, como afirma Marx,

que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que o poder 
material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria converte‑se 
em força material quando penetra nas massas. A teoria é capaz de se apossar 
das massas ao demonstrar-se ad hominen, e demonstra-se ad hominem logo 
que se torna radical. Ser radical é agarrar as coisas pela raiz...

Não basta que o pensamento procure realizar-se; a realidade deve 
igualmente compelir ao pensamento (Marx, 2005, p. 151-2).
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Assim, para os autores do presente livro, como lhes foi ensinado 
por Marx, a crítica às ilusões, a crítica aos “cantos das Sereias”, torna-se 
fundamental, pois a abolição da

felicidade ilusória é a exigência da sua felicidade real. O apelo para que 
abandonem as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para que 
abandonem uma condição que precisa de ilusões (Marx, 2005, p. 145-6).

Tais estudos aqui reunidos foram desenvolvidos, ora nos marcos 
de dissertações de mestrado ou teses de doutorado (na ESS-UFRJ) 
sob nossa orientação (Dissertação de Mestrado: Ivy Ana Carvalho e 
Teses de Doutorado: André Dantas, Caio Martins, Gabriel Martins, 
Henrique Wellen, Marcela Soares e Rachel Zacarias), ora por profes-
sores do PETSS que realizaram em outras universidades seu douto-
rado (Cézar Maranhão) ou pós-doutorado (Carlos Montaño).

Assim, serão tratados e problematizados, a partir da análise 
crítica, os diversos projetos vinculados ao “Papel das ONGs”, como 
supostos representantes da Sociedade Civil, ao “Empoderamento” e 
à “Participação” na Democratização, às propostas da “Economia So-
lidária”, da “Empregabilidade” e “Empreendedorismo”, assim como 
as “Políticas de Geração de Emprego e Renda”, o “Neodesenvolvi-
mentismo”, a “Economia Verde ou Autossustentável” e finalmente as 
concepções “a-classistas” de sujeitos políticos: os Movimentos Sociais.

Como se vê, está em questão, e é objeto da crítica neste texto, boa 
parte dos projetos de “ação social” que envolvem hoje as “energias 
militantes” e as apostas de “mudanças sociais” por parte de boa par-
te do espectro ideo-político, até a “esquerda possibilista”. Poder-se-ia 
apontar-nos uma visão fatalista ou essencialmente negativa em face 
das ações e projetos políticos que estão hoje em movimento, uma re-
jeição às propostas de “mudanças sociais”, e até uma excessiva orto-
doxia marxista. Adiantando-nos na resposta a tais questionamentos, 
reafirmamos como estes projetos, mesmo envolvendo termos oriundos 
das esquerdas, ao fundarem-se na ideologia da autorresponsabilização 
dos sujeitos, da des‑responsabilização social do Estado e da desone‑
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ração do capital, são muito mais funcionais ao projeto de reestrutu-
ração neoliberal, com profundas perdas de direitos historicamente 
conquistados, do que caminhos para uma emancipação sequer políti-
ca, muito menos para uma emancipação humana.

Carlos Montaño

Leme, abril de 2014
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