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Resumo As ações do Terceiro Setor a partir da década de 90 tem crescido em grande velocidade, por 

sua vez a Responsabilidade Social Empresarial, tem sido questionada pela sociedade. Portanto cabe 

questionarmos como os conceitos de Terceiro Setor e de Responsabilidade Social se entrelaçam, que 

mudanças, e quais impactos foram causados nas instituições de educação especial e nas instituições 

de Educação Inclusiva a partir deste encontro. Não a duvidas, e os estudos confirmam, que o Terceiro 

Setor, está em expansão, também é fato que a Responsabilidade social das empresas é uma ação cada 

vez mais cobrada pela sociedade. Portanto ao desenvolver esta pesquisa tivemos por objetivo analisar 

como o Terceiro Setor tem atingido as Instituições tradicionais de educação especial e as instituições 

de educação inclusiva; verificar os impactos nas instituições tradicionais de educação especial e nas 

instituições de educação inclusiva após o surgimento das propostas de responsabilidade social; 

analisar o desenvolvimento das ações inseridas nas instituições tradicionais de educação especial e se 

as empresas articulam-se com essas instituições investindo nas ações por elas desenvolvidas. 

Nossas hipóteses são as de que houve por parte das empresas um aumento de investimentos em ações 

sociais; as empresas, tem usado a Responsabilidade Social apenas como estratégia de marketing, 

portanto, não há impacto positivo no Terceiro Setor; houve sim, uma mudança da mentalidade e de 

postura por parte das empresas, frente a questões sociais. Para o desenvolvimento da pesquisa 

realizamos uma pesquisa empírica com enfoque qualitativo. Para tanto, utilizamos instrumental a 

pesquisa exploratória de campo na APAE – Rio, problematizando a partir desta amostragem aspectos 

mais amplos, que envolvem a temática o que nos permitiu aprofundar aspectos teóricos da questão. 

No momento estamos realizando a pesquisa documental nas APAES visando fazer o levantamento 

dos possíveis questionamentos sobre a atuação destas instituições tradicionais de educação especial 

que vem lutando em meio ao ideário neoliberal para continuarem prestando seus serviços com 

seriedade mesmo em meio a precarização que estas são impostas pela conjuntura política atual no 

Brasil. 
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