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Resumo 
Este artigo apresenta alguns elementos para o debate sobre como a configuração jurídico-social-
política das parcerias público-privadas no contexto nacional, influenciam na garantia e na 
qualidade da oferta da educação infantil, especificamente com relação à realidade de Porto Alegre. 
Nosso recorte histórico tem início na década de 1980, com o processo de redemocratização do 
país, até os dias atuais, evidenciando as contradições que pautaram a construção dessas políticas. 
Neste período, ao mesmo tempo em que lutamos por direitos sociais materializados em políticas, 
também vivenciamos as estratégias do capital para superação da sua crise, diminuindo a presença 
do Estado na garantia de políticas sociais, com implicações para a construção da democracia. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo foi a análise normativa, por meio da 
legislação infraconstitucional, documental e legislativa. Verificamos ao final, um afastamento 
diante dos direitos consagrados por meio das legislações e a efetivação das políticas públicas para 
educação infantil, quando tomamos por base a reconfiguração do papel do estado e o repasse da 
responsabilidade no plano da execução para as entidades do Terceiro Setor.  
Palavras-chaves: Ordenamento jurídico; Parceria Público-privada; Educação Infantil. 
 

Abstract 
This article presents some elements for the debate about how the juridical-social-political 
configuration of public-private partnerships in the national context, influence the guarantee and the 
quality of the offer of children's education, specifically with regard to the reality of Porto Alegre. 
Our historical cut begins in the 1980s, with the process of re-democratization of the country, to the 
present day, highlighting the contradictions that guided the construction of these policies. In this 
period, while fighting for social rights materialized in politics, we also experience the strategies of 
capital to overcome its crisis, reducing the presence of the State in guaranteeing social policies, 
with implications for the construction of democracy. The methodology used for the development 
of the study was normative analysis, through infraconstitutional, documentary and legislative 
legislation. In the end, we verified a departure from the rights enshrined in legislation and the 
implementation of public policies for early childhood education, when we took as a basis the 
reconfiguration of the role of the state and the transfer of responsibility in the execution plan to the 
entities of the Third Sector. 
Keywords: Legal order; Public-private partnership; Child education.  
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Introdução 
 

O presente artigo tem por objetivo analisar a configuração jurídico-social-política das 
parcerias público-privadas no contexto nacional, levadas a efeito pelo Terceiro Setor, com 
destaque para o município de Porto Alegre, e as suas implicações para a garantia e a 
qualidade da oferta e do acesso universal à educação infantil em espaços públicos enquanto 
direito, de todas as crianças e suas famílias. A parceria público-privada na educação é 
conteúdo de estudo do Grupo de Pesquisa Relações entre o Público e o Privado na 
Educação (GPRPPE) que atua, desde 2001, junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

As crises cíclicas do capital e consequentes ajustes econômicos e fiscais no âmbito 
interno dos estados e a frágil democracia brasileira nos levam a analisar as tendências 
políticas de concentração do poder tanto nos regimes militares, quanto na elite econômica 
representante do capital, bem como a fragilização das políticas públicas que seriam 
responsáveis pelas respectivas crises, conforme diagnóstico dos neoliberais. Apresentamos 
dois processos que entraram em contradição com a política de valorização da educação 
pública, defendida pelos movimentos sociais que se estruturavam nos anos de 1980, a crise 
do capitalismo e o neoliberalismo e, a partir dos anos de 1990, a terceira via.  

A crise econômica capitalista tem início nos anos de 1970, definindo para as décadas 
posteriores a predominância mundial da orientação neoliberal que se contrapõe ao modelo 
de Estado de bem-estar social ou Welfare State, difundido na Europa no pós 2ª Guerra 
Mundial (1939-1945), que imprime a necessidade de os Estados nacionais realizarem 
reformas que ocasionaram mudanças no atendimento das políticas sociais, não somente da 
educação, como dos demais direitos sociais (saúde, assistência social, segurança pública), 
que passam a contar fundamentalmente com a atuação da sociedade civil na sua execução. 
Tal realidade possuiu o respaldo do ordenamento jurídico. Como parte importante da 
institucionalização da política de minimização do Estado está a legislação pertinente à 
matéria cujo lineamento jurídico legitima a parceria, disseminando valores da lógica 
empresarial na educação. 

As redefinições do papel do Estado, frente às crises do capital, apregoadas pelos 
teóricos do neoliberalismo e da terceira via, defensores da minimização das políticas 
sociais, institucionalizaram a parceria público-privada na oferta da educação; destacamos a 
educação infantil que, neste artigo, analisa a materialização da política no município de 
Porto Alegre. 

A metodologia deste estudo terá como base a análise legislativa e bibliográfica, 
dialogando com autores como Florestan Fernandes (2005), Vera Peroni (2003), Maria da 
Glória Gohn (2008), Roberto Bianchetti (1999), Evaldo Vieira (2001) e Carlos Montaño 
(2002), dentre outros, com os quais construímos a fundamentação teórica para as análises 
sobre as relações Estado e sociedade civil na construção e implementação de políticas 
públicas materializadas em direitos sociais. Paralela a essa base teórica e dando-lhe 
concretude, está a análise documental do aparato legal pertinente (tanto em âmbito 
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nacional, quanto municipal), documentos oficiais de órgãos públicos e estudos 
demográficos sobre a oferta e distribuição de vagas e de recursos na educação infantil. 

O artigo aqui apresentado compõe-se de três seções, quais sejam: (i)A Reconfiguração 
do papel do Estado e a relação público-privada: da redemocratização aos dias atuais, em 
que definimos o Estado e suas configurações, o histórico de autoritarismo que constitui os 
governos no Brasil e o processo de democratização vivido pela sociedade brasileira; (ii) 
Análise da legislação infraconstitucional a partir da correlação de forças nos contextos do 
Estado neoliberal e da Terceira via, no qual pautamos a legislação brasileira e sua inflexão 
em direção à privatização da propriedade pública relativa às instituições que ofertam 
políticas sociais; (iii)A educação infantil, um direito em construção no qual apresentamos a 
construção histórica da educação infantil em Porto Alegre, a partir dos movimentos 
nacionais de enxugamento do Estado para as políticas sociais, as consequências 
decorrentes, as alternativas construídas e as implicações resultantes, bem como a 
continuidade da parceria sob o signo de um acirrado neoliberalismo. Ao final, nas 
Considerações Finais, sustentamos o distanciamento existente entre os direitos apregoados 
pelos aparatos legais e a concretização de direitos das crianças pequenas a uma educação de 
qualidade, quando as opções dos governantes são pela flexibilização dos direitos, 
reconfigurando a atuação estatal na oferta de políticas sociais, repassando a execução para a 
sociedade. 
 
 
A reconfiguração do papel do estado e a relação público-privada na oferta da 

educação 
 

Os anos de 1980 foram marcados pelo aprofundamento da crise econômica em escala 
internacional e nacional e também pelo processo de abertura política que ocorre de forma 
lenta e gradual no país. Em que pese Florestan Fernandes (2005) afirmar que houve a 
manutenção e o controle da hegemonia das estruturas de poder em razão do que o autor 
definiu como “pactos pelo alto”. Interessante observar que, de certa forma, não superamos 
o legado ditatorial no campo educacional, pois na atual conjuntura, se consolida cada vez 
mais, o chamado “empresariado da educação”, a exemplo do que ocorreu no Estado de 
exceção, uma vez que conglomerados econômicos, instituições bancárias e grupos da 
grande mídia, em troca de isenções fiscais, passam a atuar no “ramo da educação” e, mais 
do que isso, influenciam diretamente na condução dos processos educacionais a exemplo da 
burguesia industrial durante a ditadura civil-militar (1964-1985).  

No caso da educação infantil, nesse período proporcionou um terreno fértil para 
afirmar a concepção de educação das crianças pequenas com viés de combate à pobreza, 
que segundo a Doutrina de Segurança Nacional, eram “bolsões de ressentimento” e podiam 
se constituir “numa ameaça à segurança nacional”. (ROSEMBERG, 2002, p. 9). A partir 
desta concepção, o combate a esta ameaça deu-se com políticas assistencialistas, na qual se 
incluíam as crianças de 0 a 6 anos ou mais na educação infantil (nesta época era comum 
crianças com 7 e até 8 anos nesta etapa da educação), constituindo-se em medida 
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preventiva à expansão de idéia contrárias ao regime em vigência, espantando o espectro do 
comunismo internacional. O caminho trilhado nos governos militares de 1974 até 1984), 
efetivou-se por meio de programas de massa para a educação infantil, administrados por 
organismos federais, com destaque para a área da assistência social através da Legião 
Brasileira de Assistência – LBA, baseado em pequenos investimentos orçamentários, 
apesar de ser um programa de massa que adotava a estratégia da participação da 
comunidade se responsabilizando por este serviço cujo objetivo do programa que era 
atender o maior número de crianças a custo reduzido significando, desta forma, investir na 
segurança nacional.  

No Brasil e na maioria dos países latino-americanos, nesse período histórico particular 
em que lutavam contra as ditaduras civis-militares que haviam ali assolado, com a 
imposição da repressão política e ideológica e a supressão de direitos e garantias 
fundamentais de natureza social. 

 
Neste contexto, pode vir à tona as perversas consequências do “estatismo 
autoritário” próprio do regime instalado no pós-64, o qual forjara um padrão 
peculiar de política social que então se herdava. Naquele momento, tinha-se o 
espaço político que permitia desvelar publicamente o quanto as políticas 
econômicas empreendidas pelo regime autoritário contribuíram para aprofundar 
a negação de direitos sociais à maioria, malgrado o alargamento formal das suas 
políticas sociais. (AZEVEDO, 1997, p. 01). 
 

É possível afirmar que a ditadura civil-militar favoreceu a esfera privada no que 
concerne à consecução da educação, fortalecendo a lógica privatista no âmbito da sua 
promoção. No final dos anos 1970, especificamente a partir de 1973, a crise do capitalismo 
que o neoliberalismo, especialmente por influência dos Estados Unidos e da Inglaterra, 
predominou enquanto orientação política, econômica e social, estimulando um processo de 
reconfiguração do papel dos estados, em todas as suas esferas e em relação às suas 
determinações de caráter social, econômico e político. Uma das expressões que melhor 
definem o neoliberalismo é o Estado mínimo. De acordo com Vera Peroni, “é importante 
frisar que o Estado é mínimo apenas para as políticas sociais. Na realidade é o Estado 
máximo para o capital” (PERONI, 2006, p.14), passando para o mercado o seu campo de 
atuação. Ainda, de acordo com o entendimento de Janete Azevedo, 

 
Defensores do “Estado Mínimo”, os neoliberais creditam ao mercado a 
capacidade de regulação do capital e do trabalho e consideram as políticas 
públicas as principais responsáveis pela crise que perpassa as sociedades. A 
intervenção estatal estaria afetando o equilíbrio da ordem, tanto no plano 
econômico como no plano social e moral, na medida em que tende a desrespeitar 
os princípios da liberdade e da individualidade, valores básicos do ethos 
capitalista. (AZEVEDO, 1997, p.12). 
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O pensamento neoliberal defende que o financiamento em políticas públicas sociais 
tem como consequência para os estados, o endividamento e a inflação sem a 
correspondente contraprestação para a esfera pública, o que vale afirmar que o ente estatal 
deveria vislumbrar o lucro por meio da promoção das políticas públicas sociais de 
atendimento aos direitos da população. Uma contradição que devemos destacar é a 
seguinte, desde a década de 1980, no Estado brasileiro, lutava-se pelo final da ditadura e 
pelo restabelecimento dos direitos e garantias fundamentais, que acabaram sendo 
consagrados no texto da Constituição Federal de 1988, entretanto, com a eleição do 
primeiro presidente civil em 1990, de orientação e matriz neoliberal, constatamos um 
retrocesso social na promoção das políticas públicas educacionais, com cortes de 
investimentos públicos sociais e a realização das privatizações em setores estratégicos do 
país.  

Em sendo assim, no Brasil, a experiência neoliberal se consolidou com o governo de 
Fernando Collor de Melo em 19901, em que pese, mundialmente já estava se 
desenvolvendo uma nova orientação política, a terceira via, que possui como estratégia não 
as privatizações, mas o desenvolvimento do chamado terceiro setor. Tal orientação foi 
incorporada primeiramente pelo primeiro-ministro da Inglaterra à época, Tony Blair. A 
terceira via foi relacionada ao Novo Trabalhismo Inglês, que sucedeu a política inglesa 
anterior, o neoliberalismo de Margareth Thatcher, com consequências para a promoção do 
direito social à educação. É interessante mencionar que tanto o neoliberalismo quanto a 
terceira via defendem o mesmo diagnóstico, qual seja, os estados investiram demais em 
políticas públicas sociais, e, portanto, necessitam passar por reformas, pois passam por 
sucessivas crises. Com base na contribuição de Mészáros, Harvey e Peroni, partimos do 
pressuposto de que o sistema capitalista atravessa crises cíclicas, na qual é exigido que os 
estados realizem reformas com o fulcro de obter o máximo da lucrativa, inclusive com 
atividades não lucrativas, como a promoção dos direitos sociais.  

De acordo com Giddens, a terceira via se coloca entre a socialdemocracia e o 
neoliberalismo, pois pretende “adaptar a socialdemocracia a um mundo que se transformou 
fundamentalmente ao longo das duas ou três últimas décadas” (GIDDENS, 2005, p.36). As 
parcerias público-privadas na educação, fundamentalmente com as entidades do terceiro 
setor, foram amplamente difundidas a partir dos anos 1990, sendo estimuladas pelo 
neoliberalismo, mas principalmente pela terceira via. A terceira via teve origem na 
Inglaterra e apresenta como características gerais a presença do voluntariado, a 
desresponsabilização da esfera estatal para com os direitos sociais, a meritocracia nas 
questões da avaliação escolar e a responsabilidade pela execução das políticas sociais pela 
sociedade civil.  

O Estado brasileiro, a partir dos anos de 1990, por meio de seus órgãos ou entidades 
públicas e das parcerias com entidades privadas, ou empresas, mediante acordos, ajustes ou 
contratos, tem desenvolvido políticas públicas nas mais diversas áreas. Este incremento tem 
elevado o número de instituições do terceiro setor no enfrentamento da questão social e na 
assunção de responsabilidades do Estado na oferta da política. 
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É possível constatar que a década de 1990 teve na centralidade dos governos 
brasileiros as “reformas”, propostas de ajustes neoliberais e da terceira via como forma de 
regular a crise instalada no âmbito do próprio capitalismo. Para os países da América 
Latina, a adoção destes procedimentos – orquestrados pelo Banco Mundial – foi 
condicionante para empréstimos e financiamentos contraídos junto aos organismos 
internacionais. As centralidades desta reforma do “Estado” postularam a racionalização de 
gastos na área social e o fortalecimento do setor privado na oferta de bens e serviços. 

 
A proposta neoliberal de “reforma” dos serviços públicos, como se sabe, é 
orientada por uma ideia reguladora: a ideia de privatizar, isto é, de acentuar o 
primado e a superioridade da ratio privada sobre as deliberações coletivas. Daí 
suas diferentes maneiras de manifestação. Privatizar, no sentido estrito do termo, 
é apenas uma delas: transferir a agentes privados (empresas) a propriedade e 
gestão de entes públicos. Mas há outros modos de fazer valer o mandamento. 
Pode-se delegar a gestão, sem necessariamente transferir a propriedade. Pode-se 
ainda manter na esfera estatal a gestão e a propriedade, mas providenciando 
reformas que façam funcionar os agentes públicos “como se” estivessem no 
mercado, modelando o espaço público pelos padrões do privado (MORAES, 
2001, p. 20). 
 

Conforme já afirmamos, tanto o neoliberalismo, como a terceira via acreditam que a 
crise está no Estado, em sendo assim, enquanto para o neoliberalismo a estratégia utilizada 
para a superação são as privatizações, para a terceira via a solução se encontra no 
desenvolvimento do terceiro setor, através das parcerias entre o Estado e a sociedade civil. 
Ao prevalecer à sociedade de tipo solidário e voluntarioso, chamada pela terceira via de 
sociedade ativa, tem-se como consequência o fortalecimento da relação entre o público e o 
privado, no qual o poder público financia, na maioria das vezes, a prestação das políticas 
sociais, que são executadas seguindo uma lógica privatista. O poder público continua a 
financiar a educação, entretanto a esfera privada impõe a sua filosofia; em outras palavras, 
ocorre a prevalência da orientação empresarial nos sistemas de ensino, promovendo a 
mercantilização dos direitos sociais.  

A base doutrinária considerada determinante para as reformas empreendidas na 
administração pública que ocorreram na década de 1990, especialmente no período de 
1995/2000, estava fundamentada no gerencialismo da Era FHC e a Nova Administração 
Pública (New Public Management) a partir dos anos 2000, que redefiniram o papel do 
Estado brasileiro em vários setores. Nesse contexto, o governo federal promulgou, em 
1995, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, que possuía dentre as 
suas premissas, o estímulo às parcerias entre a esfera pública e a privada na promoção dos 
direitos sociais. De acordo com o PDRAE, a relação público-privada estabelecer-se-ia na 
medida em que a esfera privada passasse a atuar não como um mero colaborador do Estado, 
mas como um verdadeiro substituto do ente estatal, no campo da execução dos direitos 
sociais e, dentre eles, a educação. É com a edição do PDRAE que ocorre a redefinição do 
papel do Estado, que deixava de ser o responsável direto pela promoção das políticas 
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sociais, tornando-se apenas o regulador desse processo. Dalila Andrade Oliveira comentou 
da seguinte maneira o marco legal contemporâneo da relação público-privada, a Emenda 
Constitucional nº 19, de junho de 1998: 

 
A emenda constitucional reflete a lógica racional presente na reforma do Estado 
assumida pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. A instituição das 
Organizações Sociais e dos Contratos de Gestão vai interferir nos rumos que 
tomará a gestão da educação brasileira. [...] as reformas sociais no estado 
brasileiro hoje e, em especial, no setor educacional aliam-se às demandas de 
maior acesso e às questões de ineficiência produtiva do sistema. Dessa maneira, 
têm conduzido mudanças nos aspectos gerenciais das políticas públicas, 
recomendando a adoção de critérios de racionalidade administrativa como meio 
de resolução dos problemas (OLIVEIRA, 2002, p.127-128). 
 

A EC nº 19 representava a visão difundida pelo governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso2 acerca do campo dos direitos sociais que se caracterizava pela 
diminuição da máquina pública, diminuição dos gastos sociais, ênfase na racionalidade 
administrativa e busca por resultados, assim como pela criação da figura do cidadão-cliente. 
Tanto o PDRAE quanto a EC nº 19 eram partes constitutivas do projeto da terceira via.  

Na centralidade da correlação de forças entre a afirmação dos direitos proclamados na 
Constituição Federal de 1988 e a propagação do Estado neoliberal e da terceira via, é 
possível perceber a hegemonia das parcerias com o terceiro setor, em âmbito legislativo 
com a promulgação de um arcabouço legal que da sustentação a reforma proposta: em 13 
de fevereiro de 1995, com a Lei nº 8.987 que “Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal”; 
em 2004 com a Lei nº 11.079 que “Institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração pública”; a Lei nº 9.637/98, que trata 
das Organizações Sociais (OS); a Lei nº 9.790/99 das Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP).  

Esse arcabouço normativo, acrescido da recente aprovação da Lei nº 13.019/14 que 
cria o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e acabou entrando 
em vigor em janeiro de 2016. Essa legislação possui relação com a reforma promovida no 
Estado brasileiro, a partir dos anos de 1990 e a propagação da terceira via, que influencia 
até os dias atuais a promoção das políticas públicas educacionais. O principal objetivo do 
marco regulatório é disciplinar as parcerias celebradas entre o poder público e as entidades 
privadas sem fins lucrativos, conceituadas no referido instrumento legal como 
Organizações da Sociedade Civil – OSC. Para os municípios, as regras dessa lei passam a 
vigorar apenas em 2017, conforme veremos na parte do estudo referente a promoção da 
educação infantil no município de Porto Alegre. Essa legislação amplia a possibilidade das 
parcerias estabelecidas entre as OSC e o poder público: o termo de fomento, o termo de 
colaboração, e o acordo de cooperação, pois anteriormente existiam apenas o convenio e o 
termo de colaboração, por meio das OS e OSCIP.  

http://nossacausa.com/mrosc-fim-da-confusao-normativa-na-relacao-com-o-poder-publico/
http://nossacausa.com/termo-de-fomento-e-termo-de-colaboracao/
http://nossacausa.com/termo-de-fomento-e-termo-de-colaboracao/


 
DANIELA DE OLIVEIRA PIRES et al 
 
 

 
246 

Sobre o contexto em que surgem as OS e as OSCIP, Maria da Glória Gohn, traz 
importante contribuição: 

 
As formas de realização das parcerias são via OS e Oscips. A reforma do Estado, 
elaborada em 1999, prevê que várias políticas públicas para as áreas de Cultura, 
Educação, Lazer, Esporte, Ciência e Tecnologia sejam operacionalizadas por 
entidades da sociedade civil e não mais executadas pelo Estado, que fica no 
papel de gerenciador. As OSs e as Oscips são parte de um modelo político e de 
uma orientação filosófica em que o Estado é responsável apenas pelo 
gerenciamento e controle das políticas públicas e não pela sua execução. O 
Estado deixa de lado o papel de executor ou prestador direto de serviços e passa 
a ter função de promotor e regulador. Quem vai executar estas políticas são 
justamente as OSs e as Oscips, que se constituem e se qualificam como tais, por 
meio de um contrato de gestão firmado entre o terceiro setor e o Poder Público, 
no caso das OSs, ou de um desmembramento de parte do próprio Poder Público, 
via parcerias com as Oscips. (GOHN, 2008, p.99).  
 

As OS são pessoas jurídicas de direito privado, voltadas para atividades de relevante 
valor social, que independem de concessão e permissão do poder público, criada por 
iniciativa de particulares segundo modelo previsto, reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas 
pelo Estado. Com relação à legislação que criou as OS, foi um processo que teve início no 
ano de 1997, pois, conforme Jaime B. Neto: 

 
Em 09.10.97 surge a Medida provisória 1.591, regulando a matéria. Já no dia 
posterior é editado um decreto, de n. 2.344, que instituiu o processo de 
inventário de entidades estatais em extinção a serem transformadas em 
“organizações sociais”. A medida provisória mencionada é reeditada mais cinco 
vezes e a partir daí substituída pela Medida Provisória 1.648, de 24.3.98, a qual, 
de seu turno, é reiterada até o advento da Lei 9.637. Assim, é esta a lei – n. 
9.637, de 15.5.98 – cujo conteúdo é o mesmo da primeira medida provisória 
editada sobre o assunto, que disciplina as “organizações sociais”. (NETO, 2004, 
p.25). 
  

A rigor, nenhuma entidade é constituída como OS nem tampouco, como OSCIP. Ser 
considerada OS ou OSCIP é uma qualidade adquirida, resultado de um ato formal de 
reconhecimento do poder público, facultativo e eventual, semelhante em muitos aspectos à 
qualificação deferida às instituições privadas sem fins lucrativos quando recebem o título 
de utilidade pública. Para Paulo Modesto, teórico da Terceira Via: 

 
As entidades constituídas com personalidade jurídica privada, mas de fins 
públicos, também conhecidas como entidades do terceiro setor, são 
tradicionalmente identificadas pela legislação brasileira como entidades de 
utilidade pública. Para o leigo, a denominação de utilidade pública, à 
semelhança da recente denominação organização social, designa uma espécie de 
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entidade, uma forma especial de organização, reconhecível prontamente no 
plano da realidade sensível. Mas se trata de uma ilusão lingüística. Essas 
designações consistem apenas em títulos jurídicos. Em princípio, títulos 
jurídicos que podem ser conferidos, suspensos ou retirados. Essas expressões 
não traduzem uma forma de pessoa jurídica privada. Nem informam uma 
qualidade inata ou traço original de qualquer espécie de entidade. Dizer de 
alguma entidade que ela é “de utilidade pública” ou “organização social, ou 
ainda “organização da sociedade civil de interesse público” significa dizer que 
ela recebeu e mantém o correspondente título jurídico. (MODESTO, Paulo, 
1998, p.56).  
 

Portanto, as denominações, refere-se às entidades privadas, fundações ou associações 
sem fins lucrativos, que usufruem o título ou de OS ou ainda de OSCIP. Essas qualidades 
jurídicas asseguram vantagens e sujeições incomuns para as tradicionais pessoas jurídicas 
qualificadas pelo título de utilidade pública; essas passam a gozar de benefícios especiais 
não extensíveis às demais pessoas jurídicas privadas, benefícios tributários e vantagens 
administrativas diversas. 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “não há dúvidas de que as 
organizações sociais se constituem em um instrumento de privatização do qual o governo 
se utiliza para diminuir o tamanho do aparelhamento da Administração Pública” (DI 
PIETRO, 1999, p. 201). Um ano após a criação das organizações sociais OS, foi 
promulgada a Lei Nº. 9.790/99, que trata das OSCIP. Esta legislação visa possibilitar a 
outorga de título a outra categoria de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
integrante do Terceiro Setor, com objeto social mais amplo e aperfeiçoado que a anterior 
legislação (Lei Nº. 9.637/98).  

Podem solicitar a qualificação como OSCIP, as pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, que tenham pelo menos uma das seguintes finalidades (art. 3°, da Lei 
Nº. 9.790/99): promoção da assistência social; promoção da cultura, defesa e conservação 
do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da educação, ou saúde, observando-
se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei; promoção 
da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente 
e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; entre outros. 

Além disso, observa-se um distanciamento do Estado na gestão interna das OSCIP, que 
ao contrário do que dispunha a legislação das OS em seu art.3º, I, “a”, no qual determinava 
a participação de membros do poder público no conselho de administração das OS; já no 
caso da legislação das OSCIP, tal exigência foi suprimida. As OS que possuem objetivos de 
lucro e são organizadas para gerar benefícios privados, ou que desenvolvem atividades sem 
fins lucrativos, mas, todavia, não se caracterizam claramente pelo atendimento de interesses 
de caráter público, não se enquadram no conceito de OSCIP; são elas: sociedades 
comerciais; sindicatos ou associações de classe voltadas à representação de categorias 
profissionais; instituições religiosas enquanto voltadas à disseminação de credos; 
organizações partidárias; entidades de benefícios mútuos, voltadas ao interesse de um 
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círculo restrito de associados; instituições de saúde ou de educação privadas e não gratuitas; 
cooperativas.  

Esse novo rearranjo na estrutura estatal ou a nova configuração da organização estatal 
caracteriza-se pela inserção de novos sujeitos na execução de várias funções, dentro da 
esfera de responsabilidade estatal. Nesse contexto, incluem-se as novas formas de atuação 
do Estado no campo educacional, dentre elas, a descentralização, a privatização, a 
focalização e a terceirização, como consequência da forte influência da ideologia 
neoliberal. A relação público-privada está associada aos valores preconizados pela lógica 
empresarial, tais como a competitividade e a produtividade. Para tanto, é necessário um 
“arcabouço normativo” que legitime tal prática a partir da disseminação dos valores e da 
lógica empresarial, no interior das escolas públicas, sendo esse o próximo tópico analisado 
pelo estudo, qual seja, a configuração jurídico-social-política, com base nas atuais 
regulações incorporadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a partir do ano de 2017. 
Essas disposições estão aprofundando a redefinição do campo de atuação do Estado, além 
de promover uma reforma em toda a sua estrutura administrativa, com consequências para 
o campo das políticas sociais educacionais. 
 
 
Análise da legislação infraconstitucional no contexto do estado neoliberal e 

da terceira via 
 

O ordenamento jurídico atual sobre a propriedade dos serviços de responsabilidade do 
Estado materializa a privatização das políticas públicas sociais por meio do público não 
estatal. A lógica do fortalecimento do setor privado pode ser verificada nos dados coletados 
no sítio do Instituto de Pesquisas Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)3, no qual o 
universo das OSCs totaliza cerca de 400 mil entidades. Do mesmo modo, o IPEA informa o 
impacto na economia que estas OSCs promovem com 4.136.536.284 (quatro bilhões, cento 
e trinta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil e duzentas e oitenta e quatro) 
ocupações formais e 6.339.197.724 (seis bilhões, trezentas e trinta e nove milhões, cento e 
noventa e sete mil e setecentas e vinte e quatro) ocupações informais. A Região Sudeste se 
destaca pelo maior contingente de ocupações formais 2.249.158.511 (dois bilhões, duzentos 
e quarenta e nove milhões, cento e cinquenta e oito e quinhentas e onze) e a Região Norte 
com menor número 177.589.169 (cento e setenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e 
nove mil e cento e sessenta e nove). Quando se trata de ocupações informais, também o 
Sudeste se destaca com 2.317.935.360 (dois bilhões, trezentos e dezessete milhões, 
novecentos e trinta e cinco mil e trezentas e sessenta), seguido pela Região Nordeste com 
2.052.558.047 (dois bilhões, cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil e 
quarenta e sete). De acordo com a natureza jurídica das OSCs e sua distribuição por 
regiões, temos: 
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Tabela 1 – Natureza jurídica das OSCs por região. 
Região Associação privada Fundação privada Organização religiosa Organização Social (OS) 
Norte 127.264.002,436 260.331.902,577  3.945.779,028 

Nordeste 968.102.553,337 672.831.528,503   
Sudeste 4.847.377.861,128 3.477.764.320,567 1.382.138,756 1.080.482,995 

Centro-Oeste 581.012.218,96 320.792.685,573   
Sul 1.112.783.969,624 1.280.182.830,267   

Fonte: <extrator.ipea.gov.br> Elaborado por Monique Montano (2017) 
 

Destacadamente aparece a Região Sudeste acompanhada pela Região Sul com 
associações e fundações privadas alcançando a casa dos bilhões, seguidas pelas demais 
regiões. Constam Organizações Sociais (OS) no Norte e no Sudeste e organizações 
religiosas apenas na Região Sudeste. 

Na tabela abaixo, apresentamos os números da parceria público-privada por meio dos 
seus principais instrumentos relativos ao período de 2009 a 2011, em que podemos citar o 
contrato de repasses, os convênios, os financiamentos pela Financiadora de Estudos e 
Projetos – Finep – vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o incentivo ao esporte, 
à cultura e os termos de parceria. Já de 2012 a 2014 os contratos de repasses, os convênios, 
os financiamentos pelo Finep, o incentivo ao esporte e, em 2015 a 2016, os contratos de 
repasses, os convênios, os financiamentos pelo Finep e, exclusivamente em 2016, um novo 
instrumento de parceria, o termo de colaboração. 
 
Tabela 2 – Instrumentos de parceria por regiões. 
Instrumento da 

parceria Norte Nordeste Sudeste Centro-Oeste Sul 

Contrato de 
repasse 26.387.694,06 166.465.851,518 98.810.026,679 58.646.806,244 92.684.587,976 

Convênio 83.753.445,137 364.097.874,712 1.574.879.447,263 414.386.896,879 903.907.348,025 
Financiamento - 

Finep 253.729.191,368 928.628.065,506 4.165.871.212,37 307.649.954,911 934.921.706,973 

Incentivo à 
cultura  7.815.478,063 124.844.956,015 4.950.338,774 5.608.907,089 

Incentivo ao 
esporte 27.671.353,476 77.735.990,469 2.331.251.635,79 109.161.441,371 395.986.462,422 

Termo de 
colaboração   3.243.291,897   

Termo de 
parceria  96.190.821,572 28.704.233,432 7.009.466,354 59.857.787,40 

Fonte: <extrator.ipea.gov.br> Elaborado por Monique Montano (2017) 
 



 
DANIELA DE OLIVEIRA PIRES et al 
 
 

 
250 

Como podemos constatar, há uma alteração na execução das políticas sociais para o 
atendimento das demandas da população, ou seja, há a privatização das políticas para o 
atendimento da questão social: “elas são retiradas paulatinamente da órbita do Estado, 
sendo privatizadas: transferidas para o mercado e/ou alocadas na sociedade civil” 
(MONTAÑO, 2002, p. 189). Neste sentido, concordamos com o autor quando afirma que 
este repasse de responsabilidade efetiva-se em “uma nova e abundante demanda lucrativa 
para o setor empresarial” (Idem, 2002, p.23).  

As tabelas abaixo evidenciam os valores em reais dos recursos repassados à iniciativa 
privada, nas cinco regiões do país, por meio de diferentes instrumentos de parceria, no 
período de 2009 a 2014. Nossa análise focaliza as associações e as fundações, ambas 
privadas, considerando a peculiaridade do controle social exercido em função da natureza 
jurídica das mesmas, sem desconhecer as organizações religiosas e organizações sociais. 
 
Tabela 3 - Região Centro-Oeste 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Natureza 
jurídica Região Instrumento da 

parceria Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Associação 
privada 

Centro-Oeste 

Contrato de repasse 14.297.473,43 5.095.997,86     
Convênio 194.635.790,54 50.316.349,96   7.366.459,66 1.804.751,04 

Financiamento - 
Finep 1.389.836,49 23.406.455,11  9.305.265,84 7.151.110,96  

Incentivo ao 
esporte 3.337.127,16 4.612.481,86 5.463.840,88 4.743.239,17 5.945.920,92 9.459.965,55 

Outras 
transferências 

voluntárias   424.211.802,11 571.525.064,73 735.429.400,07 798.735.572,3
1 

Termo de parceria  974.684,37     
Sub Total 213.660.227,61 84.405.969,16 429.675.642,98 585.573.569,74 755.892.891,60 810.000.288,8

9 

Fundação 
privada 

Contrato de repasse 2.663.715,84 4.608.217,59     
Convênio 53.126.304,71 9.647.836,50     

Financiamento 
Finep 21.888.520,64 42.371.843,19 16.363.711,26 35.518.909,00 18.460.108,76 8.392.506,76 

Incentivo à cultura  456,58     
Incentivo ao 

esporte 128.716,19      
Outras 

transferências 
voluntárias   56.513.903,95 62.092.143,76 51.705.106,04 62.803.128,02 

Sub Total 77.807.257,38 56.628.353,86 16.363.711,26 35.518.909,00 18.460.108,76 8.392.506,76 
Organizaçã

o Social 
(OS) 

Outras 
transferências 

voluntárias   1.035.788,61 697.456,10 124.992,58 45.883,52 

Total 291.467.484,99 141.034.323,02 503.589.046,81 683.882.078,60 826.183.098,98 881.241.807,20 

Fonte: <extrator.ipea.gov.br> Elaborado por Monique Montano (2017) Todos os valores desembolsados 
apresentados na tabela são deflacionados. 
 

O aporte de transferências, no período compreendido entre 2009 e 2014, para as 
associações e fundações privadas desta região totalizam R$ 3.327.397.839,59 (três bilhões, 
trezentos e vinte e sete milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e 
nove reais e cinquenta e nove centavos). Para as associações privadas, o volumoso aporte 
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financeiro chega à casa dos bilhões, no valor de R$ 2.879.208.589,98 (dois bilhões, 
oitocentos e setenta e nove milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e 
noventa e oito centavos); para as fundações privadas, o valor total transferido é de R$ 
233.114.281,77 (duzentos e trinta e três milhões, cento e quatorze mil, duzentos e oitenta e 
um reais e setenta e sete centavos). 
 
Tabela 4 - Região Nordeste 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Natureza 
jurídica Região Instrumento da 

parceria Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Associação 
privada 

Nordeste 

Contrato de repasse 47.168.152,87 27.551.740,68     
Convênio 101.522.488,31 33.961.771,77   638.866,41  

Financiamento - 
Finep 44.032.291,57 63.771.115,98 9.239.364,03 24.831.069,13 31.916.923,38 6.243.076,28 

Incentivo à cultura 1.121.313,04      
Incentivo ao 

esporte 9.389.000,92 2.864.333,35 4.874.241,05 4.806.505,43 11.719.173,71 3.634.992,35 

Outras 
transferências 

voluntárias   490.683.934,51 588.122.586,75 740.272.202,16 818.531.369,46 

Termo de parceria  93.429.179,55     
Sub Total 203.233.246,71 221.578.141,33 504.797.539,60 617.760.161,31 784.547.165,66 828.409.438,09 

Fundação 
privada 

Contrato de repasse 839.062,76 628.092,40     
Convênio 13.897.974,66 13.460.683,71   947.880,49 15.835.834,86 

Financiamento - 
Finep 58.433.589,02 147.050.301,87 11.454.942,12 57.004.177,99 71.788.576,87 21.512.098,53 

Incentivo à cultura       
Incentivo ao 

esporte 235.456,44 78.290,61    613.548,71 

Outras 
transferências 

voluntárias   146.359.102,90 154.471.830,57 127.857.732,57 133.182.366,98 

Termo de parceria  102.931,40     
Sub Total 73.406.082,88 161.320.299,98 157.814.045,01 211.476.008,56 200.594.189,92 171.143.849,08 

Organizaç
ão 

religiosa 

Outras 
transferências 

voluntárias   106.044,88 211.710,89 218.916,89 127.024,25 

Organizaç
ão Social 

(OS) 

Outras 
transferências 

voluntárias      240.288,14 

Total 276.639.329,59 382.898.441,31 662.717.629,49 829.447.880,76 985.360.272,46 999.920.599,56 

Fonte: <extrator.ipea.gov.br> Elaborado por Monique Montano (2017) Todos os valores desembolsados 
apresentados na tabela são deflacionados. 

 
Assim como na região Centro-Oeste, constatamos o crescimento ao incentivo à 

parceria público-privada na Região Nordeste, em que, no período de seis anos, triplica o 
valor do aporte financeiro. A totalidade dos incentivos, implica em R$ 4.136.984.153,16 
(quatro bilhões, cento e trinta e seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e 
cinquenta e três reais e dezesseis centavos). Para as associações privadas, destaca-se o valor 
das transferências que perfazem o total de R$ 3.160.325.692,68 (três bilhões, cento e 
sessenta milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e 
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oito centavos) e, para as fundações privadas, o valor de R$ 975.754.475,44 (novecentos e 
setenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos). Nesta região o incentivo à cultura por meio das 
associações privadas consta apenas no ano de 2009, no valor de R$ 1.121.313,04 (um 
milhão, cento e vinte e um mil, trezentos e treze reais e quatro centavos). Não há incentivo 
à cultura por meio das fundações privadas. 
 
Tabela 5 - Região Norte 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Natureza 
jurídica Região Instrumento da 

parceria Valor  Valor Valor  Valor Valor  Valor  

Associação 
privada 

Norte 

Contrato de 
repasse  5.432.995,37 4.019.833,78        

Convênio 14.064.462,64 2.013.261,26 28.492,87      
Financiamento - 

Finep 5.258.844,36 8.570.837,29 60.760,69 5.655.747,81   1.432.422,07 

Incentivo ao 
esporte   4.684.395,21 8.958.015,09 6.147.917,96 1.692.729,23 388.379,86 

Outras 
transferências 

voluntárias 
    95.067.162,34 108.232.341,93 128.510.152,39 101.436.862,71 

Sub Total 24.756.302,37 19.288.327,53 104.114.430,99 120.036.007,70 130.202.881,62 103.257.664,64 

Fundação 
privada 

Contrato de 
repasse   552.358,04        

Convênio 1.694.951,61 26.207.890,51    2.015.541,94   
Financiamento - 

Finep 29.664.673,21 70.533.959,49 13.088.872,25 14.436.518,77 21.966.399,58 5.566.044,31 

Incentivo ao 
esporte        331.724,13 72.417,99 

Outras 
transferências 

voluntárias 
    55.449.672,78 43.140.372,99 32.147.465,04 25.371.510,35 

Sub Total 31.359.624,82 97.294.208,04 68.538.545,03 57.576.891,75 56.461.130,69 31.009.972,66 

Organização 
religiosa 

Outras 
transferências 

voluntárias  
       369.508,83 1.278.187,22 

Organização 
Social (OS) Contrato de repasse 3.748.490,08          

Total 59.864.417,26 116.582.535,56 172.652.976,02 177.612.899,50 187.033.521,10 135.545.824,50 

Fonte: Fonte: <extrator.ipea.gov.br> Elaborado por Monique Montano (2017) Todos os valores 
desembolsados apresentados na tabela são deflacionados. 
 

A partir dos dados da tabela 5, verificamos que há uma evolução crescente no aporte de 
recursos por meio das parcerias público-privadas com as fundações e associações privadas, 
chegando à soma de R$ 849.292.173,94 (oitocentos e quarenta e nove milhões, duzentos e 
noventa e nove mil, cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos). Os recursos 
repassados no período, para as associações privadas, totalizam R$ 501.655.614,84 
(quinhentos e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e 
oitenta e quatro centavos). Para as fundações privadas, o incentivo à região totaliza, no 
período, R$ 342.240.372,98 (trezentos e quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta mil, 
trezentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).  
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Tabela 6 – Região Sudeste 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Natureza 
jurídica Região Instrumento 

da parceria Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Associação 
privada 

Sudeste 

Contrato de 
repasse 10.383.062,97 3.886.816,49    285.847,62 

Convênio 193.014.372,91 232.503.199,40 651.886,89  869.037,77 1.499.429,62 
Financiamento - 

Finep 376.038.202,96 210.766.513,42 81.656.975,66 189.112.741,73 38.924.289,31 71.337.911,48 

Incentivo à 
cultura 35.499.230,21 22.679.361,41 241.621,69    

Incentivo ao 
esporte 125.589.417,75 216.139.466,39 221.370.440,23 212.938.240,87 208.264.932,77 190.529.973,87 

Outras 
transferências 

voluntárias   1.640.272.083,21 2.029.973.032,65 2.278.494.245,96 1.981.636.283,60 

Termo de 
colaboração       

Termo de 
parceria 4.709.128,81 1.153.855,33     

SubTotal 745.233.415,61 687.129.212,44 1.944.193.007,68 2.432.024.015,25 2.526.552.505,81 2.245.289.446,18 

Fundação 
privada 

Contrato de 
repasse 1.218.279,00 3.438.358,16     

Convênio 161.547.379,11 61.781.440,93 94.983.685,90 88.519.729,29 67.680.960,85 36.640.586,47 
Financiamento - 

Finep 341.021.488,92 553.272.341,88 109.558.354,95 306.618.580,38 268.368.974,06 166.626.390,14 

Incentivo ao 
esporte 2.668.751,67 4.096.949,77 3.600.941,91 2.548.380,18 4.721.124,14 4.410.170,15 

Outras 
transferências 

voluntárias   1.094.267.494,97 1.266.015.662,70 1.195.165.653,55 2.067.267.384,61 

Sub Total 506.455.898,69 622.589.090,74 1.302.410.477,73 1.663.702.352,55 1.535.936.712,61 2.274.944.531,37 

Organização 
religiosa 

Contrato de 
repasse 694.511,74      

Convênio 156.970,96 142.919,52     
Outras 

transferências 
voluntárias     188.950,62  

Organização 
Social (OS) 

Convênio 171.123,46      
Outras 

transferências 
voluntárias   321.310,11 3.632.143,69 723.847,73 265.576,06 

Total 1.252.711.920,46 1.309.861.222,69 3.246.924.795,52 4.099.358.511,48 4.063.402.016,76 4.520.499.553,6
1 

Fonte: <extrator.ipea.gov.br> Elaborado por Monique Montano (2017) Todos os valores desembolsados 
apresentados na tabela são deflacionados. 
 

Na Região Sudeste, os valores de incentivo à parceria, no período entre 2009 a 2014, 
por meio das associações e fundações privadas, organizações religiosas e organizações 
sociais, sempre totalizaram a casa dos bilhões, sendo o computo total de R$ 
18.492.758.020,51 (dezoito bilhões, quatrocentos e noventa e dois milhões, setecentos e 
cinquenta e oito mil, vinte reais e cinquenta e um centavos). Para as fundações privadas a 
monta é de R$ 7.906.039.036,68 (sete bilhões, novecentos e seis milhões, trinta e nove mil 
e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) e para as associações privadas R$ 
10.580.421.602,96 (dez bilhões, quinhentos e oitenta milhões, quatrocentos e vinte e um 
mil, seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos).  
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No período apresentado na tabela 6, não consta incentivo à cultura por meio da 
parceria com as fundações privadas, apenas com as associações privadas, no total de R$ 
58.420.213,31 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e treze reais e 
trinta e um centavos). As parcerias por meio de convênios se estabelecem tanto com as 
associações privadas, quanto com as fundações, organizações religiosas e organizações 
sociais. 
 
Tabela 7 - Região Sul 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Natureza 
jurídica Região Instrumento da 

parceria Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Associação 
privada 

Sul 

Contrato de 
repasse 27.513.264,85 7.933.022,25     

Convênio 47.437.938,93 24.103.078,02 1.564.656,74 1.169.688,29 1.498.200,63 6.034.832,46 
Financiamento - 

Finep 21.641.888,56 100.746.099,32 34.832.354,63 76.082.471,39 37.465.096,24 25.136.374,80 

Incentivo à cultura 735.399,03 2.272.697,03     
Incentivo ao 

esporte 8.576.504,03 14.945.501,08 26.711.790,71 23.724.856,44 30.433.095,80 31.292.652,68 

Outras 
transferências 

voluntárias   449.835.604,59 493.476.139,23 511.953.910,69 512.374.264,66 

Termo de parceria  1.458.458,85 31.907.658,29    
Sub Total 105.904.995,39 151.458.856,56 544.852.064,96 594.453.155,34 581.350.303,36 574.838.124,61 

Fundação 
privada 

Contrato de 
repasse 3.526.479,94 1.704.424,85     

Convênio 31.549.048,46 53.810.812,91 129.723.636,15 177.429.750,12 105.737.727,91 73.234.389,41 
Financiamento - 

Finep 92.155.021,47 110.943.973,03 44.733.874,91 79.906.304,71 48.770.133,73 20.516.814,12 

Incentivo ao 
esporte 341.200,48 1.056.056,38 2.995.287,97 809.413,14 1.906.230,76 1.036.503,78 

Outras 
transferências 

voluntárias   175.001.760,18 170.117.944,35 177.653.193,32 219.785.760,84 

Sub Total 155.085.015,20 175.448.289,43 352.454.559,20 428.263.412,33 334.067.285,72 314.573.468,16 

Organização 
religiosa 

Outras 
transferências 

voluntárias   9.101,55 14.410,78 8.975,26 123.313,02 

Organização 
Social (OS) 

Outras 
transferências 

voluntárias   15.397,46 46.600,91 46.458,23 17.166,99 

Total 233.476.745,74 318.974.123,74 897.331.123,16 1.022.777.579,36 915.473.022,57 889.552.072,77 

Fonte: <extrator.ipea.gov.br> Elaborado por Monique Montano (2017) Todos os valores desembolsados 
apresentados na tabela são deflacionados. 
 

O aporte de transferências, para a Região Sul, da parceria público-privada no período 
em análise, totaliza R$ 4.277.584.667,33 (quatro bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, 
quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) 
Para as associações privadas o aporte financeiro é de R$ 2.552.857.500,21 (dois bilhões, 
quinhentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos reais e 
vinte e um centavos), para as fundações privadas o valor total transferido é de R$ 
1.759.892.030,03 (um bilhão, setecentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e noventa e 
dois mil, trinta reais e três centavos).  
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O somatório dos valores repassados para as entidades de direito privado, parceiras do 
poder público das cinco regiões do Brasil, perfaz um total de R$ 31.084.016.854,53 (trinta 
e um bilhões, oitenta e quatro milhões, dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e 
cinquenta e três centavos), o que evidencia a política de valorização do privado em 
detrimento do público posta em prática, conforme os ditames neoliberais. Há que se 
destacar ainda que, com exceção da Região Sudeste, nas demais regiões os recursos 
repassados para as associações privadas são visivelmente mais elevados do que os 
repassados para as fundações privadas.  

Neste sentindo é importante pontuar que, originalmente, uma entidade privada, para 
firmar parceria ou promover direitos de natureza social, necessita de uma natureza jurídica 
de origem que a defina como associação ou fundação, sendo que tanto uma quanto outra 
pode ser erigida como entidades do terceiro setor. Segundo Pires (2009, p.77), “As 
associações e as fundações estão descritas no art. 44, do Código Civil – CC – que dispõe 
sobre as pessoas jurídicas de direito privado. Além das associações e das fundações, temos 
as sociedades, as organizações religiosas e os partidos políticos”. A autora afirma ainda, 
que há diferenciações quanto ao controle exercido sobre estas entidades cujo rigor maior 
dá-se sobre as fundações nas quais o controle é feito pela Procuradoria das Fundações, 
órgão vinculado ao Ministério Público. Quanto às associações, o mesmo é realizado pelos 
associados ou pelos parceiros. 

Como aludido anteriormente, na área da educação também encontramos a parceria 
entre o Estado e o setor privado, a partir do ano de 2014, ainda no governo de Dilma 
Rousseff, com a promulgação da Lei Federal nº 13.019/2014, quando a mesma passa a ser 
contratualizada com a sociedade civil sob novo ordenamento jurídico. A Lei em tela tem 
como fundamento o fortalecimento da sociedade civil e a obtenção de resultados, inseridos 
na perspectiva capitalista, que defende a lógica da racionalização de recursos e a 
universalização do atendimento, por meio da definição de um regime jurídico de 
contratualização com a Administração Pública. 

Após sua edição, a vigência da Lei 13.019/2014 foi postergada, vigorando, a partir de 
2016, com a publicação da Lei 13.204/2015 que promoveu alterações no texto original da 
primeira Lei. Dentre as alterações, está a inclusão da vigência para os municípios, a partir 
de janeiro de 2017, por regramento local, em cujo documento deve constar o detalhamento 
das questões não abordadas pelo texto da Lei Federal. Das alterações propostas à Lei 
13.019/2014 pela Lei 13.204/2015, destacamos aquelas que entendemos como inovações, 
quais sejam: os instrumentos jurídicos disciplinados são o Termo de Colaboração (quando o 
Plano de Trabalho é proposto pela Administração pública) e o Plano de Fomento (quando a 
organização da sociedade civil propõe o Plano de Trabalho). Aqui o Termo de Fomento é a 
grande mudança, pois percebemos tratar-se do empreendedorismo, como define Anthony 
Giddens: 

 
O governo deve contribuir diretamente para a modernização da sociedade civil, e 
ao mesmo tempo manter suas fronteiras com ela. O empreendedorismo civil é a 
qualidade de uma sociedade civil modernizada. Ele é necessário para que os 
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grupos cívicos produzam estratégias criativas e energéticas para ajudar na lida 
com problemas sociais. O governo pode oferecer apoio financeiro ou propiciar 
outros recursos a tais iniciativas. E lucrará por sua vez, já que projetos 
colaborativos entre governo e grupos da sociedade civil exigirão que tais grupos 
sejam engajados, determinados e competentes. (GIDDENS, 2007, p. 26). 
 

Da mesma forma, chama-nos atenção na lei a definição do conceito de sociedade civil 
para fins da parceria, ampliado para além das entidades privadas sem fins lucrativos às 
sociedades cooperativas e às organizações religiosas. Esta definição agrega novos sujeitos 
na correlação de forças, no caso aqueles com fins lucrativos. Para mais, dentre as 
alterações, constam: a priorização do controle de resultados, a não exigência de títulos ou 
certificados para a celebração da parceria (diferentemente do expresso na Lei n° 
11.944/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB) e também a revogação 
da Lei n° 91/354 (que determinava as regras pelas quais as sociedades eram declaradas de 
utilidade pública), a simplificação do Plano de Trabalho, a possibilidade de criação de 
Conselho Nacional de Fomento e Colaboração (composição paritária entre representantes 
governamentais e organizações da sociedade civil), assim como a criação de comissão de 
seleção para avaliação da proposta com base em termos de edital previsto na lei. Também 
distingue parcerias de convênios, destinando para isto, a aplicabilidade da Lei das licitações 
nº 8.666/93. Das proposições do novo ordenamento jurídico, consta também a divulgação 
das informações sobre as parcerias realizadas, em atendimento à Lei de acesso à 
informação, por meio de web site, tanto para a administração pública quanto para a 
sociedade civil.  

Conforme estabelecido pela Lei Federal, o município de Porto Alegre regrou 
localmente por meio do Decreto nº 19.775, em 27 de junho de 2017. Esta legislação é o que 
define o regramento local para a Lei nº 13.019/2014 nas contratações das parcerias entre a 
Administração Pública de Porto Alegre e as organizações da sociedade civil a partir de 
então. Nesta perspectiva e em atendimento ao que nos propomos como objetivo deste 
artigo, a seguir discorreremos como a oferta da educação infantil se coloca no objeto das 
parcerias entre o Estado e a sociedade civil. 
 
 
A educação infantil, um direito ainda em construção 
 

Conforme já afirmado no presente texto, a política educacional brasileira 
historicamente sofre o descaso do poder público pela carência de atendimento ou pela 
responsabilização do cidadão por suas demandas, presente na terceira via e, na sua 
estratégia, o terceiro setor. 

A educação infantil no Brasil não fica imune a essas proposições e tem suas demandas 
acirradas pela crise do capital nos anos de 1970. Notadamente a reação popular diante da 
negação dos direitos da infância é marcada pelo ano de 1979 com o “Movimento de Luta 
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por Creches” das mulheres trabalhadoras de São Paulo que reivindicavam educação infantil 
para seus filhos, o que está expresso em resolução emitida no “Primeiro Congresso da 
Mulher Paulista” (SUSIN, 2005, p. 15). As mobilizações sociais continuam pautando a 
educação infantil que passa a constar como direito na Constituição Federal/CF de 1988, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA em 1989 e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional/LDBEN em 1996.  

Em Porto Alegre a parceria público/privada tem sua efetivação em 1993, impulsionada 
pelo fechamento da Legião Brasileira de Assistência/LBA (1991/1992) que protagonizava 
uma política compensatória à pobreza, ofertando atendimento assistencial, por meio das 
associações de bairro, às crianças e aos idosos das periferias carentes da cidade. A extinção 
da LBA ocorreu durante o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) que 
protagonizou e desenvolveu políticas neoliberais de minimização do Estado para diminuir o 
déficit público.  

O município de Porto Alegre, nesse período com governo de orientação de esquerda5, 
colocou em prática a mesma política dos governos neoliberais, qual seja a parceria com a 
sociedade civil repassando para as organizações sociais o atendimento de educação infantil, 
por não haver, à época, recursos públicos destinados à cobertura dos investimentos 
necessários para assumir essa política na sua integralidade. 

O Termo6 de convênio da Secretária Municipal de Educação de Porto Alegre com as 
entidades privadas sem fins lucrativos foi disciplinado de forma unificada, desde 1996, 
pelos seguintes institutos jurídicos: Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 
1989, Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.666/93, artigo 116 e 
posteriores alterações, Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei Orgânica do Município de Porto Alegre de 1990, Lei no 8.198/98 que Cria o Sistema 
Municipal de Ensino, Decreto no 11.417/96 que regula a lei de criação do Sistema de 
Ensino e posteriores alterações, Resoluções do Conselho Municipal de Educação de Porto 
Alegre/ CME-PoA, Resolução no 163 e 164/2003 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/CMDCA, Código Municipal de Saúde (1996) e legislação 
vigente relativa à área de saúde, o estabelecido no Plano de Trabalho e no processo. Ou 
seja, os convênios foram a forma como o município descentralizou a execução da oferta da 
educação infantil.  

Passados 26 anos, a política para a oferta de Educação Infantil continua sendo a 
parceria com a sociedade civil, assumindo cada vez mais essa etapa da educação básica 
que, de acordo com os preceitos legais, atualmente é direito público subjetivo (04 a 05 anos 
e 11 meses) e deveria estar universalizada em 2016. 

Essa parceria como alternativa para a oferta da educação infantil deveria ser 
considerada como um processo de transição, devido o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação/FUNDEB (2007/2020) ter contemplado recursos específicos para essa etapa 
educacional, o que não aconteceu com o financiamento anterior pelo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério/FUNDEF 
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(1996/2006). Assim sendo, não se justifica o considerável aumento de matrículas da 
educação infantil que hoje são de responsabilidade de organizações da sociedade civil. 

A sequência histórica escolhida para compor a Tabela n° 8 abaixo, com o objetivo de 
evidenciar a caminhada realizada pelo município na política de parceria, começa em 1993, 
ano do início do conveniamento com organizações da sociedade civil (creches 
comunitárias). Os demais anos escolhidos registram sua evolução, finalizando com os 
dados oficiais mais atualizados que datam de 2016. 

Os números presentes na Tabela 8 evidenciam a preponderância de vagas ofertadas 
pela parceria do público com o privado, materializando a política de minimização do 
Estado na oferta pública de educação para a infância. 
 
Tabela 8 - Evolução das matrículas da Educação Infantil Porto Alegre/RS 
Redes 1993 2003 2010 2014 2016 
Municipal - 5.415  5.525  6.018  7.647 
Creches Comunitárias 2.000 8.399 13.302 11.840 12.546 
Total 2.000 13.814 18.827 17.858 20.193 
Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2004 a 2012. EPED/ASSEPLA/SMED, 2000/2010, Boletim 
Informativo SMED. Dados 2014/2016-FUNDEB, extraídos de Portarias Interministeriais (n.º17/2014 e n.º 
08/2016) disponibilizadas pelo Tribunal de Contas/RS. Elaborada pela autora Maria Otilia K. Susin (2017) 
para esse estudo. 
 

Segundo Susin (2005, p. 15), “É preciso lembrar que a forma como uma sociedade lida 
com a infância está diretamente associada à concepção que tem do que significa ser criança 
[...]”. A falta de recursos nos municípios é uma realidade devido à crise fiscal criada pelas 
cíclicas crises do capital, no entanto questionamos as prioridades que são dadas aos 
investimentos municipais em momentos de crise. Segundo Evaldo Vieira (2001), não há 
como justificar a renúncia à vida dos cidadãos pela falta de recursos e pela negação de 
direitos. 

A educação infantil municipal teve suas regulamentações iniciais emitidas pelo 
Conselho Estadual de Educação quando ainda não havia o Sistema Municipal de Ensino, o 
que se deu em 1998, passando então o Conselho Municipal de Educação/CME a ser o órgão 
regulador, dentre outros, da educação infantil ofertada no município de Porto Alegre. A 
partir daí é que surgem as normatizações da educação infantil que já levam em conta a 
parceria e as características próprias desta oferta, por envolver sociedade civil e todos os 
processos de participação já implementados pela intensa atuação do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA. 

O primeiro documento emitido para regulamentar a parceria, anterior aos do CME, foi 
de autoria do CMDCA, a conhecida Resolução 030/9387 que definia parâmetros e 
princípios para a celebração dos convênios. Esse documento pautava o caráter educacional 
e político da educação infantil com vistas à implementação de uma política municipal para 
a infância, bem como melhorias qualitativas no atendimento às crianças nas creches 
comunitárias por se tratarem de espaços de educação, de conscientização e de exercício da 
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cidadania (SUSIN, 2005, p. 41). Portanto, já estava presente nos primeiros movimentos da 
sociedade civil a preocupação com a qualidade da educação infantil nos espaços 
conveniados, fato que ainda hoje (2017) não tem sua efetivação. 

Normatizações do CME/PoA, como a primeira Resolução normativa da educação 
infantil (Resolução n.º 003 de 25 de janeiro de 2001) no sistema municipal de ensino, têm a 
finalidade de consagrar preceitos legais já instituídos, bem como definir normas para a 
oferta da educação infantil com a visão de “criança como sujeito de direitos”, do trabalho 
educativo/pedagógico composto de ações intencionais e planejadas que envolvam as 
crianças em “atividades lúdicas, de higiene, de alimentação e sono, propiciando o 
desenvolvimento e a construção de conhecimentos”, de espaços físicos próprios e 
confortáveis, de profissionais com a formação exigida em lei por no mínimo quatro horas 
diárias auxiliados por outros com preparação para atuar com crianças, mas sem a formação 
de professor. Observa-se, ainda, uma flexibilização, no caso das exigências com as creches 
comunitárias conveniadas, bem como um período de transição que oferece a possibilidade 
de adaptação às novas exigências a todas as instituições do sistema.  

Após treze anos de vigência, da primeira norma da educação infantil, o CME/PoA 
lança a Resolução n.º 15, de 18 de setembro de 2014, avançando no processo de 
normatização, trabalhando a “identidade do atendimento desta etapa, a formação de 
professores e demais profissionais da educação infantil, o currículo, a regulação dos 
estabelecimentos que ofertam esta Etapa da educação”, bem como “as condições para sua 
oferta” (CME/PoA, 2015, p. 11). Destaca-se o grande avanço desta resolução quanto à 
exigência de que todos os profissionais que atuarão com as crianças, tanto nos espaços 
públicos quanto nos privados, serão professores com a titulação exigida pela LDBEN, qual 
seja, “Curso Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia, sendo também admitida como 
formação mínima a oferecida em nível médio, na Modalidade Normal (magistério) ”. 
(CME/PoA, 2015, Art. 11, p. 3). 

Acrescente-se que as exigências do CME, nas duas Resoluções, têm como pauta 
central o direito à educação infantil de qualidade ofertada às crianças pequenas nas 
instituições do sistema municipal de ensino, sejam elas públicas ou privadas, o que inclui os 
espaços conveniados. No entanto, não há condições de garantia de um direito separando-o 
da base material que lhe dá sustentação. Assim, o discurso da falta de recursos para as 
políticas públicas, com destaque para a educação, impede a materialização desse direito, 
bem como reforça a cultura da qualidade possível, no caso das políticas públicas.  

Estudos e pesquisas nessa área têm demonstrado que a responsabilização da sociedade 
civil por suas demandas, prática dos governos neoliberais que se socorrem de organizações 
do terceiro setor para a oferta de políticas públicas, não repassando recursos suficientes 
para a sua operacionalização, tem promovido a cultura da “naturalização do possível”, com 
políticas compensatórias, desqualificadas e focalizadas nos setores mais carentes da 
sociedade, que as aceitam temerosos da perda do pouco que lhes resta por viverem uma 
realidade de ausência de políticas públicas e com demandas sociais prementes não 
atendidas. Com essas condições materiais, o resultado não poderia ser outro senão a 
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constatação da precariedade da oferta e a falta de qualidade da educação desenvolvida 
nesses espaços. 

Em que pese o histórico de busca da qualidade na educação ofertada pelas instituições 
da sociedade civil parceiras do poder público e expressa nas normatizações, como foi o 
caso da primeira resolução do CMDCA, chegando às normas do CME, a inclusão das 
instituições conveniadas ao sistema municipal de ensino não logrou continuidade no 
processo de qualificação que se verificou inicialmente, não se mantendo ao longo do 
tempo. 

Em pesquisa de doutorado, Susin (2009) conclui que a participação da sociedade civil 
no controle das políticas desenvolvidas por meio da parceria público-privada, pressuposto 
da administração gerencial, não ocorre. As famílias não são chamadas para discussões no 
interior das instituições sejam elas de cunho pedagógico, organizativo ou financeiro. 
Decisões importantes como critérios de ingresso, usados nestes espaços devido à carência 
de vagas frente à demanda, não são socializadas, o que leva a comunidade a afirmar que a 
definição se dá a partir de interesses particulares da direção da creche. A aplicação de 
critérios de ingresso, por mais democráticos que sejam, ferem o direito de toda a criança de 
estar na escola. A ausência de participação da comunidade nos espaços conveniados leva a 
autora a afirmar que as decisões ficam centradas na direção da entidade o que se expressa 
no exercício autoritário da gestão destes espaços públicos, com distanciamento do princípio 
da gestão democrática na educação.  

A democracia, segundo Evaldo Vieira (2001, p. 14), se constitui como um processo 
prolongado e de avanço na sociedade que se torna cada vez mais democrática, quanto mais 
coletiva for a decisão. Mas, segundo Peroni (2006), em se tratando da sociedade brasileira, 
que historicamente viveu uma frágil democracia, o tema da gestão democrática remete não 
somente à participação na gestão da escola, mas à participação da escola na construção de 
uma sociedade e de uma educação mais democráticas. Portanto, a gestão democrática é 
parte do projeto de construção da democratização da sociedade brasileira e deve ser 
vivenciada desde a educação infantil.  

Atualmente, no município de Porto Alegre, a parceria dá-se por novo regramento 
jurídico analisado neste texto e que merece algumas observações quanto à sua 
aplicabilidade, tendo em vista a garantia do direito de toda acriança a uma educação de 
qualidade.  

Considerando a legislação municipal reguladora da parceria entre sociedade civil e o 
poder público já existente e o direito constitucional a uma educação pública, gratuita, laica 
e de qualidade para todas as crianças de 0 a 5anos e 11 meses faz-se necessário contemplar 
os diferentes momentos históricos da política de parceria no município. Para tanto, 
analisaremos os recentes documentos oficiais, exarado pelo poder executivo municipal, 
como é o caso do Decreto nº 19.775, de 27 de junho de 2017. O referido Decreto passa a 
pautar o regime jurídico para a política de parceria com entidades da sociedade civil que 
compreendem o repasse de recursos, atual, qual seja o Termo de Colaboração substituirá os 
termos dos antigos convênios, a contar início do ano de 2018 (Art. 62, §3º). E em 
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decorrência disso, analisaremos também os documentos emitidos pela Secretaria Municipal 
de Educação/SMED, para dar conta das exigências do Termo de Colaboração. 

O Decreto em análise apresenta algumas peculiaridades como a possibilidade de 
atuação em rede de instituições que poderão formar um grupo para atender o objeto da 
parceria celebrada (Art.11, §2º), possibilitando a centralização, em uma mesma 
mantenedora, de vários espaços de educação, reforçando a concentração de oportunidades 
aos grupos mais fortes e organizados, prática própria da economia de mercado, defendida 
pelo neoliberalismo. 

Outra característica que o Decreto em pauta reproduz, a partir da Lei Federal, está 
expressa no caput do artigo 13 e diz respeito à dispensa do chamamento público, com 
destaque para o inciso III cuja aplicabilidade desta possibilidade refere-se ao “programa de 
proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança”, 
colocando em destaque distinções próprias das políticas neoliberais e da terceira via que é a 
focalização nas camadas mais pobres da população, o que promove a perda da 
universalidade dos direitos sociais. 

Por fim, destaca-se o parágrafo único do artigo 13, que permite o uso arbitrário das 
verbas provenientes de emendas parlamentares à Lei orçamentária anual, pois os mesmos 
serão celebrados sem chamamento público, o que nos permite afirmar que esta prática traz 
de volta o conhecido clientelismo na distribuição de recursos públicos, que deveriam ter 
critérios democráticos de distribuição, uma vez que as emendas parlamentares influem “na 
alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos” assumidos pelos 
parlamentares “durante seu mandato”8. 

Quanto aos documentos de responsabilidade da SMED que se propõem atender às 
exigências do Decreto Municipal pautado acima, podemos afirmar que há um descompasso 
entre a flexibilização das normas do Termo de Colaboração o que poderá ocasionar a 
fragilização de direitos das populações menos organizadas, as quais, por sua vez, carecem 
de arranjo para se fazer representar num processo de chamamento público, e as proposições 
democráticas presentes nos documentos que deverão formalizar a parceria. 

Dos documentos exigidos, destacamos o “ANEXO VI ORIENTAÇÕES 
PEDAGÓGICAS – Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais que ofertam 
Educação Infantil no Município de Porto Alegre”. Ele tem por base os preceitos legais da 
CF/88 e a LDBEN/96, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (DCNEI/2009), o Documento Orientador da Educação Infantil construído pela 
Secretaria Municipal de Educação (SMED-POA/2016), o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA/1990) e as Resoluções Municipais do Conselho Municipal de Educação 
(CME/POA). O documento destaca que as orientações são para os estabelecimentos 
educacionais públicos e privados e que os mesmos serão “submetidos a múltiplos 
mecanismos de acompanhamento e controle social” (Edital 02/2017, p. 2). A prática do 
acompanhamento e controle social, evidenciado em pesquisa relatada nesse texto, não se 
efetivou nas instituições conveniadas no período pesquisado (2005/2009), o que nos 
permite questionar: Quem fará esse controle e acompanhamento? A fiscalização continuará 
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sendo feita, como até então, somente a partir de denúncias de irregularidades? Há respaldo 
dos órgãos responsáveis para que o acompanhamento e o controle social sejam praticados? 

No item 2 Das Orientações Gerais, subitem 2.6, consta a proibição de cobrança de 
taxas de qualquer espécie, devendo a instituição “oferecer igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola e atendimento educacional gratuito a todas as crianças” 
(EDITAL 02/2017, p. 2). A prática das creches comunitárias, cujas matrículas são 
registradas como de alunos do sistema municipal de ensino e, por esta razão, são 
computadas para o retorno de recursos do FUNDEB, lei que também proíbe as cobranças 
de taxas, nunca impediu que as instituições conveniadas cobrassem o que elas chamam de 
“contribuição espontânea”, sempre com o conhecimento do poder público. Em estudo de 
caso realizado em quatro creches comunitárias conveniadas por Susin/2009 estas 
instituições cobravam, uma contribuição mensal, cujo valor variava entre R$ 60,00 
(sessenta reais) e R$70,00 (setenta reais). Portanto, esta proibição expressa no subitem 2.6 
do Anexo IV parece-nos inócua. 

Outro destaque para o documento orientador das ações pedagógicas das instituições 
parceiras, refere-se ao subitem 2.8 que, em consonância com os preceitos constitucionais da 
liberdade de crença e práticas religiosas no Brasil, traduz o impedimento da instituição de 
educação “fazer conversão religiosa”, podendo o Projeto Político Pedagógico “pautar-se no 
trabalho com valores universais aceitos nas mais diversas culturas, religiões, raça/etnias e 
classes sociais, observando o respeito à laicidade, à pluralidade e à diversidade na 
instituição e no sistema público de ensino” (Edital 02/2017, p. 2). Há que se considerar a 
existência de mantenedoras de organizações sociais de confissão religiosa e, mesmo sendo 
instituições privadas, estas estarão respaldadas pela liberdade confessional dada no recente 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade/ADI n.º 4439, do Supremo Tribunal 
Federal/STF que a garante nas escolas públicas. 

O direito à educação infantil não pode estar vinculado à disponibilidade de vagas, e os 
critérios para seleção infringem esse direito; no entanto, o subitem 2.12 das Orientações 
Pedagógicas estabelece a “inscrição”, “a classificação” e “a seleção” como procedimentos a 
serem observados no “cadastro de solicitação de vagas”, sendo que as instituições somente 
podem matricular crianças encaminhadas pela SMED, o que evitará a prática do 
clientelismo com as distribuições das vagas nas instituições, conforme descrevemos acima. 
Essa possibilidade, no entanto, não elimina o cerceamento do direito à educação posto em 
prática pelo processo de seleção devido à insuficiência de vagas. 

O Tribunal de Contas do Estado/TCE publica, no seu sítio, a Radiografia da Educação 
Infantil, cuja base de dados é o ano de 2015, contendo o panorama da situação da oferta de 
vagas na educação infantil em Porto Alegre. Dentre as informações publicadas, destacamos 
as que seguem: 
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Tabela 9 - Municípios que mais precisam criar vagas para a população de 4 a 5 anos e 
11 meses - 2014/2015 

Município Vagas a criar 4 a 5 anos Taxa atendimento por idade 
 4 a 5 anos 

Porto Alegre 2014 2015 2014 2015 
8.099 7.920 74,26% 74,83% 

Fonte: TCE/RS 2015. Elaborada pela autora Maria Otilia K. Susin (2017) para esse estudo. 
 
Tabela 10 - Taxa de atendimento em Educação Infantil em Porto Alegre/ 2015 

Fonte: TCE/RS 2015. Elaborada por Maria Otilia K. Susin (2017) para esse estudo. 
 

Na Tabela 9 os índices de atendimento da educação infantil colocam Porto Alegre entre 
os quatro municípios do Estado que mais necessitam criar vagas para cumprir as 
determinações legais referentes a vagas em pré-escola. 

Os números apresentados acima indicam a necessidade de mais 25,17% de vagas, o 
que significa um total de mais 7.920 crianças nas escolas em Porto Alegre, para que seja 
universalizada a educação infantil na faixa etária dos 4 aos 5 anos 11 meses, o que deveria 
ter acontecido em 2016. No que se refere à faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, ainda há 
carência de 8,05%, ou seja, 5.107 vagas para que se cumpra o que estabelece o Plano 
Nacional e o Plano Municipal de Educação, o que equivale atender 50% da demanda dessa 
população até o ano de 2024 e 2025, respectivamente. 

O Anexo VI das Orientações Pedagógicas é acompanhado de outros dois anexos. O 
anexo I contém as orientações à elaboração de três documentos: Projeto Político-
Pedagógico (PPP), Regimento Escolar (RE) e Projeto de Formação Continuada (PFC) que 
obedecem às orientações do Conselho Municipal de Educação; no entanto, não são feitas 
referências ao mesmo, em que pese ser o CME responsável por normatizar e fiscalizar a 
matéria para o Sistema Municipal de Ensino. 

No Anexo II encontra-se a “Tabela orientadora para organização dos grupos 
etários/enturmação das crianças e para distribuição do quadro de profissionais, 
considerando a relação adulto-criança. – Quadro 1 – A ser aplicado no ano de 2018” 
(EDITAL 02/2017, p. 8) em que se lê que, para os grupos de Berçário I e II e de Maternal I 
e II, não há exigência de professor, sendo mencionado somente o “Profissional de Apoio”. 
“O Quadro 2 – A ser aplicado no ano de 2019”, prevê a presença de professor para o 
Maternal I e II, sendo que os grupos de Berçário I e II contarão com este profissional 
somente no ano de 2020, conforme consta no “Quadro 3 – A ser aplicado no ano de 2020” 
(EDITAL 02/2017, p. 9). 

Município UF População Taxa de Atendimento por Idade 

0 a 3 anos 4 a 5 anos 0 a 5 anos 

Porto Alegre RS 1.490.351 41,95% 74,83% 52,85 
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Ao desconsiderar as orientações do órgão normatizador do sistema de ensino no 
documento orientador da parceria público-privada, a SMED fragiliza o potencial regulador 
do Conselho Municipal de Educação, e as possibilidades de acompanhamento e fiscalização 
da qualidade da política de educação infantil ficam sem parâmetros para a implementação 
de ações fiscalizatórias. 

Nossa análise evidencia pontos frágeis na legislação reguladora das ações da parceria 
do poder público com a sociedade civil que interferem na construção e dificultam o 
estabelecimento de práticas que venham a qualificar a educação infantil em Porto Alegre no 
que diz respeito à falta de vagas para assegurar o direito das crianças e das famílias, à 
ausência de acompanhamento e fiscalização sistemáticos pelo poder público e sociedade 
civil com vistas à construção coletiva de processos de qualificação, à cobrança de taxa 
pelas instituições à guisa de contribuição espontânea (o que em muitos casos inviabiliza a 
matrícula de crianças oriundas das famílias mais carentes), à inexistência de professor em 
todos os grupos, principalmente nos de berçário e maternal, confirmando a cultura de que, 
para atuar com os pequenos, basta gostar de criança, à fragilização do potencial regulador 
do Conselho como órgão normatizador e fiscalizador do Sistema Municipal de Ensino, 
reforçando a inobservância das normas. 

Acrescente-se a isso o que afirmam Peroni, Susin e Montano (2015) sobre a qualidade 
dos espaços físicos das instituições conveniadas tendo por parâmetro a frequência das 
recomendações constantes nos pareceres de credenciamento e autorização de 
funcionamento das instituições. A maior dificuldade era quanto à “suficiência de adultos 
para atender crianças”, seguida da inadequação e organização dos espaços físicos, da 
inadequação do projeto pedagógico e da formação/capacitação dos educadores. 

Portanto, a organização física e pedagógica dos espaços parceiros, bem como as 
orientações à política de educação infantil em Porto Alegre, constantes nos novos 
documentos legais emitidos pelo poder público municipal, não se caracterizam como uma 
evolução na garantia de um direito universal e de qualidade para as crianças de 0 a 5a e 
11m de idade, estando mais distante o caminho que nos levará a uma sociedade inclusiva, 
mais justa, mais humana e mais igualitária.  
 
 
Considerações finais  
 

Ao analisarmos a configuração jurídico-social-política das parcerias público-privadas 
no contexto nacional com destaque para o município de Porto Alegre e as sua implicações 
para a garantia e a qualidade na oferta da educação infantil, constatamos que os 
movimentos evidenciados no país promovem o retorno de um neoliberalismo “ortodoxo” 
(BOITO, 2015) com o acirramento de práticas de valorização do mercado e de 
mercantilização das políticas sociais, promovendo a minimização de direitos universais e de 
qualidade para todos, o que se torna danoso em países que viveram longas ditaduras, não 
vivenciaram o estado de bem-estar social e hoje estão em processo de perda de direitos, 
como é o caso do Brasil. 



 
A configuração político normativo da parceria público-privada: [...] 

 

 
265 

A educação infantil no município de Porto Alegre ainda não se tornou um direito a 
todas as crianças pequenas, pois sua oferta não está universalizada, sendo que a maioria das 
matrículas está a cargo de instituições privadas parceiras do poder público, promovendo a 
naturalização do envolvimento da sociedade civil, por meio do terceiro setor, tornando-a 
responsável pelo atendimento de suas demandas. 

A oferta de políticas públicas, por meio de organizações da sociedade civil despolitiza 
os conflitos sociais, neutraliza a disputa de classe e recoloca-os na perspectiva da 
solidariedade e da sinergia entre poder público e sociedade civil, apregoada pela terceira 
via, impedindo que os processos de exploração e subjugação, presentes nas sociedades 
capitalistas sejam desvelados, reforçando a hegemonia do capital.  

A democratização da educação só será alcançada quando toda criança brasileira tiver 
assegurado seu direito à educação pública, gratuita e de qualidade, caso contrário, terá 
acesso a esse direito, como já vem acontecendo, somente quem pode arcar com seus custos. 

O marco regulatório das organizações da sociedade civil e os regramentos locais 
decorrentes institucionalizam e legalizam os movimentos em direção à parceria entre o 
poder público e as instituições da sociedade civil, permitindo ao Estado repassar aos 
demandantes, a baixo custo, sem a qualidade desejada, serviços sociais como a educação, 
que foi aqui analisada. 

Constatamos, a partir dos dados apontados nas tabelas que, por meio da parceria 
público-privada, o maior volume de recursos públicos está concentrado nas associações de 
direito privado, o que nos leva a questionar se esta preferência está relacionada às 
diferenciações do controle exercido sobre as associações privadas, em relação às fundações 
privadas.  

Os dados apresentados nos permitem afirmar que, para além da terceirização da oferta 
de políticas sociais, há um escoamento de recursos públicos para a iniciativa privada 
fomentando a privatização dos serviços e a fragilização dos direitos sociais. Soma-se a isso, 
a falta de equidade de distribuição de recursos entre as áreas financiadas e nas diferentes 
regiões onde são investidos os aportes públicos nas parcerias privadas. Em que pese o fato 
do aparato jurídico alusivo à parceria público-privada fazer referência ao acompanhamento 
e controle social, até o presente momento, este não se efetiva. 

As particularidades aqui apresentadas em relação à parceria público-privada fazem 
parte de uma realidade de diminuição do papel do Estado para com as demandas sociais em 
que cada vez mais o privado assume o conteúdo e a gestão da educação, o que 
caracterizamos também como um processo de privatização do público. Há que se pautar 
este debate considerando que a política educacional “é parte constitutiva das redefinições 
do papel do Estado, e estas redefinições se materializam nas políticas públicas que colocam 
o Estado em ação” (PERONI, 2003).  

É neste contexto de redefinição da política educacional que se coloca a importância da 
qualidade da educação – a começar pela educação infantil – e se chama a atenção para o 
fortalecimento de todos os espaços de participação na busca da superação das relações 
excludentes desta sociedade de classe.  
 



 
DANIELA DE OLIVEIRA PIRES et al 
 
 

 
266 

 
Notas 
 
1. O Presidente Fernando Collor de Mello não conclui seu mandato, renunciando em 30 de setembro de 1992, em meio a 

um processo de denúncias de corrupção para não sofrer um impeachment. 
2. Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, foi Presidente da República por dois mandatos consecutivos de 

1995 a 1998 e de 1999 a 2003. 
3. http://extrator.ipea.gov.br/ Acesso em 30/04/2017.  
4. Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935.”Determina regras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade publica.” 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935; 114º da Independência e 47º da República. Governo Getúlio Vargas. Este texto 
não substitui o publicado no DOU de 4.9.1935. 

5. Porto Alegre foi governada por sucessivos 16 (dezesseis) anos, de 1989 a 2005, por prefeitos filiados ao Partido dos 
Trabalhadores. 

6. Termo de convênio, ano 2012. 
7. O documento citado não se encontra mais disponível no sítio do CMDCA. Foi utilizada cópia física do mesmo. 
8. http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/emendas-ao-orcamentoSite Senado Notícias, Acessado em 

09/10/2017. 
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