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RESUMO:  
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise sobre a consolidação do público 
não-estatal nas políticas educacionais, particularmente sobre a transferência de recursos 
públicos para as Organizações Não-Governamentais – ONGs.  Para tanto, fizemos um 
resgate da origem das políticas sociais e sua articulação com as políticas econômicas, e 
resgatamos a história do público não-estatal, em suas diferentes formas, até chegar nas 
ONGs, em seu amparo legal e  financiamento. Por fim, verificamos na Secretaria 
Municipal de Educação de Cascavel quais os recursos dirigidos à estas entidades. 
Constatamos, que diferentemente do comumente divulgado, a intervenção do chamado 
público não-estatal não é recente e está articulada com o pensamento mercantilista 
neoliberal. Vem ampliar a desresponsabilização do Estado no atendimento de políticas 
públicas contribuindo para sua precarização. 
Palavras-chaves: Políticas Sociais, Educação, Público Não-estatal, Organizações Não-
governamentais. 
  

THE NON STATE PUBLIC'S CONSOLIDATION IN THE EDUCATION 
POLITICS: A STUDY STARTING FROM THE TRANSFER OF PUBLIC 

RESOURCES TO ONGS 
 

ABSTRACT:  
The aim of this work is to analyze the non state public's consolidation in the education 
politics, particularly on the transfer of public resources to the non governmental 
Organizations - ONGs.  Therefore, we looked over the origin of the social politics and its 
articulation with the economical politics, and we looked over the non state public's history, 
in its different forms, until make it ONGs, in its legal and financing support. Finally, we 
verified at the Municipal General office of Education of Cascavel which resources are 
managed to these entities. We verified that differently of the commonly published, the non 
state public intervention is not recent and it is articulated with the merchant neoliberal 
thought. It comes to enlarge the non responsibility of the State in the service of public 
politics contributing to its precariousness.   
Key-words: Social politics, Education, Non state Public, Non governmental Organizations.   
 
 
Introdução 
 

Muito se tem discutido sobre a atuação do público não-estatal nas políticas sociais 
de modo geral3. Sobre sua forma de atuação, seus instrumentos, resultados, sobre as 
pessoas que atuam nelas, ou as que são seus alvos, suas intenções, formas de avaliação, seu 
amparo legal, jurídico e sua viabilidade. E ainda sobre as formas de otimizar seus recursos, 
formas para busca de recursos, de gestão, sua relação com os fundos internacionais, 
nacionais e privados, entre outros fatores que fazem este tema ser tão polêmico e 
constantemente debatido. 
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As chamadas entidades públicas não-estatais têm sido apontadas como uma das 
alternativas para oferta de serviços públicos. Autores como Oliveira (2002), Landim 
(2002), Gohn (2002) e Fernandes (2002) corroboram com tal entendimento, porém 
divergem de Montaño (2002) no que se refere a relevância de tal atuação, pois para este 
último as ações das ONGs são apenas um esforço para amenizar a pobreza, o que consiste 
em uma parte da política compensatória que visa manter este regime excludente.  

Diante da amplitude do tema a ser estudado, é preciso esclarecer que embora o 
terceiro setor abranja um diversificado número de organizações com interesses muitas 
vezes distintos, este trabalho procurará se ater ao caso das ONGs, particularmente sobre 
seu financiamento. Utilizamos como conceito de ONG, o proposto pela Associação 
Brasileira de Organizações Não-Governamentais4 (ABONG), ou seja, toda organização 
privada não lucrativa que atende o setor público, sem perder de vista as particularidades de 
cada instituição, haja vista ainda, que principalmente a partir da década de noventa, a 
atuação de tais entidades se confunde com a do Estado, isso se reflete no financiamento, 
onde os recursos direcionados às entidades públicas são, em alguns casos, divididos com as 
ONGs. 

Assim, o presente trabalho pretende fazer uma análise sobre atuação do público 
não-estatal nas políticas educacionais, particularmente sobre a intervenção das entidades 
denominadas Organizações Não-Governamentais (ONGs), destacando o que caracteriza 
uma ONG, sua história, marco legal e contradições. Pretendemos ainda apresentar algumas 
considerações sobre seu financiamento e sobre a transferência de recursos para as 
entidades sem fins lucrativos na Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Cascavel 
– PR.  

 
Um pouco de política social 
 

A Política Social, não pode ser analisada sozinha, pois não é imutável e está 
amplamente articulada com a política econômica. Vieira (1992, p. 15) afirma que é preciso 
analisar a política social em dois níveis: em nível lógico o exame das políticas sociais e 
econômicas deve mostrar a vinculação com a acumulação capitalista, e em nível histórico 
deve observar se estas consistem em respostas às necessidades sociais, satisfazendo-as ou 
não.    

Esta vinculação entre o econômico e o social se consubstancia na acumulação do 
capital, que é tido em um sentido de concentração e de transferência de propriedade e de 
riqueza. O capitalismo concorrencial, que surgiu durante a Revolução Industrial na 
Inglaterra, fez preponderar as leis de mercado em que o Estado não interfere diretamente 
nas relações econômicas. Segundo este pensamento “... nenhum homem em sã consciência 
seria capaz de sujeitar-se a ele, [ao Estado] só para proteção contra seu vizinho" (idem, p. 
16). A partir deste momento  

... a necessidade de eliminar os derradeiros vestígios do 
mercantilismo e a liberação da iniciativa capitalista fomentaram 
um conjunto de novos problemas, cujas soluções somente 
poderiam acontecer através de intervenção do governo central 
[...] fez o Estado chamar para si a prestação dos serviços sociais 
tidos fundamentais para a nova forma de existência (idem, p. 
17).  

A intervenção do Estado para dar continuidade a esta sociedade realiza-se, por 
exemplo, através das políticas sociais, ou como afirma Faleiros (1982), em termos 
empíricos costuma-se chamar esta intervenção de “medidas de política social”, que se 
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concretizam com a “... implantação de medidas de assistência, previdência social, de 
prestação de serviços, de proteção jurídica, de construção de equipamentos sociais e de 
subsídios” (FALEIROS, 1982, p. 56).  

Considerando que para o homem se manter vivo ele precisa antes de tudo ter 
condições para comer, vestir, morar, em outras palavras, estar vivo (MARX e ENGELS, 
1999), a emergência das políticas sociais está articulada com as contradições do modo de 
produção capitalista, nas quais podemos observar sérias limitações no momento de garantir 
à maioria da população níveis mais justos em relação à qualidade de vida e ao mesmo 
tempo, a necessidade permanente de reprodução da força de trabalho. Em outras palavras, 
as políticas sociais articulam-se a necessidade de garantir o atendimento das necessidades 
básicas de cada indivíduo, porém este atendimento tem por objetivo apenas tornar o 
operário em condições para ser explorado (FALEIROS, 1991 e 1982).  

Nos países considerados centrais, o discurso dominante é o da Igualdade5, e para 
garantir os direitos sociais cada país adotou medidas a seu tempo, considerando as diversas 
circunstâncias a fim de implantar políticas sociais (FALEIROS, 1991, p. 19). A partir da 
Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), diante do grande número de vitimados da Guerra, 
fez-se necessário elaborar e implementar, dentre outros, os direitos trabalhistas. Contudo é 
com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) que “... se generalizou o sistema de 
proteção social ao indivíduo na ocasião em que perdesse sua fonte de renda, exigisse uma 
suplementação temporária ou preparasse para ingressar no mercado de trabalho” (Idem, p. 
20). 

É neste momento que surge o Welfare State ou Estado de Bem-Estar, ou ainda 
Estado Protetor ou Assistencial, que se caracteriza pela intervenção do Estado na oferta de 
serviços sociais de forma gratuita a fim de prestar o mínimo de benefícios para todos. 
Como foi dito, esta forma de prestação de serviços foi diferenciada, se compararmos os 
diferentes países, porém não se perdeu a essência liberal dita anteriormente. Nos Estados 
Unidos o acesso a estes benefícios depende de rígidos critérios de pobreza, com o objetivo 
de medir quem tem direito aos serviços de saúde, por exemplo, que não são estatizados, 
pois há saúde gratuita apenas para velhos e idosos. Na Europa o acesso à educação, saúde e 
à justiça decorre de uma vasta legislação que nas palavras de Faleiros “se justifica em 
nome da cidadania” (Idem, p. 20), não se perde o princípio de que as políticas sociais estão 
sempre no âmbito do acesso para aqueles que não tiveram oportunidade e, deste modo, não 
se altera a distribuição de renda. 

Faleiros (1991) caracteriza ainda três programas de amparo nos países centrais: 
para os trabalhadores de baixa renda, para os desempregados e para os excluídos do 
trabalho; para aqueles que não têm capacidade de trabalhar tem-se uma diferenciação da 
ajuda dirigida aos jovens e aos idosos, sendo que para os primeiros há critérios mais 
rigorosos, pois entende-se que eles são mais capazes de trabalhar. Para quem recebe o 
seguro-desemprego este é por tempo determinado e o assegurado deve comprovar que 
continua procurando emprego. Nestes países se criou o imposto negativo que é uma forma 
de garantir uma renda mínima àqueles que estão no limite da pobreza, ou seja, ao invés do 
indivíduo pagar imposto de renda ele recebe uma complementação de salário.  

Nos Estados Unidos, apesar de medidas como esta da renda mínima, nos últimos 
40 anos, os 20% mais pobres detiveram 5% da renda, o que evidencia que a pobreza não 
diminuiu. O que aumentou foi “... o fosso entre a renda per capita dos países centrais e em 
relação aos periféricos” (FALEIROS, 1991, p. 24). Vale lembrar que renda per capita é o 
resultado da divisão de renda do país pelo número de habitantes, assim sendo não expressa 
o quanto os mais pobres aumentam ou perdem renda.  
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Na Inglaterra o Estado assumiu, aos poucos, uma série de prestação de serviços, 
em diversas áreas, porém suas alocações familiares são limitadas a 42% da população 
(FALEIROS, 1991, p. 24 - 25). Estes serviços são implantados tanto por liberais como por 
trabalhistas, porém sofria críticas dos conservadores, que combatiam o intervencionismo 
em nome das leis do mercado, é neste momento que o laissez-fairre, ganha espaço.  

Como se pode observar historicamente o liberalismo procurou se articular para 
manter o capitalismo. No Estado de Bem-Estar Social, a repartição de bens e serviços está 
articulada ao desenvolvimento do capitalismo e suas contradições. Este desenvolvimento 
da sociedade capitalista agravou de tal modo as desigualdades sociais, que o próprio capital 
se reorganizou no sentido de evitar uma eclosão social.  

O economista inglês John Maynard Keynes (1883 - 1946), justificou a regulação 
capitalista, ou a intervenção estatal tendo em vista a “... sustentação do pleno emprego dos 
fatores de produção e da mão-de-obra para que a demanda ou procura de bens e serviços 
seja mantida” (FALEIROS, 1991 p. 26-27), que gera capacidade de compra de bens e 
serviços no mercado. Aumentaram-se os gastos públicos, pois se objetivava a implantação 
de uma política governamental, com medidas e ações sociais que deveriam atingir uma 
área onde o esforço individual não poderia alcançar. Entre estas medidas Faleiros (1991) 
destaca o controle da moeda, do crédito, da poupança, da mão de obra e dos juros.  

De acordo com Vieira (2001), o Estado de Bem-Estar Social ocorreu em maior ou 
menor grau, em países altamente capitalizados, como a “Grã-bretanha, os países da 
Escandinávia, em alguns momentos da França e em alguns momentos da Alemanha” (p. 
20). E não chegou a existir fora destes países, foi uma medida criada pelo próprio 
capitalismo para resolver um momento de crise e tão logo esta crise diminuiu e se acabou, 
o Estado de Bem-Estar deixou de ser necessário. Nos países considerados periféricos o que 
existiu foi um conjunto de medidas específicas e fragmentadas voltadas para categorias 
específicas. 

Na América Latina, do mesmo modo que nos países ditos centrais, há grande 
diversidade na implantação de políticas sociais, porém o acesso a tais benefícios é de 
acordo com a “... combinação das categorias pobre, cidadão e trabalhador, conforme a 
correlação de forças, as crises e a necessidade de legitimação das medidas sociais” (idem, 
p. 31). Ou seja, o acesso a estes serviços varia conforme as prioridades de cada governo, 
prioridades estas que são construídas em diferentes corredores, o que favorece a não 
existência de um sistema de bem estar com acesso gratuito igual a todo o cidadão6.  

Este acesso aos serviços sociais é o resultado não somente das condições materiais 
dos Estados isolados e de seus legisladores, mas principalmente das condições econômicas 
de cada país. Deste modo, os benefícios sociais podem ser considerados não apenas 
concessão dos políticos no governo para conseguir votos, mas se constitui como 
mecanismo de articulação de processos políticos e econômicos, e conseqüentemente como 
forma de reprodução de força de trabalho. Uma vez que a força de trabalho produz 
condições mínimas de sobrevivência para o trabalhador, ao mesmo tempo em que o 
“trabalho não pago” a ele é que gera e movimenta a acumulação de riqueza para o 
capitalista. 

As políticas sociais representam uma forma de compensação das perdas e do 
desgaste da força do trabalhador e “... possibilitam sua reprodução num nível que ao 
mesmo tempo garanta a produção e a paz social e não modifique a relação fundamental 
entre os donos dos meios de produção e os salários” (idem, p. 35). Desta forma tanto os 
donos do capital, sejam estes da fração empresarial, industrial e dos banqueiros, os 
políticos como os trabalhadores têm interesses e em certos benefícios com elas, no entanto 
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estes interesses podem muitas vezes variar conforme a conjuntura, sem mudar o princípio 
de manter a ordem capitalista.  

Outro ponto importante quanto ao objetivo das políticas sociais é o fato de que 
estas não podem em nenhum momento desestimular o trabalhador a viver da venda da sua 
força de trabalho, ou seja, deve apenas mantê-lo em condições mínimas de subsistência 
que possam reproduzir o máximo possível de força de trabalho. Nas palavras de Vieira, o 
máximo “... aceitável pelas empresas e pelo governo para que seja repassado ao preço dos 
produtos e aos impostos pagos pelos cidadãos” (idem, p. 39).  

Os benefícios sociais devem ser dirigidos ainda para a parcela da população que é 
excluída do processo produtivo, como as crianças, os idosos e as pessoas deficientes, haja 
vista que estes não têm as mesmas condições de produzir riquezas. Segundo Faleiros 
(1991) 

... nos países onde existe o Welfare State, essa função é cumprida 
pelo Estado, de forma predominante. Na América Latina, como 
acontece no Brasil, existe grande quantidade de organizações 
religiosas e filantrópicas que se encarregam de atender ou ajudar as 
categorias da população acima enumeradas (p. 46).  

Com relação as pessoas que são consideradas fora do sistema produtivo, nos 
países periféricos como o Brasil, seu sustento cabe a família. Porém, como muitas vezes as 
famílias sentem dificuldades de manter uma condição mínima de dignidade, pela própria 
precarização do trabalho, por exemplo, esta parcela da população quando não é assistida 
por algum benefício social sobrevive pedindo esmolas nas ruas, esquinas e portas de casas 
(FALEIROS 1991, p. 47).    

Diante da necessidade de manutenção das políticas sociais, muitas vezes a sua 
execução é realizada por instituições privadas, o que contribui com o lucro destas 
empresas. Há ainda os casos em que o Estado compra equipamentos mais caros para a 
saúde, pois não é lucrativo para uma empresa privada investir em equipamento de alta 
tecnologia, oferecidos a custos altos. Assim cabe ao Estado investir nesses equipamentos, 
enquanto o setor privado atende setores da saúde que não exijam tantos recursos. 
 Por fim, com a industrialização e urbanização gera-se uma maior concentração de 
pessoas em espaços até então inabitáveis. Surgiu a necessidade de um planejamento que 
abarcasse esta nova realidade, inclui-se desta forma a exigência de transporte, recreação, 
espaços culturais, serviços de saúde, segurança pública, saneamento básico, entre outros. 
Como foi dito anteriormente, o direito à cultura e ao lazer está articulado ao alívio das 
tensões do trabalho, assim como o direito à saúde, à segurança e à habitação está articulado 
a sobrevivência do trabalhador e a manutenção de mão-de-obra. O transporte a necessidade 
de locomoção do trabalhador. 

Diante do exposto, é interessante compreender o papel do Estado mediante as 
lutas e confrontos existentes no próprio Estado e entre os diferentes grupos da sociedade. 
Saes (2001) adverte sobre a existência de diferentes frações no bloco do Estado.  Ao 
mesmo tempo em que a classe dominante tem um objetivo único, que é se manter no poder 
e frustrar a organização da classe trabalhadora a fim de evitar uma revolução social, não se 
pode desconsiderar a divisão e cisão da classe dominante. O que provoca uma disputa 
interna para ver qual lucra o maior quinhão da mais valia.  

Ora, não é possível diversas frações presentes no aparelho do Estado conviverem 
harmonicamente, em cada momento histórico nesta divisão do quinhão da mais valia, um 
grupo sai na frente e consegue maior parte nesta divisão. É este grupo ou fração que exerce 
o seu poder sobre as camadas populares, que também age dando prioridade a seus 
interesses sobre os demais. Esse predomínio dos interesses de uma fração sobre a outra é 
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designado de hegemonia. Saes (2001), afirma que hegemonia é a “... preponderância 
política no seio do bloco no poder” (p. 51).  

Estas facções, camadas e frações podem muitas vezes fazer alianças em determinado 
momento da história, em torno de um objetivo específico, embora possuam projetos 
divergentes. A lei expressa esta correlação de forças presente no seio do Estado7, inclui-se 
assim a fabricação de leis sociais. E por outro lado também são resultado das lutas “fora” 
do aparelho Estatal, através de grupos das classes dominadas que se expressam de 
diferentes maneiras em sindicatos, partidos, associações, instituições, movimentos sociais e 
também em ONGs. Portanto, as políticas de saúde, educação, reforma agrária, habitação, 
trabalho, assistência, previdência, recreação, e de nutrição 

 ... são objeto de luta entre diferentes forças sociais, em cada 
conjuntura, não constituindo, pois, o resultado mecânico da 
acumulação nem a manifestação exclusiva do poder das classes 
dominantes ou do Estado. Essas políticas não caem do céu, nem 
são um presente ou uma outorga do bloco do poder. Elas são 
ganhos conquistados em duras lutas e resultado de processos 
complexos de relação de forças (FALEIROS 1991, p. 62).   

As diferentes forças sociais, ora mencionadas são formadas por trabalhadores, 
desempregados, egressos do campo, estudantes, entre outras camadas da sociedade que 
lutam por melhores condições de vida. Ao Estado cabe diminuir estas tensões e evitar uma 
eclosão social. Atende as necessidades imediatas reivindicadas pelas camadas populares 
como estratégia de manter a ordem capitalista. Para atender aos interesses das diferentes 
frações das camadas populares, como por exemplo, a luta dos mutuários, mexe também 
com os interesses das frações capitalistas como da construção civil, e do capital financeiro, 
por exemplo. Neste sentido “... o Estado se apresenta como gestor econômico de empresas, 
banqueiro, controlador, administrador de benefícios assumindo funções de repressão, de 
direção da sociedade e de gestão econômica e social” (idem, p. 64). 

Para o contexto deste trabalho é preciso considerar que a partir da década de 1970 
começa-se a rediscutir a "crise do Estado" ou "crise do Estado de Providência", e busca-se 
como alternativas a "estatização ou privatização", projeta-se propostas reformistas que 
propõe ser necessário a revisão das divisas das relações Estado e sociedade, (VIEIRA, 
1992, p. 92). O pensamento monetarista8 ganha espaço. Esse pensamento se baseia na 
supremacia do mercado em relação ao Estado, entende o mercado como “... uma forma 
coercitiva de organização baseada em transações bilateralmente voluntárias que tem lugar 
entre sujeitos igualmente informados e simultaneamente incapazes de controlar preços dos 
distintos bens” (BORON, 2002, p.52), isto é, em uma transação entre os indivíduos em que 
ambos saiam beneficiados. Pois é uma cooperação voluntária dos indivíduos. 

Isso seria possível primeiramente, porque os indivíduos seriam livres para escolher se 
o resultado de seu trabalho seria dirigido a si próprio, ou seja, os bens e serviços 
produzidos seriam destinados diretamente para sua subsistência, ou seriam utilizados para 
o intercâmbio. A divisão do trabalho gera o intercâmbio de bens e serviços, pois o produtor 
não mais produz para si próprio, mas para a troca, onde na concepção monetarista é um 
intercâmbio voluntário do qual, ambos os indivíduos se beneficiariam, é uma cooperação 
que não necessita de coerção (BORON, 2002, p. 53).  

O mercado distribuiria automaticamente os rendimentos da produção, assim 
medidas estatais de redistribuição de renda estariam ultrapassadas e seriam desnecessárias. 
Ao Estado caberia estimular a competição. De acordo com Friedman (1984), o Estado 
representaria a opressão, o conflito, diminuiria a liberdade individual, e o mercado 
representaria o consenso e a liberdade.  
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É interessante ressaltar que Friedmam dedica um capítulo de seu mais famoso 
livro9 para tratar do papel do governo na educação. Entende que a família deve ser 
responsável pela instrução10 das crianças e, somente quando ela não tiver condições 
financeiras para arcar com as despesas é que deveriam ser dados subsídios especiais, e à 
medida que a família tivesse condições de arcar com tais despesas estes subsídios deveriam 
decair. Pois para o autor  

... aumentaria a probabilidade de que o componente de subsídio nas 
despesas diminuísse com o aumento geral do nível de vida. Se 
como agora o governo paga por toda ou quase toda a instrução, um 
aumento na renda leva simplesmente a um fluxo circular de fundos 
ainda maior através do mecanismo dos impostos e a uma expansão 
do papel do governo (FRIEDMAN, 1984, p. 84)  

Os pais, em contrapartida, deveriam utilizar a soma de recursos subsidiados pelo 
governo ou por outra instituição, através da “... compra de serviços educacionais numa 
instituição ‘aprovada’ de sua escolha” (idem p. 86).  É neste momento que entra o 
chamado terceiro setor. Estas instituições, segundo o autor, devem ser privadas com fins 
lucrativos ou sem fins lucrativos. O governo além de dar recursos financeiros aos pais, 
deveria garantir que as instituições mantivessem mínimos padrões, como manter os 
conteúdos mínimos em seus programas. São medidas que teriam o objetivo de “... fornecer 
uma base comum de valores considerados necessários à estabilidade social” (p. 86). 

O princípio de liberdade de escolha é o que fundamenta a defesa da 
desnacionalização das escolas.  Pois, Friedman (1984) entende que se as escolas forem 
gratuitas, os pais terão a oportunidade de não pagar pela instrução dos filhos, a não ser por 
motivos de mudança de moradia. Isso restringiria o direito de escolha da família, pois estas 
estariam acomodadas a receber instrução paga. O que não aconteceria se a instrução fosse 
subvencionada, uma vez que se buscaria garantir o direito a liberdade de escolha dos pais 
para uma escola que melhor atendesse os interesses da família. Outro ponto mencionado é 
o fato de uma instituição privada, segundo o autor ser mais eficiente e competitiva que as 
públicas. Em suas palavras haveria “uma sadia competição entre as escolas” (p. 89).  

Como vimos o que impera neste pensamento é as leis de mercado, onde quem 
pode pagar mais compra os melhores serviços educacionais. A educação deixa de ser 
entendida como um direito universal e é vista como uma forma de legitimar e reforçar as 
diferenças econômicas e culturais. O direito à liberdade estaria acima do direito de uma 
maior igualdade social, este último é secundarizado em função do direito de escolha 
individual. 

É com base em tal pensamento que em 1995 é aprovado no Brasil o Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). Este Plano foi elaborado pelo 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), cujo ministro foi Luiz 
Carlos Bresser - Pereira. O Plano incorporou a afirmação que o Estado deveria passar de 
produtor para regulador e afirma que o Estado deveria criar agências reguladoras e também 
deveria financiar a fundo perdido os serviços sociais e a pesquisa científica bem como agir 
como capacitador da competitividade das empresas privadas (BRESSER-PEREIRA, 2001, 
p. 30).  

Bresser - Pereira (1995) afirmava neste plano, que o Estado está sobrecarregado, o 
que o torna lento e ineficiente, haveria então a necessidade de reformá-lo. Propõe assim, 
reformar o Aparelho de Estado, sem mudar sua natureza. O Plano Diretor divide o 
Aparelho do Estado em quatro setores, sendo eles: O Núcleo Estratégico11, que define as 
leis e cobra seu cumprimento. As Atividades Exclusivas do Estado, que correspondem 
aos serviços que só o Estado pode executar, como, por exemplo, o poder de regular, 
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fiscalizar e fomentar; inclui-se neste setor os subsídios à Educação Básica. As Atividades 
Não-exclusivas do Estado, que podem ser executadas concomitantemente com outros 
setores, como as entidades públicas não-estatais e as empresas privadas, destacam-se as 
Universidades, Hospitais e Centros de Pesquisas. Diferenciam-se dos demais por se 
tratarem de atividades que envolvem os direitos humanos fundamentais (BRASIL, 1995, p. 
53). Por fim, o setor de produção de bens e serviços para o Mercado, que são atividades 
que geram lucro e que segundo o Plano Diretor (1995), embora muitas empresas 
permaneçam como estatais, devem gradativamente ser privatizadas.    

Estes setores se diferenciam ainda segundo o tipo de administração. Para o Núcleo 
Estratégico, o importante é eficiência nas decisões, depois de efetivadas. Desta forma, a 
Administração Pública Burocrática é a mais apropriada.  Já para as atividades exclusivas 
do Estado, dos serviços não-exclusivos e da produção de bens e serviços o mais importante 
é atender o maior número de pessoas e com o menor custo possível. Neste caso, a 
Administração Pública Gerencial atende melhor aos objetivos propostos por Bresser 
Pereira (idem, p. 53 - 54). 

Entre as mudanças propostas pela Reforma, é importante ressaltar o papel das 
Agências Autônomas e das Organizações Sociais. As primeiras são responsáveis pela “... 
transformação de autarquias e de fundações que exerçam atividades exclusivas do Estado 
em agências autônomas, com o foco na modernização” (BRASIL, 1994, p. 73). Quanto as 
Organizações Sociais, são “... entidades de direito privado que, por iniciativa do Poder 
Executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com esse poder, e 
assim ter direito à dotação orçamentária” (BRASIL, 1995, 74). Seguindo este raciocínio 
Bresser - Pereira lembra que  

No Brasil houve tentativas no passado de se assegurar autonomia 
aos serviços sociais através das figuras jurídicas das autarquias e 
das fundações públicas. Desta forma os serviços sociais ainda 
ficavam dentro do aparelho do Estado, mas fora do seu núcleo, fora 
da administração direta. Entretanto, estas tentativas de implantação 
de uma administração gerencial ao invés de burocrática 
fracassaram, na medida em que o núcleo burocrático logrou, aos 
poucos voltar a rescentralizar todo sistema. Agora, com o projeto 
das "organizações sociais", será possível descentralizar 
novamente, mas de forma mais firme e irretratável (BRESSER-
PEREIRA, 2006b, grifos nossos). 

A administração gerencial, segundo Bresser-Pereira (2001), visa criar condições 
de autonomia para que esse gerenciamento possa ocorrer, e faz com que a sociedade civil 
divida com o governo as tarefas de controle, em compensação “... seus dirigentes terão 
maior responsabilidade pelo seu destino” (BRASIL, 1995, p. 74). A sociedade civil fica 
responsável também por financiar uma parte dos custos dos serviços prestados. Em função 
disso,  

... a transformação dos serviços não-exclusivos estatais em 
organizações sociais se dará de forma voluntária, a partir da 
iniciativa dos respectivos ministros, através de um Programa 
Nacional de Privatização. Terão prioridade os hospitais, as 
universidades e as escolas técnicas, os centros de pesquisa, as 
bibliotecas e os museus (idem, 74). 

A operacionalização de tal projeto se dá como uma atividade interministerial, ou 
seja, envolve diversos ministérios. A privatização da escola, por exemplo, está relacionada 
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com um processo mais amplo que ora foi mencionado. Gentili (1998), afirma que a 
privatização da escola  

... faz parte de um processo amplo de reestruturação da vida 
econômica, política, jurídica e cultural das sociedades capitalistas 
contemporâneas cujas características fundamentais é o progressivo 
desmantelamento de Estado em agência produtora de bens e 
serviços e como aparelho institucional orientado a garantir e 
promover os direitos da cidadania (GENTILI, 1998, p. 74). 

A partir destas considerações, consideramos importante, antes de avançarmos nas 
reflexões sobre as ONGs, recuperarmos Xavier (2001) ao ressaltar que as reformas 
educacionais dos anos de 1990 não podem ser analisadas independentes dos “... fatores, 
estratégias ou ações, que fazem parte do final do século XX uma das fases de 
revigoramento (mundial) das idéias (neo) liberais estimulados da nova forma de 
acumulação capitalista” (2001, p. 102).   

É neste contexto que cresce o apoio ao público não-estatal, ou terceiro setor, e as 
Organizações Não-governamentais. Pelo que está sendo possível perceber essas categorias 
não apenas adentram o espaço público, mas vem como forma de substituí-lo por uma 
forma de gestão considerada mais eficiente e democrática. Pois nas palavras de Bresser-
Pereira “... a tarefa fundamental da reforma seria a criação ou reforma de instituições de 
forma que os incentivos e punições se tornassem realidade” (2006b). Como parte da saída 
encontrada, implementa-se a descentralização, a terceirização, a privatização e a 
publicização12 de atividades antes consideradas como exclusivas do Estado. 

 
 
3. ONG: superação ou consolidação do conflito público/privado? 

 
As chamadas entidades públicas não-estatais têm sido apontadas como uma das 

alternativas para oferta de serviços públicos, baseado “... no estabelecimento de alianças 
estratégicas entre Estado e sociedade, quer para atenuar disfunções operacionais daquele, 
quer para maximizar os resultados da ação social em geral” (BRESSER-PEREIRA, 1998). 
Quanto a terminologia Bresser Pereira (2006a), afirma que nos Estados Unidos o termo 
Governo é freqüentemente confundido com o Estado, por isso para o autor o mais correto 
seria chamar as ONGs de Organizações Públicas Não-Estatais (OPNEs).  

No que se refere ao termo terceiro setor, Gohn (2001) e Fernandes (1994), 
lembram que na Inglaterra este termo vem da tradição “charties”, que significa caridade, 
posteriormente surge a expressão filantropia, que é considerada um pouco mais moderna. 
Nos Estados Unidos, uma outra expressão comumente usada é Organizações Sem Fins 
Lucrativos (FERNANDES, 2005), e na Europa Ocidental o mais comum é a expressão 
Organizações Não-Governamentais, que tem origem no pós segunda guerra mundial, 
devido a atuação de tais instituições junto à Organização das Nações Unidas (ONU). Essas 
organizações eram entidades que não pertenciam a nenhum governo propriamente dito, 
atuaram no auxílio aos vitimados da guerra. Segundo Fernandes (2005) na América Latina, 
e deste modo no Brasil, é mais abrangente falar em Sociedade Civil e suas organizações.     

Conforme explica Landim (2002, p. 23), até o final do século XX quase tudo que 
se referia a assistência social, saúde e educação “... constituía-se organizações 
(formalmente sem fins econômicos, claro) criadas pela Igreja Católica – é bom lembrar, 
com o mandato do Estado, em uma situação de simbiose entre as duas instituições”. 
Somente na década de 1930 há uma intervenção mais direta do Estado na prestação de 
serviços na área de saúde, educação e cultura.  O período pós 1930, ao mesmo tempo em 
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que formulou políticas de bem estar fragmentadas e excludentes, também não deixou de 
difundir as organizações sem fins lucrativos13.   

Montaño (2002) bem ressalta que o termo terceiro setor nasce na “tentativa” de se 
resolver a considerada dicotomia primeiro e segundo setor. Esse termo viria como uma via 
alternativa/intermediaria, é “a atividade pública desenvolvida pelo setor privado” 
(FERNANDES, CARDOSO, THOMPSON, apud MONTAÑO, 2002) e ainda como uma 
suposta equiparação entre público e privado. Para outros autores o terceiro setor nada mais 
é do que o primeiro setor (cf. RIFKIN, in: IOSCHPE, apud MONTAÑO, 2002, p. 54). 

Destarte, Montaño (2002) afirma que existem diversas debilidades no termo 
terceiro setor. Como já mencionamos, a questão deste ser entendido como uma superação 
do dualismo público e privado e por outro o fato do terceiro setor ser considerado o próprio 
primeiro setor. Outra debilidade se refere a quem faz parte do terceiro setor. Ora 
acrescentam algum tipo de entidade, ora tiram,  

... para alguns, apenas incluem-se as organizações formais (cf. 
Saloman, apud Fernandes, 1994: 19); para outros, contam até as 
atividades informais, individuais, ad hoc (Fernandes, 1994: 26 e 
109); para alguns outros, as fundações empresariais seriam 

excluídas (Flacso, apud Acotto e Manzur, 2000); em outros casos, 
os sindicatos, movimentos políticos insurgentes, seitas, etc são 
considerados pertencentes, ora excluídos do conceito 
(MONTAÑO, 2002, p. 55, grifos do autor). 

Como organizações formais entende-se que são as entidades que estão 
estruturadas e institucionalizadas, o que para Fernandes (1994), representa apenas a ponta 
do iceberg, dentro do vasto número de entidades que o terceiro setor comporta. Para alguns 
autores fariam parte também deste setor grupos da igreja, grupos comunitários, associações 
profissionais e sindicatos e até partidos políticos. Incluem-se ainda as entidades 
beneficentes, associações culturais e fundações empresariais ou não. 

     Já, para outros autores estão excluídos deste conceito os movimentos de caráter 
classista, como o Movimento dos Sem Terra (MST), por exemplo, mas apenas movimentos 
considerados de ordem pacífica (FERNANDO apud MONTAÑO, 2002, p. 56). Coutinho 
(2003) coaduna com essas reflexões quando ressalta que as ONGs da década de noventa 
"... entraram na lógica da colaboração com o governo e cada vez mais se aproximam do 
terceiro setor".  

No documento intitulado “Do confronto a colaboração: relações entre a sociedade 
civil, o governo e o Banco Mundial no Brasil”, o Banco Mundial aponta também ações 
individuais como as de jogadores, esportistas e artistas, que criaram instituições 
beneficentes com recursos próprios, como uma iniciativa da sociedade civil, bem como a 
intervenção de empresas privadas na área social, é a chamada filantropia empresarial. É 
interessante ainda lembrar que empresas, e mesmo as pessoas físicas, que fazem doações 
às entidades beneficentes possuem descontos de impostos, o que evidencia que esta 
caridade não é tão sem fins financeiros como freqüentemente levantada.  

O mesmo documento do Banco Mundial (2005) afirma que há relatos de 47 
diferentes termos para este setor, deste modo, ressalta a dificuldade de se definir o setor 
devido a sua abrangência, tanto quantitativa quanto qualitativa. Utiliza como indicadores 
os dados da Secretaria da Receita Federal, onde existiam registradas 219.559 entidades 
sem fins lucrativos, destas aproximadamente 50.000 eram entidades religiosas, 
beneficentes e de assistência, 44.000 eram clubes esportivos, 30.000 eram órgãos 
religiosos e 8.000 eram sindicatos (2005, p. 19-20).  

Fernandes (1994) e o Banco Mundial (2005) chamam a atenção para os 
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movimentos sociais, as associações comunitárias, entidades beneficentes, igreja, 
associações profissionais e por fim as ONGs. Embora cada um destes grupos tenham 
histórias bem diferentes, em determinados períodos históricos, eles se misturam ou se 
contradizem.  

O Banco Mundial (2005) inclui as associações profissionais por também 
participarem de “... debates e movimentos relacionados às políticas públicas”, cita os 
exemplos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), o Conselho Federal de Economia (COFECON), a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), entre outras. No entanto, o próprio documento do Banco 
Mundial reconhece que estas associações poderiam pertencer ao chamado segundo setor, 
por suas ações estarem articuladas com o mercado. O que está na mesma lógica das 
empresas filantrópicas, já mencionadas neste trabalho. 

Quanto às entidades beneficentes são as mais antigas no Brasil, estão presentes 
desde o século XVI, e se constituíam muitas vezes como a única forma de atendimento à 
população de baixa renda. Atualmente atuam na assistência básica nas áreas de saúde, 
educação, cultura e em serviços sociais aos indigentes. Normalmente não possuem filiados, 
apenas conselhos formados por voluntários. 

As associações comunitárias possuem atividades mais localizadas, em um 
trabalho de base. Nascem nas comunidades e suas ações estão voltadas para estas 
dimensões, “... havia grupos de costura para mulheres, associações de produtores rurais, 
grupos de alfabetização de adultos, cooperativas urbanas, de consumo, sociedade de 
prestação cultural, associações de moradores e grupos voltados à saúde preventiva” 
(BANCO MUNDIAL, 2005, p21). Assim como os movimentos sociais e as ONGs ganham 
força justamente no período militar, em um momento que outros grupos da sociedade 
estavam “estrangulados” pelo autoritarismo do período (FERNANDES, 1994, p. 34).  

Os encontros antes realizados por afinidades locais e regionais, com o tempo 
passaram a abrir espaço para outras afinidades. As atenções voltaram-se para a luta por 
direitos mais específicos e pontuais, como os direitos das mulheres, indígenas, crianças, 
entre outros. Por outro lado, diminuíram-se os espaços de comunicação da sociedade com 
o Estado, através dos partidos políticos e os sindicatos. É neste contexto que ganham força 
os movimentos sociais.  Segundo Fernandes (1994) chamam-se “movimentos” devido a 
sua natureza instável e mutante; e “sociais”, pois, embora atuassem em assuntos públicos, 
não estavam atrelados ao aparelho estatal.  

Gohn (1992) engloba as associações de favelas e outras formas de luta por 
moradia, as associações comunitárias e os movimentos populares como parte dos 
movimentos sociais. O que entendemos ser mais apropriado, pois ambos possuíam a 
mesma natureza, embora com objetivos específicos. Como as associações de mulheres por 
creches, a de moradores de ruas por uma política de habitação que condissesse com sua 
realidade, entre outras demandas.  A autora conceitua os movimentos sociais como “... 
processos sociopolíticos e culturais da sociedade civil, num universo de forças sociais em 
conflitos” (GOHN, 2000). 

Gohn (2001) apresenta algumas diferenças entre as ONGs e os movimentos 
sociais que são importantes. O fato de as ONGs serem mais institucionalizadas e 
burocratizadas que os movimentos, que não precisavam prestar contas, pagar funcionários, 
não necessitavam de apresentar resultados. Questões que as ONGs passaram a ter, já que, 
cada vez mais passam a fazer parcerias não apenas com os governos mas com o mercado. 
Assim a autora continua: 

... as ONGs, não trabalham na linha de frente da militância e da 
politização da sociedade civil, como os movimentos sociais. 
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Apenas as ONGs cidadãs evocavam o mundo da política, da 
participação, do ativismo militante [...]. Elas introduziram 
novidades institucionais à medida que se apresentaram como 
executoras de atividades de interesse público fora da máquina 
governamental, com custos menores e maior eficiência (GOHN, 
2001, p. 59). 

 Seguindo este raciocínio afirma que uma associação de moradores que se 
institucionaliza deixa de ser considerada um movimento popular e passa a ser uma 
organização social (GOHN, 2000, p. 247). 

É no contexto de luta contra a ditadura militar que surgem as ONGs, no Brasil. A 
princípio eram consideradas um braço dos muitos movimentos sociais. Funcionavam como 
captadoras de recursos, bem como atuaram ainda em assessorias técnicas e de análise das 
políticas sociais (FERNANDES, 1994, BANCO MUNDIAL, 2005). Segundo Thompson 
(1997) apesar de as ONGs serem consideradas como um processo transitório, durante a 
ditadura militar elas eram tidas como o espaço de participação possível. Para Gohn (2001), 
o final da década de oitenta, no Brasil, possibilitou o “aparecimento” de um novo 
paradigma de gestão dos bens públicos, diversos membros da esquerda se fizeram 
presentes em diversos municípios e governos, isso foi importante para recolocar a 
participação em outra dimensão, no que diz respeito  

... ao aprofundamento da democracia; à construção de um novo 
paradigma; às ações coletivas baseadas na categoria da cidadania; 
e à construção de novos espaços de participação, lastreados não 
em estrutura físicas, mas em relações sociais novas que se colocam 
entre o público e o privado, originando o público não-estatal 
(GOHN, 2001, p. 56). 

Não compreendemos como a autora que o aparecimento das ONGs possa estar 
entre o público e o privado, como uma via alternativa, pois como evidenciamos elas 
acabam por fazer parte da lógica capitalista, porém o modelo de organização das chamadas 
ONGs cidadãs pode contribuir sim para uma melhor conscientização da população e 
mesmo uma maior politização da desta. Como Gohn (2001, 2003) afirma, no momento da 
ditadura foram as ONGs um espaço de discussão e questionamento da ordem social.   

Montaño (2002), concorda que as ONGs que surgiram neste período contribuíram 
para uma melhor organização interna dos movimentos sociais e para uma melhor 
estruturação destes, e ainda contribuíram na captação de recursos internacionais, porém 
acrescenta que esta intervenção colaborou com a tentativa de organismos internacionais de 
consolidarem o neoliberalismo. Em outras palavras “... há uma relação direta entre o 
crescimento dos movimentos sociais que desafiam o modelo neoliberal e o esforço [das 
agências de capital] para subvertê-los através da criação de formas alternativas de ação 
social, através de ONGs” (PETRAS apud MONTAÑO, 2002, p. 272).  

E assim foram se transformando também a natureza da ação destas entidades, 
onde passaram cada vez mais não apenas a ocupar o espaço dos movimentos sociais, mas 
também a atuarem mais diretamente em ações sociais, através de “... projetos de 
desenvolvimento em nome das agências internacionais e governamentais” (idem, p. 273). 
De acordo com Montaño (2002, p. 272) as ONGs passam gradativamente das décadas de 
1970 a 1990 de coadjuvantes para protagonistas. Mudando sua estratégia de enfrentamento 
ao Estado para a colaboração. Não é por acaso que o documento do Banco Mundial, 
mencionado neste trabalho chama-se “Do confronto à Colaboração”, tal documento refere-
se a uma colaboração entre as Organizações da Sociedade civil (OSCs), o Governo e o 
Banco Mundial.   
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Gohn (2002b) confirma tais afirmações ao lembrar que na década de 1990 houve 
um grande número de instituições nacionais e internacionais, sendo que nestas últimas, 
diminuíam a participação das ONGs cidadãs14, voltadas para a militância política. Em 
levantamento realizado, em 2003, com base nas ONGs da ABONG que atuam na área de 
educação (que somam um total de 105 entidades), constatou-se que no período da ditadura 
militar as ONGs tinham como característica predominante o fato de serem consideradas 
cidadãs, ou seja terem suas ações voltadas à reivindicação política. Já na Nova República15 
o número de organizações caritativas é igual ao número de ONGs cidadãs. E nos anos de 
1990 a característica predominante foi a caritativa, de assistência ao público alvo das 
entidades (PEDROSO e VIRIATO 2006). Tais organizações passam a atuar como 
parceiras do Estado, “... o governo passa a ser visto não mais como inimigo, mas como 
aliado” (idem, p. 109).   

Recorremos mais uma vez a Montaño (2002, p.199) ao afirmar que nessa 
simplificada lógica, “... esta parceria fundamenta-se, por um lado, na real redução relativa 
de gastos sociais.” Explica seu argumento ao considerar que “... é mais barato que as 
ONGs

 
prestem serviços precários e pontuais/locais, do que o Estado, pressionado por 

demandas populares e com as necessidades/condições da ‘lógica democrática’, desenvolva 
políticas sociais permanentes e de qualidade”.  

 
3.1 Marco Legal do público não-estatal 

 
Já no ano de 1916, com o então Código Civil Brasileiro, tem-se referência as 

pessoas jurídicas de direito privado, porém não fazia distinção expressa entre as 
instituições das sociedades civis não lucrativas, com as das sociedades civis com fins 
lucrativos (LATORRE, 2003)16. 

No ano de 1935 há a criação do título de entidade de Utilidade Pública, pela Lei 
n° 91, que sofreu alterações secundárias ao longo dos anos (MODESTO, 1999, p. 143). 
Podendo se qualificar como Utilidade Pública as sociedades civis, associações e fundações, 
com o exclusivo fim de servir à coletividade. 

Somente no ano de 2002, com o Novo Código Civil Brasileiro (Lei n° 
10.406/2002) há uma clara definição e separação das finalidades e diferenças de cada 
pessoa jurídica. A fundação é uma pessoa jurídica constituída a partir da doação de bens e 
patrimônios dirigidos para um fim específico. Uma Associação é uma pessoa jurídica de 
direito privado constituída a partir da união de pessoas para fins não econômicos. E já uma 
Sociedade Civil é constituída por pessoas que doam bens ou serviços reciprocamente para 
uma atividade econômica, e dividem entre si os resultados (LATORRE, 2003). Vale 
destacar que uma Sociedade civil possui fins econômicos, logo não faz parte das entidades 
não lucrativas.    

  A entidade que deseja pleitear a qualificação de Utilidade Pública pode fazê-lo 
nas três esferas do poder público (Federal, Estadual e Municipal), quanto ao Federal pode 
fazer o pedido junto ao Ministério da Justiça Federal. Porém deve ser uma associação ou 
fundação que tenha como fim exclusivo a coletividade (TREZZA, 2005), e seus dirigentes 
não podem ser remunerados para o cargo. Para obter tais qualificações a entidade deve ter 
personalidade jurídica há no mínimo um ano no caso da qualificação Estadual, e três anos 
no caso da qualificação Federal, e para manter-se com a qualificação deve-se apresentar 
relatórios anuais. Em contrapartida a entidade tem direito a incentivos ficais e descontos 
em tarifas de água e luz. 

Segundo Modesto (1999), o termo de Utilidade Pública é deficitário por atingir 
um número muito grande de organizações, o que contribuiu para o crescimento de 
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organizações com objetivos pequenos, voltados a grupos muito restritos, e também 
contribuiu para o estimulo à corrupção.  

Ainda de acordo com Modesto (1999), para dar uma resposta a esta crise do título 
de utilidade pública foi laborado a Lei n° 9.637, de maio de 1998, que dispõe sobre a 
qualificação de entidade como Organizações Sociais (OSs) e cria o Programa Nacional de 
Publicização. Porém, sabemos que tal projeto vem para atender ao Plano Diretor da 
Reforma do Estado que já havia anunciado a necessidade de se criar estratégias para 
publicizar os serviços não-exclusivos do Estado, um dos requisitos para tal seria a 
aprovação do projeto de Organização Social. Nas palavras de Bresser-Pereira: 

... o Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo permitir 
a descentralização de atividades no setor de prestação de serviços 
não-exclusivos, nos quais não existe o exercício do poder de 
Estado, a partir do pressuposto de que esses serviços serão mais 
eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do 
Estado, forem realizados pelo setor público não-estatal (BRASIL, 
1995. p. 56). 

Modesto, aponta algumas diferenças quanto ao termo de utilidade pública, as 
Organizações Sociais (OSs) principais são: obrigação de assinar um contrato de gestão 
entre o poder público e a entidade, e prestar contas através de relatórios contábeis e 
relatórios das atividades desenvolvidas17, sendo assim o seu estatuto deve prever que 
poderá haver controle de seus resultados por uma comissão de avaliação do Poder Público. 
O estatuto deve ainda ter regras rígidas da revisão das finalidades sociais e definição de 
normas para remuneração dos funcionários e para o sistema de compras. Outra diferença 
das OSs em relação as entidades de Utilidade Pública, é que os dirigentes das OSs podem 
ser remunerados, desde que dentro do teto salarial dos cargos executivos.   

A entidade que presta assistência social pode obter o registro do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) e posteriormente o Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que substitui o Certificado de Entidade de 
Fins Filantrópicos.  

Outro importante título que as pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos podem vir a pleitear é a qualificação de Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), regida pela Lei n° 9. 790 de 1999. É a chamada lei do terceiro 
setor, traz as organizações sem fins lucrativas mais institucionalizadas como nunca, com 
direitos e deveres mais bem definidos, com distinções mais claras, embora continue 
abarcando um vasto número de entidades consideradas com fins não econômicos, pois para 
sua elaboração contou com a presença de diversas entidades, como a Comunidade 
Solidária (que pode ser considerada a organização que liderou o diálogo), a ABONG, as 
entidades empresariais como o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) entre 
outras (LANDIM, 2002). Tal lei ainda institui o termo de Parceria, que assim como o 
contrato social, é o instrumento firmado entre Estado e a OSCIP na formação de vínculo 
entre ambos, para a execução direta de atividades de interesse público.  

A OSCIP traz diversas diferenças com relação às demais qualificações, as quais 
destacamos: possui maior agilidade de obtenção do título, basta a entidade apresentar os 
documentos e atender as exigências que a qualificação é automática, se não conseguir a 
qualificação, após fazer as alterações necessárias pode reapresentar imediatamente o 
pedido; não há exigência de tempo mínimo de existência. Define com clareza quais as 
organizações que não podem se qualificar, a exemplo dos planos de saúde, cooperativas, 
sindicatos e os fundos de pensão. Permite remuneração de seus dirigentes18, o que não era 
permitido para as organizações de Utilidade Pública e as com o CEBAS (FERRAREZI, 
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2000, p. 30-31).  
Como observamos, não é recente o debate sobre a institucionalização das 

entidades conhecidas como “sem fins lucrativos”, bem como sobre formas de realização da 
transferência de recursos públicos (estatais) para tais entidades. É com a lei das OSs e 
posteriormente com a lei das OSCPIs que há uma maior preocupação com a apresentação 
de resultados a fim de melhor atender o chamado cidadão/cliente. 

A ABONG (2006) traz uma importante análise de como as Organizações Sociais 
se concretizam e contribuem para o esvaziamento do Estado. Afirma que  

... o sentido público dos serviços, no modelo das OSs, se desloca 
para uma concepção de mercado, em que o(a) usuário(a) passa a 
ser o(a) "cidadão/ã-cliente", que pode optar por um ou outro 
hospital pelas vantagens oferecidas dentro de um padrão de 
"concorrência administrada", estabelecida pela Lei (artigo 20, 
incisos I a III, LF 9637/98) (ABONG, 2006) 

O que não é de se estranhar, já que o apelo para as entidades chamadas de 
públicas não-estatais reside justamente na justificativa de que o Estado estaria 
sobrecarregado, lento, burocrático, e tal setor, dentro da lógica do mercado atenderia 
melhor os seus usuários, agora vistos como clientes. 
 
Considerações sobre o financiamento das ONGS e os fundos públicos destinados a 
elas na SEMED de Cascavel 

 
Normalmente os governos destinam recursos para as entidades não 

governamentais apenas o suficiente para complementar seus recursos, ficando para a 
própria entidade o papel de buscar outras formas de financiamento, como através de 
prestação de serviços, vendas de produtos, e de doações de empresas e pessoas privadas.  

Porém, não podemos negar o crescimento de tais instituições, ou seja, a forte 
presença destas entidades na oferta de serviços públicos, bem como a grande busca destas 
instituições por recursos públicos. No campo educacional sua atuação destaca-se na 
educação informal – em projetos realizados no contra turno escolar, com atividades 
artísticas, esportivas, e culturais – e na Educação Infantil, Especial, Profissionalizante, 
Indígena e Superior. 

Esta transferência ocorre através de fundos ou programas voltados a estas 
categorias específicas, como por exemplo, direitos da criança e adolescente, programas de 
erradicação do trabalho infantil, ou à Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, 
Educação profissional, entre outros. Normalmente os fundos públicos não são voltados 
exclusivamente às ONGs, mas também às entidades estatais, sejam estaduais ou 
municipais.  

Para caracterizar o financiamento das ONGs iremos utilizar o levantamento das 
ONGs da ABONG que atuam na educação, conforme mencionamos acima. Tal 
financiamento ocorre através de fundos públicos federais, estaduais e municipais; agências 
internacionais multilaterais e bilaterais e de cooperação; contribuições de empresas e 
outras ONGs brasileiras; venda de produtos; contribuição associativa e outras formas de 
financiamento. Para melhor compreensão sobre o financiamento das ONGs a partir do 
levantamento realizado, procurou-se classificá-las utilizando as formas de financiamento 
descritas acima, calculando a média de cada forma de financiamento em cada momento 
histórico.  
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No gráfico 1 optou-se por não diferenciar fundos públicos federais, estaduais e 
municipais, considerando a soma destes três, e ainda não diferenciou-se os recursos das 
agências internacionais multilaterais e bilaterais das agências internacionais de cooperação.  

 

Gráfico 1:   FINANCIAMENTO DAS ONGS DA ABONG
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Fonte: Dados coletados na Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 
(ABONG) Disponível on line no site: www.abong.org.br. Acessado no período de abril a 
setembro de 2003. 

  
Como podemos observar, a forma de recurso que mais investiu no financiamento 

das ONGs associadas da ABONG19 são as agências internacionais, seguida dos recursos 
oriundos dos fundos públicos. As demais formas de financiamento representam uma 
parcela pequena, e variam muito pouco de um período para outro, embora, para algumas 
ONGs, essa é a forma de financiamento que representa maior soma de recursos.  

Outro dado interessante evidenciado no levantamento realizado é que entre os 
recursos públicos recebidos pelas associadas da ABONG que atuam na educação, em sua 
maioria são oriundos da união, seguidos dos estados e municípios, apenas uma pequena 
parte tem origem dos fundos municipais.  
 A transferência de fundos públicos para as ONGs educacionais ocorre através de 
fundos perdidos (que não se exige o reembolso, mas apenas a devida prestação de contas), 
demanda espontânea e induzida, e empréstimos (com linha de crédito com juros 
subsidiados). Sendo que o mais comum é a aplicação direta de recursos pelos órgãos ou 
entidades governamentais para entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvem e 
gerenciam diretamente seus projetos. Para tais instituições é oferecida a oportunidade de 
participar apenas como fornecedora de bens ou serviços aos gerenciadores dos projetos, 
que são normalmente da própria estrutura do governo (ABONG, 2004). Porém, o 
financiamento do governo para projetos das ONGs também ocorre, embora seja menos 
constante20.  

São poucas as entidades que sobrevivem com financiamento quase exclusivo de 
repasses governamentais. Em outro estudo feito por Horochovski (2003), com base nas 189 
Associadas da ABONG de 2000, das quais 129 disponibilizaram dados suficientes para a 
pesquisa, evidencia-se a dependência dos recursos estatais para as ONGs. Ao mesmo 
tempo em que o Estado se desresponsabiliza das políticas públicas, ele intervém em suas 
ações através do repasse de recursos, o que não abrange a totalidade dos gastos da 
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entidade, apenas uma parte. Esta intervenção visa manter a organização, e contribui para 
seu crescimento e ainda para facilitar o afastamento do Estado na manutenção das políticas 
públicas. 

É ilusão acreditar que as ONGs apenas substituirão o Estado na execução de 
políticas públicas, permanecendo o estado como financiador das políticas públicas, pois 
como observamos, embora as ONGs recebam recursos do Estado estes não se concretizam 
como única forma de financiamento, apenas complementam o orçamento das ONGs.  

 
Os recursos da SEMED de Cascavel voltados às ONGs 

 
O conflito ensino público versus ensino privado, embora sempre presente, no 

Brasil se consolida e se mantém na Constituição de 1988 com a manutenção da 
coexistência de três tipos de instituições educacionais: a privada, a pública, e as escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas. O artigo 213 da referida Constituição afirma 
que "... os recursos públicos são destinados às escolas públicas podendo ser destinados às 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas" (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e bases 
da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) complementa, no Artigo 77: 

Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas que: 
 I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam 
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de 
seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 
 II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
 III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no 
caso de encerramento de suas atividades; 
 IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 

  
Para verificar na Secretaria Municipal da Educação do Município de Cascavel 

(SEMED) quais os recursos dirigidos às entidades não-estatais, foram realizadas 
entrevistas com funcionários da SEMED e da Secretaria de Finanças (Sefin), bem como 
foram coletados dados no site da prefeitura.  

Os impostos arrecadados pela Prefeitura Municipal de Cascavel, são divididos 
entre as Secretarias obedecendo ao disposto na Constituição Federal de 1988, e no caso do 
Município de Cascavel, tem por base a Lei de Orçamento Público (Lei n° 4.320/2006), são 
chamados de Recursos Livres21. Do total dos Recursos Livres 25% são dirigidos para as 
primeiras séries do Ensino Fundamental, outros 10% para a Educação Infantil e 15% para a 
Saúde e o restante é dividido entre as demais secretarias (PEDROSO, 2007a), obedecendo 
ao orçamento de cada Secretaria. É destes Recursos Livres que a SEMED faz o repasse aos 
Centros de Educação Infantil (CEI) das consideradas como Entidades sem fins lucrativos.  

Para receber financiamento público, a entidade precisa apresentar a Declaração de 
Utilidade Pública Municipal e estar inscrita na lei autorizatória, que nomeia as entidades 
autorizadas a receber recursos do município. É feito um convênio entre a entidade e a 
prefeitura onde se define a forma de repasse e as atividades a serem executadas. A 
prestação de contas também depende do convênio.   

Segundo a entrevistada “A”, as CEIs que a SEMED mantém convênio já recebiam 
recursos da Secretaria de Ação Social. Com a mudança de legislação22, onde a Educação 
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Infantil passou a fazer parte da Secretaria de Educação elas passam a fazer os convênios 
com a SEMED. 

No ano de 2006 a SEMED repassou recursos a oito entidades, todas que atendem 
a Educação Infantil23. Não há licitações24, apenas a realização de convênios. Segundo a 
entrevistada “C”, a prefeitura recebe a proposta da entidade, sendo lucrativo para a 
prefeitura o convênio é realizado. Porém a entidade deve estar cadastrada como uma 
entidade autorizada a receber recursos da Prefeitura. A responsável pelo acompanhamento 
pedagógico da CEI é a SEMED, porém quem concede a autorização para as CEIs 
funcionarem é o Núcleo Regional de Educação.  

Das oito entidades, cinco estão cadastradas na Secretaria Estadual do Trabalho, 
Emprego e Promoção Social (SETP), como Entidades Sociais. Para realizar tal cadastro a 
organização precisa possuir o Título de Utilidade Pública, municipal, estadual ou federal, 
assim poderá realizar convênios também com o Estado.  

Segue abaixo a tabela que demonstra os recursos dirigidos a estas ONGs pela 
SEMED. Lembrando que estas e outras entidades podem receber recursos também de 
outras secretarias do município. 

 
RECURSOS DIRIGIDOS ÀS ENTIDADES BENEFICENTES PELA SEMED – 

CASCAVEL – NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2006 

Mês Entidades beneficentes 
Recursos totais da 

SEMED 
% do repasse às entidades 

beneficentes  
Janeiro - 2.191.167,57 0,00 
Fevereiro - 2.889.191,82 0,00 
Marco 96.300,00 3.614.449,10 2,60 
Abril - 3.697.018,65 0,00 
Maio 74.100,00 4.046.733,31 1,80 
Junho  - 4.481.993,56 0,00 
Julho 90.000,00 4.237.939,84 2,08 
Agosto 15.000,00 4.077.767,04 0,37 
Setembro - 4.013.505,42 0,00 
Outubro - 5.820.261,63 0,00 
TOTAL 275.400,00  39.070.027,94 0,70 

Obs: Os meses de novembro e dezembro não puderam ser divulgados, pois a SEMED estava 
realizando a prestação de contas no período da pesquisa.  
Fonte: Contas Públicas do Município de Cascavel. Disponível em: 
http://www.cascavel.pr.gov.br/sefin/2006/demodesp/02-semed.txt. Acesso em dezembro de 2006. 
 

Se considerarmos o valor total de recursos dirigidos das entidades beneficentes e 
dividimos por 10 (dez), que é o número de meses a que esta pesquisa analisou, e 
dividirmos ainda por o número de alunos que estas oito entidades atendem, que é em torno 
de 720, teremos o valor custo-aluno destas entidades. Desta forma o valor custo-aluno é de 
R$ 40,23, sendo que nas CEMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), o valor custo 
aluno é de R$ 8,0025.  

Outra forma de transferência de recursos públicos para estas associações é através 
de cedência de funcionários. Em dezembro de 2006, a prefeitura municipal possuía 19 
funcionários concursados e 35 funcionários estagiários cedidos para nove entidades, sendo 
22 funcionários em uma única entidade. Neste caso, não são apenas as CEIs as 
beneficiadas com os recursos públicos, outras entidades que atendem a Educação Especial, 
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e a Assistência ao menor também conseguem algumas vantagens com relação a cedência 
de funcionários. Os salários destes funcionários cedidos também são pagos com os 
Recursos Livres da Prefeitura, assim como os salários dos funcionários de quem trabalha 
na Secretaria de Educação, já que os recursos do FUNDEF são voltados exclusivamente 
para os funcionários que trabalham nas escolas.  

Conforme vimos, um dos critérios para o repasse de recursos públicos para as 
entidades não-estatais é o que é mais lucrativo para a prefeitura, sua ampliação desta 
oferta, o que cria dentro do próprio Estado uma disputa por recursos, por um lado entre as 
próprias entidades não-estatais e por outro entre estas e as entidades governamentais. Esse 
quadro vem ao encontro do proposto na reforma do Estado de publicização de políticas, 
agora entendidas como serviços não exclusivos do Estado. Em uma lógica de mercado em 
que a lei da concorrência, do individualismo predominam e desqualificam essas políticas 
como direito universal. 

   
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Historicamente o Estado nunca esteve sozinho enquanto executor e formulador de 

políticas públicas. É, por exemplo, com a adesão de alguns países ao Welfare State que ele 
começa a abraçar uma maior quantidade de ações sociais. Este tipo de Estado surgiu 
devido a uma necessidade do próprio capitalismo de se reorganizar para continuar 
existindo. Porém, este modelo não chegou a se concretizar em todos os países, e tão pouco 
de forma igual. No Brasil afirma-se que o máximo que chegou a existir foi um pseudo-
estado de bem estar. Quanto a população, ora ficou descoberta, ora assistida por entidades 
filantrópicas e religiosas.  

É no final da década de 1960 e início de 1970 que mesmo este ensaio de Estado 
de Bem Estar Social perde forças, e o pensamento neoliberal, de que é preciso sacrificar 
algumas políticas de Estado em troca da liberdade de mercado, começa a imperar. É neste 
momento que as instituições públicas não-estatais crescem, agora vistas como alternativas 
entre o setor público e o privado. 

O apelo pela ampliação da intervenção das entidades chamadas públicas não-
estatais é reproduzido de diferentes formas: através do incentivo à pessoas comuns a 
atuarem em instituições beneficentes e à empresas privadas  para que criem fundações e 
organizações voltadas à questão social, mesmo sendo estas ações voltadas apenas para os 
trabalhadores da empresa; do apoio do governo dirigido a tais entidades, e da 
transformação de instituições estatais em organizações sociais, conforme o proposto no 
Plano Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 1995). 

Se como vimos, a intervenção do Estado de forma mais sistemática em políticas 
públicas atende a um processo de reestruturação do capitalismo e do mesmo modo sua 
retirada se dá de forma gradual sem que muitas vezes a sociedade de modo geral perceba, 
para evitar tensões, reforça-se o posicionamento que ao Estado cabe diminuir estas tensões 
e evitar uma eclosão social. Caberia ao Estado nesta conjuntura, atender as necessidades 
imediatas reivindicadas pelas camadas populares como estratégia de manter a ordem 
capitalista.  

No setor público não-estatal não é diferente, desta forma conforme explana 
Viriato (2004) a diferença entre o público, privado e o público não-estatal está na 
propriedade. Ao público a propriedade é coletiva, seu usufruto é coletivo, enquanto no 
setor privado a propriedade é individual, uma pessoa adquire um determinado bem, este 
passa a ser sua posse. No público não-estatal assim como no privado, embora seus 
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defensores afirmem que seu fim é público este não se torna coletivo. O seu usufruto 
depende das possibilidades econômicas do proprietário. 

A atuação das ONGs nas políticas públicas, como no caso da educação, atendem 
de forma precária e emergencial algumas necessidades da classe trabalhadora, porém em 
um país como o Brasil com tantas desigualdades, não apenas culturais e regionais, mas 
principalmente econômicas, é inaceitável deixar que a educação enquanto reprodutora de 
conhecimentos seja precarizada, e ainda, é inaceitável a oferta de educação atendendo as 
leis de mercado, onde quem tem mais recursos financeiros tem maior possibilidade de 
obter um melhor “produto”, no caso o conhecimento.   

Não negamos que a atuação das ONGs chamadas cidadãs possam contribuir para 
uma melhor conscientização da população de seus direitos, elas estão a frente de muitas  
lutas da classe trabalhadora, inclusive podem contribuir na luta por políticas de qualidade, 
que realmente tenham um caráter universal. Entretanto, cada vez é menor a presença de 
tais entidades e sua manutenção é difícil, pois a intervenção do Estado dificilmente ocorre 
nestas ONGs, e ao mercado não há interesses em mantê-las. Por outro lado, cresce o 
número de entidades que complementam e em alguns casos vem substituindo a atuação do 
Estado, conforme vimos, também esta intervenção do Estado ocorre segundo uma 
perspectiva mercadológica, o que é mais lucrativo para o governo. Este repasse de recursos 
e de responsabilidades não contribui com a melhoria de qualidade da educação e com a 
ampliação da democracia. 
 
 

REFERÊNCIAS 

ABONG. Manual de fundos públicos 2004: controle social e acesso aos fundos públicos. 
São Paulo: ABONG, Peirópolis, 2004.  
 
_____. Nossa Opinião: as OSs - Organizações Sociais - e o esvaziamento do Estado. 
Disponível em: http://www2.abong.org.br/final/informes_pag.php?cdm=18636. Acesso em 
22 de novembro de 2006 

ASSOCIADAS DA ABONG. Disponíveis 
http://www.abong.org.br/novosite/institucional/associadas.asp. Acesso em 17 de abril à 30 
de setembro de 2003.  
 
BANCO MUNDIAL. Do confronto à colaboração: relações entre a sociedade civil, o 
governo e o Banco Mundial no Brasil. 2000. Disponível em: 
<http://www.bancomundial.org.br > . Acesso em: 12 mar. 2005.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília – D.F, 1988. 
 
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96. São Paulo: 
Editora do Brasil S.A, 1996. 
 
_____. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE. Plano Diretor 
da reforma do Estado. Brasília, novembro, 1995.      
 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Artigo  
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.30, p.175-199, jun.2008 - ISSN: 1676-2584 

 
195 

_____. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE. Organizações 
Sociais. Secretaria da Reforma do Estado. Brasília: 1997. 74p. (Cadernos MARE da 
Reforma do Estado, v 2) 
 
_____. Seminário: Programa Bolsa Família 2 anos. Disponível em: 
http://200.152.41.8/ascom/hot_seminariobf/artigo_internet.pdf. Acesso em 30/10/2006 
 
BORGES, L. F. P; NOGUEIRA. F. M. G. A efetivação da universalização do ensino 
fundamental e o processo de democratização no Brasil. Revista HISTEDBR on-line, 
Campinas, nº 16, dez/2004. Disponível em: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/rev16.html. 
 
BORON, A. A. Estado, capitalismo e democracia na América Latina. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002. 
 
_____. Os "novos Leviatãs" e a polis democrática: neoliberalismo, decomposição estatal e 
decadência da América Latina. In: SADER, E.& GENTILI, P. (org.).  Pós-neoliberalismo 
II - Que Estado, para que democracia? Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. p.7-67 
 
CASCAVEL. Contas Públicas do Município de Cascavel. Disponível em: 
http://www.cascavel.pr.gov.br/sefin/2006/demodesp/02-semed.txt. Acesso em dezembro 
de 2006 
 
COUTINHO. J. A. Organizações Não Governamentais: o que se oculta no não? 
Disponível em http://www.espacoacademico.com.br/024/24ccoutinho.htm acesso em 26 de 
Agosto de 2003.  
 
FALEIROS, V de P. As funções da Política Social no Capitalismo. In: ____. A política 
social do Estado capitalista: as funções da previdência e assistência. São Paulo: Cortez 
Editora, 1982. 
 
____. O que é Política Social. 5ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991. 
 
FERNANDES, R.C. Privado, porém público: o terceiro setor na América Latina. 2. ed. 
Rio de Janeiro, Rélume Dumará, 1994. 
 
FERRAREZI, E; REZENDE, V. OSCIP – Organização da Sociedade de Interesse 
Público: a lei 9.790/99 como alternativa para o terceiro setor. Brasília: Comunidade 
Solidária, 2000  
 
FRIEDMAN, M. Capitalismo e Liberdade. Tradução de Luciana Carli. São Paulo: Abril 
Cultural, 1984. 
 
GENTILI, P. FRIGOTTO, G (org.). A cidadania negada: Políticas de exclusão na 
educação e no trabalho. 3° ed. são Paulo: Cortez [Buenos Aieres, Argentina]: CLACSO, 
2002.    
 
GENTILI, P. A falsificação do consenso: simulacro da imposição da reforma educacional 
do ensino. Petrópolis: Vozes, 1998. 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Artigo  
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.30, p.175-199, jun.2008 - ISSN: 1676-2584 

 
196 

 
GOHN, M D. G. Conselho Gestores e Participação sociopolítica. São Paulo: Cortez, 
2001a (Coleção Questão da Nossa Época; v 84) 
 
_____.  Educação, trabalho e lutas sociais. In: Gentili, P. FRIGOTTO, G (org.). A 
cidadania negada: Políticas de exclusão na educação e no trabalho. 3° ed. são Paulo: 
Cortez [Buenos Aieres, Argentina]: CLACSO, 2002.     2002a. 
  
_____.  Educação informal e cultura política: Impacto sobre a atuação das ONGs. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2001b (Coleção Questão da Nossa Época; v 71) 
 
_____. Os Sem-terra, ONGs e cidadania. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2002b. 
 
_____. Movimentos Sociais e Educação.  São Paulo: Cortez, 1992 (Coleção Questão da 
Nossa Época). 
 
_____. Teoria dos Movimentos Sociais. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 
 
HAYEK, F. A. O caminho da servidão. Tradução Anna Maria Capovilla, José Ítalo 
Stelle, Liane de Morais Ribeiro.Rio de Janeiro: Biblioteca do exercito público, 1994. p. 
221. 
 
HOROCHOVSKI, R R. Associativismo civil e Estado: Um estudo sobre organizações 
não-governamentais (ONGs) e sua dependência de recursos públicos. Revista Eletrônica 
dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC. Vol. 1 nº 1 (1), agosto-
dezembro/2003, p. 109-127. Disponível em: www.emtese.ufsc.br. Acesso em: 10/08/2005 
 
LANDIM, L. ONGs: Múltiplas identidades. In: HADDAD, S (org). ONGs e 
Universidade: desafios para cooperação na América Latina. São Paulo: ABONG, 
Peirópolis, 2002. 
 
LATORRE, J. F. Novo Código Civil Brasileiro: o que muda para as associações e 
fundações. Disponível em < http://www.abong.org.br>. Acesso em 17 de abril de 2003.   
 
MODESTO, P. Reforma do marco legal do terceiro setor no Brasil. In: FALCÃO, J; C, 
Carlos (org). Mudança Social e Reforma Legal, estudo para uma nova legislação do 
terceiro setor. Brasília, DF: Conselho Comunidade Solidária: UNESCO: BID, FBB, 
1999. (Série Marco legal do terceiro setor) 
 
MONTAÑO, C. Terceiro Setor e questão social: Crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
MARX, K; ENGELS, F. Ideologia alemã.  11. ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 
 
OLIVEIRA, F. Entre a complexidade e o reducionismo: Para onde vão as ONGs da 
redemocratização?  In: HADDAD, Sergio(org). ONGs e Universidades: desafios para 
cooperação na América Latina. São Paulo: ABONG, Peirópolis, 2002. (p. 51 – 62) 
 
OLIVEIRA, R. P. O financiamento da Educação. In: OLIVEIRA, R, P; ADRIÃO, T. 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Artigo  
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.30, p.175-199, jun.2008 - ISSN: 1676-2584 

 
197 

(orgs). Gestão, financiamento e direito da Educação: análise da LDB e da Constituição 
Federal. São Paulo: Xamã, 2001 (p. 89-125) (Coleção legislação e política educacional, 
textos introdutórios) 
  
SAES, D. Democracia. São Paulo: Ática, 1993 (Série Princípios). 
 
SAES, D. República do Capital: Capitalismo e processo político no Brasil. São Paulo: 
Boitempo, 2001. 
 
PEDROSO, J, M. VIRIATO, E, O. Algumas Reflexões sobre a atuação das Organizações 
Não-Governamentais. In: LIMA. A. B. (Org). Políticas educacionais do Estado do Paraná: 
qual democracia? Cascavel: Edunioeste, 2006. (190p) 
 
PEDROSO, J, M. Entrevistada “A”: funcionária da SEMED. Cascavel, dez, 2006. 
 
_____, Entrevistada “B”: funcionária da Sefin. Cascavel, jan, 2007a. 
 
_____, Entrevistada “C”: funcionária da Sefin. Cascavel, jan, 2007b. 
 
PEREIRA, L C B. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. 
Disponível em: http://www.clad.org.ve/fulltext/0030101.html#10 Acesso em 22/11/06a. p. 
41.   
 
_____ . A reforma Gerencial de 1995. In: Cadernos Adanauer II (2001), n° 3. Burocracia 
e reforma do Estado. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, julho 2001. 
 
_____. As Organizações Sociais. In: Folha de S.Paulo, 22.5.1995. Disponível em: 
http://www.reformadagestaopublica.org.br/ver_file_3.asp?id=109 Acesso em 22/11/06b. p. 
2. 
 
TREZZA, M V. Títulos e Qualificações das Organizações do Terceiro Setor. In: Revista 
eletrônica integração. Ano VII, n° 35 de Fevereiro 2004. Capturado em 07/05/05 
 
VIEIRA, E. Democracia e Política Social. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1992. 
 
______. Estado e Política Social na Década de 90.  In: NOGUEIRA, Francis Mary 
Guimarães (org.).  Estado e políticas sociais no Brasil. Cascavel: Edunioeste, 2001. 
 
XAVIER, M. E. S. P. O Estado Brasileiro e as políticas educacionais a partir da década de 
80. In: NOGUEIRA, Francis Mary Guimarães (org.).  Estado e políticas sociais no Brasil. 
Cascavel: Edunioeste, 2001. 
 
 
NOTAS 
                                                 
1 O presente artigo é resultado da monografia defendida como requisito para obtenção do grau de pós-
graduação em Fundamentos da Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – 
Campus de Cascavel. Cuja orientadora foi a professora Drª Isaura Mônica Sauza Zanardini.   
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2 Pedagoga e especialista em Fundamentos da Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE – Campus de Cascavel 
3 Entre os autores que trabalham esta temática destacamos: Montaño (2002), Gohn (2001, 2002a, 2002b), 
Landim (2002), Oliveira (2002, Fernandes (1994) e Neves (2005).  
4 A ABONG é uma organização que no período de abril a setembro de 2003 reunia cerca de 270 ONGs de 
diversas áreas sendo 105 na área de educação. Em seu site: www.abong.org.br, disponibiliza informações 
sobre suas associadas, bem como textos sobre a temática terceiro setor, movimentos sociais, direitos sociais e 
políticas públicas. Tem por objetivo se constituir em um espaço de discussão sobre a atuação do chamado 
terceiro setor, além da divulgação e intercâmbio das ações do mesmo. 
5 Os princípios de liberdade, igualdade, e fraternidade, foram amplamente divulgados no início do 
liberalismo, juntamente com o direito à propriedade privada. É preciso considerar que o direito a liberdade é 
anterior ao de igualdade, ou seja, ao trabalhador cabe a livre escolha de onde irá vender sua força de trabalho, 
em troca do salário pago pelo patrão. Segundo Vieira (1992), igualdade se restringe ao plano político, à 
igualdade jurídica, não se remete ao plano econômico. O princípio é de que todos são livres mais uns são 
mais livres do que os outros, dependendo exclusivamente das próprias determinações. 
6 Vale lembrar que no Brasil, por exemplo, a universalização do Ensino Fundamental somente se efetivou em 
1997, quando o então ministro da Educação Paulo Renato, anunciou que 97% da população em idade escolar 
estavam nas escolas, porém atualmente muito tem-se discutido sobre a qualidade da educação (cf. BORGES 
e NOGUEIRA, 2004). 
7 Quanto ao conceito de Estado e de Governo, Faleiros (1991, p. 60), afirma que o “Estado organiza o poder e 
a economia num território determinado, pela mediação de instituições, aparato ou aparelhos muito 
diversificados que compreendem a materialidade do poder e da gestão econômica [...] o governo 
compreende, um conjunto coordenado de pessoas que controlam os cargos de decisão política e dão a direção 
principal ao Estado num momento determinado”. 
8 O pensamento monetarista que tem como precursor Milton Friedman, afirma como princípios a 
consolidação da supremacia do mercado, o desmantelamento do Estado de bem estar e a contenção dos 
avanços democráticos (BORON, 2002). Neste sentido Hayek (1994), entende que o modelo intervencionista 
e o socialismo levam a tirania, ou seja, levam ao caminho da servidão. Pois, para esse autor, uma sociedade 
baseada na concorrência não centra o poder nas mãos do Estado, mas sim divide o poder em diversas frações 
das empresas privadas.  Hayek (1994, p. 70) ressalta que “... é necessário escolher entre o usufruto 
compulsório de determinada vantagem e a sua não-obtenção – ou, na maioria dos casos, a sua obtenção 
posterior, no momento em que novos progressos da técnica tivessem superado as dificuldades de existência”, 
deste modo é preciso sacrificar os resultados imediatos em troca da liberdade.  
9 O livro “Capitalismo e Liberdade” contêm a síntese do pensamento monetarista de Friedman, onde afirma 
que o governo somente é necessário para preservar a liberdade, e para isso é necessário a “... maior 
eliminação possível de tal concentração de poder e a dispersão e distribuição de todo o poder que não puder 
ser eliminado” (FRIEDMAN, 1984, p. 23), ou seja, incentiva a competição e o individualismo como forma 
de garantir a liberdade, e ao governo cabe “... fazer alguma coisa que o mercado não pode fazer por si só, isto 
é, determinar, arbitrar e pôr em vigor as regras do jogo” (p. 33).   
10 O autor utiliza a expressão instrução e não a palavra ensino. 
11 Bresser Pereira (2001), afirma que o Núcleo Estratégico, faz parte das atividades exclusivas do Estado e 
“... é formado pelo presidente ou primeiro ministro e seus ministros, pelo Parlamento, pelos Tribunais 
Superiores e pela cúpula dos servidores civis” (p. 36). 
12 O Plano Diretor da Reforma do Estado entende por publicização o processo de “... descentralização do 
setor público não-estatal da execução dos serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas 
devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa 
científica” (BRASIL, 1995, p. 17-18). 
13 É no ano de 1935 que foi aprovada a Lei nº 91/35, que trata sobre o termo de Declaração de Utilidade 
Pública, porém já no ano de 1916, no então Código Civil Brasileiro há referências às organizações das 
“sociedades civis sem fim lucrativo”. 
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14 Quanto a distinção da forma de atuação das ONGs, Gohn (2002) apresenta a seguinte divisão: As ONGs 
cidadãs são que possuem como característica a reivindicação, ou seja atuam na luta por direitos, porém não 
visam a superação de tal regime. As ONGs caritativas que assumem mais ações emergenciais, combate a 
pobreza absoluta, de forma pontual.  As ONGs desenvolvimentistas atuam na geração de renda, formação 
de mão-de-obra para o trabalho, prestação de serviços e venda de produtos. Já as ONGs ambientalistas 
lutam pelo meio ambiente, são conhecidas por promoverem passeatas, propagandas e pesquisas para 
conservação do meio ambiente.    
15 Considerou-se o período entre os anos de 1985 a 1989. 
16 Latorre (2003) faz uma importante explanação sobre o que muda para as fundações e associações com o 
novo Código Civil Brasileiro, em 2002.  
17 Segundo Bresser-Pereira (BRASIL, 1997), a entidade que se qualificar como Organização Social deve 
celebrar o contrato de gestão por meio do qual ficam firmadas as “metas de desempenho que assegurem a 
qualidade e a efetividade dos serviços prestados ao público” (p. 14).  Os relatórios das atividades 
desenvolvidas podem ser vistos como uma forma de controlar a qualidade dos serviços prestados. 
18 Devido a esta abertura dada pela Lei das OSCIPs, Osmon (2005) coloca o terceiro setor como uma 
atividade empresarial, assim como qualquer outra atividade, cita vários exemplos de pessoas que deixaram o 
mercado privado para atuarem como Ongueiros, relata que estes têm uma boa remuneração como 
empreendedores sociais.  
19 É preciso esclarecer que as ONGs da ABONG, são organizações em sua maioria de grande porte, que já 
estão em funcionamento a no mínimo dois anos, período de tempo razoável para poderem se estrutura, bem 
como possuem um constante dialogo entre si e a sociedade de modo geral, o que facilita a obtenção de 
recursos de grandes empresas e organizações internacionais.   
20 Há diversos sites sobre o terceiro setor que além de fornecerem informações relacionadas a temática, 
textos de subsídio, ensinam estas entidades a captarem recursos, seja através de empresas privadas ou órgãos 
públicos. O primeiro passo que apresentam é como criar uma ONG e mantê-la na legalidade, como criar uma 
missão e montar um projeto, é com base neste projeto que as entidades poderão vir a pleitear recursos 
públicos. Podemos citar como exemplos o próprio site da ABONG, www.abong.org.br, e o site da RITS 
(Rede de Informações do Terceiro Setor), www.rits.org.com.br, e textos como o de Trindade (2006) que 
explica passo a passo como deve ser o orçamento de uma empresa sem fins lucrativos, como deve ser 
planejado, anualmente e trimestralmente, inclusive como usar programas como o Excel. 
21 Não se considera neste montante dos Recursos livres os Recursos arrecadados pela União ou pelo Estado, 
apenas os que são arrecadados através de impostos municipais.  
22 Somente com a Constituição de 1988, é que as creches passam a integrar a Educação Infantil, cabendo 
agora aos educadores não apenas a obrigação de cuidar das crianças, mas de também educar. Porém a 
prioridade é dada ao Ensino Fundamental, o que deixou a Educação Infantil secundarizada com relação ao 
financiamento. Tal realidade passa a mudar com a Aprovação da Emenda 53, que cria o FUNDEB, que entra 
em vigor já no ano de 2007 e atende toda a Educação Básica, incluindo a Educação Infantil e Ensino Médio.   
23 O Município de Cascavel possui 25 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), que atendem a 
cerca de 2.500 crianças o que não é o suficiente para atender a demanda, pois há cerca de 2.500 crianças na 
lista de espera das CEIs.   
24 Porém, de acordo com informações obtidas junto a Sefin pode vir a ter licitação no ano de 2007. 
25 Este valor não considera os recursos gastos com folha de pagamento dos funcionários das CEMEIs.   
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