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RESUMO
O trabalho teve como objetivo construir uma sistematização e caracterização dos marcos legais
de Organizações Sociais – OS’s, formulados pelos estados brasileiros da região nordeste, com
ênfase para o campo das políticas públicas de educação básica. O principal fator explicativo
considerado para desenvolver a pesquisa foi a constatação pela área educacional de que tem
havido uma tendência de dispersão da atividade estatal em termos de oferta de educacional em
direção a atores situados na esfera da Sociedade Civil Organizada, cujas organizações
constituem, junto a outras formas de instituições, o denominado Terceiro Setor. Para tanto,
foram sistematizadas e analisadas as leis estaduais que instituem Programa de Publicização, por
meio de parceiras entre entes estaduais e Organizações Sociais dos estados de Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Analiticamente,
tratou-se de identificar a criação destes marcos legais à influência do Plano Diretor de Reforma
de Estado - PDRAE (1995), tomado como marco teórico da reforma estatal, dos anos de 1990,
e na lei federal 9.637, de 1998, que instituía o programa de publicização no âmbito federal. O
principal fator explicativo considerado para interpretar a influência do marco teórico e legal nos
entes subnacionais foi a constatação feita por outros estudos de que teria havido uma migração
de atores que atuaram no governo central na primeira gestão do então Presidente Fernando
Henrique Cardosos (1995-1998) para os estados brasileiros. De modo a responder às questões
de pesquisa se as leis estaduais podiam ser consideradas meramente reprodução da lei federal
ou se os estados valeram de sua discricionariedade na formulação dos textos estaduais próprios,
bem como qual o alcance que a legislação apresentava na área educacional, privilegiou-se a
abordagem qualitativa e, metodologicamente, a análise documental. Utilizando a categoria
teórica “governança” desenvolvida por Kooiman (1993), as leis foram examinadas a partir de
três categorias: 1) Oferta: modalidade e/ou etapa educacional; 2) Gratuidade e 3) Recursos
Humanos. Na primeira parte do trabalho buscou-se construir uma retomada histórica sucinta
sobre a reforma de Estado no âmbito macro, para, então discutir a versão brasileira e inserir a
educação básica nesse contexto. Na segunda parte tratou-se de apresentar os contornos do
gerencialismo assumidos na reforma estatal no Brasil. E, na última parte do trabalho, mapearamse e caracterizaram-se as leis estaduais da região nordeste, dando ênfase à discussão
educacional. O estudo realizado indica que, contrariamente, às teses de que haveria uma
reprodução da lei federal, os estados registraram algumas alterações nos seus marcos legais em
relação ao federal, especialmente relacionadas à questão previdenciária. Os outros achados de
pesquisa, a partir das categorias definidas, são: i) todos os marcos legais estaduais do nordeste,
que instituem programas de publicização, via interação com OS’s, também definida no âmbito
do trabalho de “governança”, integram a educação à possibilidade de ser ofertada por
Organizações Sociais; ii) nenhum dos estados nordestinos, com exceção de Pernambuco,
explicita em seus textos a gratuidade educacional; iii) todas as leis estaduais previram a
possibilidade de transferência de servidor público estável para as Organizações Sociais, com
possibilidade de retorno ao órgão de origem. Constatou-se após a interpretação dos dados que a
reforma administrativa do Estado iniciada nos anos de 1990 supostamente caminhou-se para o
que hoje os estados e municípios tivessem autonomia e aparato legal de privatizar a educação
Palavras-Chave: Política Educacional. Governança Educacional. Estados Nordestinos.
Organizações Sociais.
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ABSTRACT
This research aimed to build a systematization and characterization of the legal frameworks of Social
Organizations, formulated by the states of the northeast region of Brazil, with emphasis on the field
of basic education public policies. The main explanatory factor considered to develop the research
was the finding by the educational area that there has been a tendency for dispersion of state-owned
activity in terms of educational provision towards actors located in the sphere of Organized Civil
Society, whose organizations constitute the Third Sector together with other forms of institutions.
Therefore, the state laws that institute the Publicization Program were systematized and analyzed,
through partnerships between state entities and Social Organizations in the states of Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte and Sergipe. Analytically, it was
a question of identifying the creation of these legal frameworks under the influence of the Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Master Plan for the Reform of the State Apparatus 1995), taken as a theoretical framework for state reform, in the 1990s, and in Federal Law nº 9,637
of 1998, which instituted the publicization program at the federal level. The main explanatory factor
considered to interpret the influence of the theoretical and legal framework on subnational entities
was the finding made by other studies that there was a migration of actors who worked in the central
government during the first term of President Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) for the
Brazilian states. To answer this research questions, whether state laws could be considered merely
reproductions of Federal Law or whether states used their discretion in formulating their texts, as well
as what the reach that the legislation presented in the educational area, was used the qualitative
approach and, methodologically, the documentary analysis. Using the theoretical category
“governance” developed by Kooiman (1993), the laws were examined from three categories: 1) offer:
modality and/or educational stage; 2) gratuity and 3) human resources. In the first part of the work, it
sought to build a basic historical resumption of State reform at the macro level, to discuss the Brazilian
version and insert basic education in this context. In the second, it was about presenting the contours
of managerialism assumed in the state-owned reform in Brazil. And, in the last one, the state laws of
the northeast region were mapped and characterized, emphasizing the educational discussion. The
study carried out indicates that, contrary to the theses that there would be a reproduction of the Federal
Law, the states registered some changes in their legal frameworks concerning the federal, especially
related to the social security issue. The other research findings, based on the defined categories, are:
I) all the state's legal frameworks in the northeast, which institute publicity programs, via interaction
with Social Organizations, also defined within the scope of the “governance” work, integrate
education to the possibility to be offered by Social Organizations; II) none of the northeastern states,
except Pernambuco, makes explicit the educational gratuity in their texts; III) all state laws foresaw
the possibility of transferring a stable civil servant to Social Organizations, with the possibility of
returning to the original agency. It was verified after the interpretation of the data that the
administrative reform of the State, supposedly started in the 1990s, moved towards what today the
states and municipalities have autonomy and legal apparatus to privatize education.
Keywords: Educational politics. Educational governance. Northeastern states of Brazil. Social
organizations.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo construir uma sistematização e caracterização dos
marcos legais de Organizações Sociais (OS’s), formulados pelos Estados brasileiros da região
nordeste, com ênfase para o campo das políticas públicas de educação básica. O principal fator
explicativo considerado para desenvolver a pesquisa foi a constatação pela área educacional de
que tem havido uma tendência de dispersão da atividade estatal em termos de oferta educacional
em direção a atores situados na esfera da Sociedade Civil Organizada, cujas organizações
constituem, junto a outras formas de instituições, o denominado Terceiro Setor. (TRIPODI,
SOUSA, 2018; FLORES; SUSIN, 2013; CAMPOS, 2010; ABDALLA, 2016). A partir do conceito

de governança, entendida nos termos deste trabalho, na direção do trabalho inaugural de
Kooiman (1993), como a interação entre atores estatais e não-estatais, pretende-se analisar a
extensão dos arranjos contratuais entre esses atores (estatal e societal) na área educacional,
buscando compreender o que os textos legais desses entes federados normatizam em termos de
tipo de oferta educacional, sua gratuidade (ou não) e a possibilidades de absorver servidores
públicos são aportados nas leis.
Nesta direção, a segunda seção apresenta o desenho de pesquisa, etapas a serem
desenvolvidas, de modo a compreender à lógica de “governança” que passa a ser esboçada para
a área educacional e a caracterização dos marcos legais que normatizam a nova possibilidade
de oferta de educação, em Estados brasileiros. Em seguida, são apresentados os contornos da
reforma estatal, no qual se insere o debate em torno do papel assumido pelas Organizações da
Sociedade Civil (OSC’s) na interação com o Estado, em termos de oferta de políticas, no Brasil.
Começa-se apontando para os primeiros passos reformistas no cenário internacional, e,
posteriormente, no país, para chegar à discussão central deste trabalho que é a sua influência
no contexto da educação básica.
A terceira seção apresenta-se o contexto político econômico do pós-guerra, a reforma
de Estado decorrente do declínio do modelo keynesiano e o revigoramento das teorias liberais.
Apresenta-se o contexto no qual o debate reformista alcança o Brasil e a apresentação do Plano
Diretor da Reforma de Estado (1995), enquanto marco teórico-conceitual do movimento
reformista. Ainda aponta a aprovação da Lei Federal n˚ 9.637/1998, que dispõe sobre a
qualificação das Organizações Sociais, e a Emenda Constitucional nº19/1998 que atuaram
como efeito indutor dos estados na criação de sua própria legislação, e em que medida eles
alcançaram a educação. Embora, se tenha conhecimento que a Lei Federal n˚ 13.019/2014, que
instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, que se tornou
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o marco regulatório das Organizações Sociais, ela não será examinada no âmbito desta
pesquisa, devido ao fato de as OS’s não serem regulamentadas pelo MROSC.
Em seguida, discutiu-se como a reforma mais ampla repercutiu na educação e na lógica
de oferta educacional que passa a ser vislumbrada.
A quarta seção cuida de examinar o percurso da administração pública gerencial, o
contexto da sociedade civil organizada seus antecedentes e contexto atual, bem como a reforma
gerencial do Estado brasileiro. Como o modo da administração pública influencia no contexto
das políticas sociais, sobretudo na educação.
Na quinta seção, serão feitos o mapeamento e caracterização das Organizações da
Sociedade Civil nos Estados da região Nordeste do Brasil, com a ênfase no campo educacional.
E por fim, nas considerações finais, são apresentados os principais resultados da pesquisa.
De modo geral, busca-se fazer uma sistematização do debate em torno da reforma do
Estado, assumindo uma perspectiva histórica, no sentido de estabelecer a sequência de eventos
que levam a uma proposta de reconfiguração do desenho e finalidades do Estado brasileiro no
tocante à educação básica e seus modos de oferta no país. Assim sendo, apresentam-se os
primeiros movimentos reformistas inglês e norte-americano que serviram de modelo a vários
outros países que empreenderam reformas a partir dos anos de 1980, incluindo o Brasil, bem
como os pressupostos políticos e teóricos que as subsidiaram. Em seguida, o trabalho se volta
para o caso brasileiro, em uma perspectiva analítica mais ampla de Estado, para, então, enfatizar
a educação básica, no que diz respeito às lógicas a ela imputadas sob os influxos da reforma de
Estado. Apresentado, deste modo, o pano de fundo da pesquisa, o trabalho segue na direção de
examinar a temática específica que é a análise do marco legal de OS’s em Estados da região
Nordeste a partir de categorias pré-estabelecidas.
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2 DESENHO DE PESQUISA

A presente pesquisa insere-se na discussão mais ampla de reforma de Estado, e de modo
específico, na investigação de um dos desdobramentos do Ministério da Administração e
Reforma do Estado (MARE), na área educacional, que é a definição da propriedade pública
não-estatal e sua positivação na Lei Federal n˚ 9.637, de 1998, que dispõe sobre a qualificação
de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a
extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações
sociais.
Inicialmente, a pesquisa tinha como intuito sistematizar e categorizar todos os Estados
do país e o Distrito Federal. Contudo, na medida em que ela se desenvolveu, a execução da
proposta inicial mostrou demasiada difícil para um trabalho de mestrado com todas as
atividades obrigatórias a ele inerentes em um período de tempo curto que são os 24 meses.
Assim sendo, optou-se por examinar apenas uma região, tendo a nordeste sido escolhida por
conter o maior número de unidades federadas e, também, por apresentar indicadores
educacionais, na sua maioria, mais frágeis que das regiões sudeste, sul ou centro-oeste, além de
possuir número alto de matrículas, que, por sua vez, estão, majoritariamente, sob
responsabilidade municipal, com indicadores fiscais, também, frágeis. Com isso, pode-se
afirmar que haveria uma tendência de entes federados com este desenho institucional
inclinarem-se com mais facilidade para adoção de lógicas de oferta educacional que
demandassem menos esforços financeiros dos estados e, deste modo, buscassem produzir seus
marcos legais para regular modelos de interação Estado/Sociedade Civil organizada, como as
Organizações Sociais.
Embora autores como Abrucio (2006), Tripodi e Sousa (2018) afirmem que parte da alta
burocracia que trabalhava no MARE tenha migrado para os Estados brasileiros e
desencadearam reformas de natureza gerencial, ainda não se tem um mapeamento e
caracterização de como estas Unidades da Federação desenvolveram seus marcos legais
positivando a interação entre público e privado, por meio de Organizações Sociais, do ponto de
vista da educação, ou, como será definido para fins desta pesquisa, como está positivada a
governança educacional, no âmbito dos entes estaduais. Portanto, o que se busca responder é:
como se estruturam os marcos legais nos Estados brasileiros, em termos de positivação da
Organização Sociais, no que tange à educação? O que dizem esses marcos legais sobre a
possibilidade de oferta educacional por meio da interação com entidades situadas no
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terceiro setor? As leis de Organização Social estaduais podem ser consideradas uma mera
derivação de Leis Federais?
Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é mapear e caracterizar os marcos legais
das OS’s nos Estados brasileiros da região Nordeste caracterizando como a educação se insere
dentro deles, se por meio da reprodução da Lei Federal de OS’s, ou se os estados alteraram as
diretrizes e disposições do marco legal federal, em termos de alcance nas políticas de educação.
Os objetivos específicos que se desenham, de modo a alcançar o objetivo geral, podem
ser trazidos como: i) Mapear e identificar os Estados que já construíram e aprovaram seus
marcos legais de OS’s na região Nordeste; ii) Categorizar os padrões de interação públicoprivado em educação nas leis formuladas e; iii) Caracterizar a extensão do alcance das
Organizações Sociais no campo educacional.
O desenvolvimento de um estudo desta ordem encontra sua justificativa acadêmica no
desejo de conhecimento mais aprofundado de um fenômeno que tem ganhado muito destaque
nos discursos e nas agendas político-partidárias, que é a privatização da educação; mais
notadamente, a utilização de OS’s, como o caso recente do Projeto Future-se anunciado pelo
Ministério da Educação1. Busca-se, desta forma, contribuir para as evidências científicas que
se tem sobre esta temática, tratando de sistematizá-la e caracterizá-la, no debate acadêmico.
Concorda-se com Silva (2018) que “o conhecimento científico é resultado de uma
produção coletiva” (p. 9), haja vista que vários pesquisadores já se debruçaram sobre temas
semelhantes àqueles que queremos estudar e apresentaram seus achados, contribuindo para a
construção de um conjunto de saberes sobre objetos específicos. Assim, este trabalho se soma
a outros que vêm se dedicando à discussão da temática das lógicas privatizantes da educação
(ADRIÃO, 2018; PERONI, 2013; TRIPODI; SOUSA, 2018).
Parte do trabalho científico implica em levantar e testar hipóteses desenvolvidas ao
longo da pesquisa; especialmente, avaliando as evidências coletadas, a fim de corroborar uma
teoria. Assim, entende- se que hipótese “é uma afirmação baseada na teoria sobre a relação que

1 Lançado em julho de 2019, pelo Ministério da Educação (MEC), o Programa Future-se tem por objetivo
oficialmente explicitado incentivar o financiamento privado das universidades federais, por meio, teoricamente,
de estratégias de inovação e gestão do ensino superior público federal via Organizações Sociais. Até o momento
em que este relatório se apresenta, o Governo Federal, por meio do MEC, apresentou um esboço do que viria a ser
o Projeto de Lei sobre o Future-se, bem como disponibilizou uma consulta pública sobre o Programa, que, por sua
vez, está sendo questionada judicialmente pelo Ministério Público Federal, em Ação Civil Pública, já que o MEC
não teria cumprido requisitos legais mínimos, como ter contratado, exatamente, uma Organização Social para
desenvolver a consulta.
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esperamos observar sobre os fenômenos de interesse, e pode ser entendida como uma resposta
possível a uma pergunta de pesquisa elaborada. ” (SILVA, 2018, p. 53).
Considerando que os legados institucionais de políticas previamente estabelecidas
condicionam o processo de reformulação das políticas, que são, assim, dependentes de sua
própria trajetória e, também, das capacidades estatais, para a interpretação da formulação de
marcos legais em Estados brasileiros. Este estudo parte da hipótese geral que os Estados
tenderão a utilizar a sua capacidade de autonomia decisória, bem como a discricionariedade
administrativa para formular seus próprios documentos legais, em contraposição a uma mera
repetição do desenho jurídico federal; considerando-se, assim, as tradições políticoadministrativas locais e as relações que historicamente cada ente estadual estruturou com a
lógica da privatização.
Do ponto de vista teórico, a pesquisa assume um conceito de governança que enquadra
analiticamente o contexto brasileiro, em suas especificidades histórico-políticas, atento aos
riscos de se incorporar ao debate local a discussão internacional (KOOIMAN, 1993;
KAZEPOV, 2009) de maneira acrítica, conforme alerta Marques (2013). Neste sentido,
considerando as contribuições da literatura internacional – mas, também, as formulações
nacionais produzidas –, se tomará como categoria teórica no trabalho do conceito de governança
entendida como a interação de atores estatais e não estatais, articulados em dimensões múltiplas
de verticalidade e horizontalidade, interligados por laços formais e informais, produzindo
distintas combinações de desenhos de implementação e operando no processo de produção e
implementação de políticas educacionais, em contextos institucionais específicos.
(KOOIMAN, 1993; KAZEPOV, 2009, 2012; MARQUES, 2013; BICHIR, 2018).
Quanto à abordagem, este trabalho ancora-se em um desenho qualitativo, sendo
caracterizado como uma pesquisa exploratória-descritiva e tem como corpus de análise o marco
legal que, porventura, fora criado e aprovado pelas Unidades da Federação e que regulamenta
as Organizações Sociais em cada uma destas unidades da região nordeste do Brasil.
Segundo Desaurires e Kérisit (2014), as pesquisas qualitativas no campo das políticas
sociais trazem contribuições substanciais. Ainda complementam que:

Sua proximidade ao campo no qual se tomam as decisões e onde se vivenciam
as repercussões regionais, familiares e individuais das políticas sociais
globais; sua capacidade de considerar os diferentes aspectos de um caso
particular e relaciona-lo ao contexto geral; sua capacidade de formular
proposições ligadas à ação e à pratica. Essas vantagens fazem com que a
pesquisa qualitativa seja cada vez mais utilizada quando se trata de analisar as
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políticas sociais e avaliar seus efeitos concretos. (DESAURIRES; KÉRISIT,
2014, p. 132)

No que tange aos procedimentos metodológicos, o trabalho utiliza a análise documental,
constituída, basicamente, pela legislação produzida por cada ente federado, e que,
posteriormente, foi tratada a partir da análise de conteúdo. Este método visa, por um lado, a
sistematização dos conteúdos dos dados coletados, possibilitando descobrir significações
através da classificação e categorização (BARDIN, 2016).

Em seu processo operacional, a análise de conteúdo envolve as seguintes
etapas: codificação da mensagem; categorização e inferências. A codificação
das mensagens é o processo de separação das unidades de contexto parte mais
ampla dos conteúdos a ser analisado, priorizando os pontos centrais
pertinentes a pesquisa e que possibilitarão a análise. A categorização é
processo que classifica e reagrupa as unidades de contexto de acordo com a
proximidade contextual. As categorias serão definidas a posteriori, seguindo
os principais requisitos propostos para a criação de categorias: i) a exclusão
mútua, na qual ‘cada elemento não pode existir em mais de uma divisão’ a
homogeneidade, na qual a organização das categorias deve seguir um mesmo
tipo de organização, garantindo a exclusão mútua; iii) a persistência ao
material de análise e, consequentemente, a pesquisa; iv) a objetividade e a
fidelidade na qual ‘o organizador da análise deve definir claramente as
variáveis que trata, assim como deve precisar os índices que determinam a
entrada de um elemento numa categoria.’; e por fim, v) a produtividade, na
qual uma categoria produtiva é aquela que possibilita apresentar resultados
férteis para fazer as inferências, apresentar hipóteses e dados confiáveis para
a pesquisa. O próximo passo é o momento de relacionar fontes documentais
às categorias pertinentes e analisar o que elas têm em comum, em que aspectos
se relacionam e quais mensagens são mais recorrentes e que possibilitam
caracterizar a educação. A última etapa, finalidade maior do método de análise
de conteúdo, é fazer inferências. A inferência é a parte intermediária da
descrição à interpretação dos dados, é a comparação dos dados com os
pressupostos de diferentes abordagens teóricas (BARDIN, 2016, p. 120).

Seguindo esse entendimento foi realizado etapas importantes e necessárias como: na préanálise, foi empregado a leitura flutuante dos documentos; em seguida a escolha dos
documentos com intuito de delimitar o olhar e a temática; formulação de possíveis hipóteses
seguidas de referenciação de índices e a elaboração de indicadores. Logo, passamos para etapa
de exploração do material propriamente dito a fim de codificar e classificar, perpassando com
isso para a última etapa que é o tratamento dos resultados, inferência e as interpretações pontos
chaves no entendimento de Bardin (2016).
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2.1 Etapas da pesquisa

Para se efetivar o propósito da pesquisa que é a sistematização e caracterização do marco
legal produzido pelos entes estaduais, em torno das Organizações Sociais, se voltando para a
área educacional, a primeira etapa do trabalho foi a pesquisa em sítios de Assembleias
Legislativas, trabalhos acadêmicos e anais de Congressos, Encontros, Seminários como os
realizados pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE)
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), de modo a conferir se
os estados possuíam ou não leis aprovadas neste sentido. Feito levantamento sobre os entes
estaduais, a segunda etapa foi constituída pela catalogação das legislações da região nordeste
do país e a categorização entre OS’s. Em seguida, foi feita a leitura de cada um dos dispositivos
normativos, a seleção dos trechos que tratam diretamente ou de modo indireto a educação e a
identificação da data de criação para, na etapa posterior, proceder à criação de categorias para
tratamento analítico dos dados.
Foram criadas três categorias para se alocarem os marcos legais cuja construção está
sustentada pelas diretrizes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE,
1995), uma vez que a hipótese do trabalho reconheça, nas leis estaduais, o desenho conceitual
realizado pelo MARE. Assim, os estados se valeram de sua discricionariedade, autonomia
decisória e do legado que políticas prévias para estabelecerem e condicionarem o processo de
formulação de legislação em torno da relação público-privado e, com isso, construíram seus
próprios documentos legais. Assim sendo, para se examinar esta hipótese, foi necessário voltar
ao texto-base, que é o PDRAE. De igual modo, as categorias construídas estão sustentadas,
principalmente, nas premissas do Plano Diretor de 1995, bem como na literatura que tem
investigado arranjos de tal natureza.
No sentido, pois, de se examinar o alcance das OS’s, na área educacional, presente na
legislação criada, foram criadas as seguintes categorias:
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Quadro 1 – Categorias, descrição e justificativa para análise dos marcos legais.
Número
da
Categoria

01

Categoria

Descrição

Justificativa

Categoria visa identificar se a
educação enquanto política
pública,
bem
como
se
especificam quais etapas ou
modalidades de ensino estão
previstos no marco legal das
Organizações Sociais (OS’s)

Esta categoria encontra sua
justificativa na literatura que
reconhece a existência de marcos
legais de OS’s que não preveem a
oferta de determinadas políticas
sociais, como a educação. (DI
PIETRO, 2015). Assim como,
apoia-se na discussão e na
experiência de outros estados
brasileiros com OS’s que limitam
a atuação destas entidades em
apenas algumas etapas ou
modalidades de educação. Assim,
tem-se o próprio Programa Futurese, cuja ênfase recai sobre o ensino
superior. Há tentativas ainda no
estado de Goiás, na etapa do
ensino
médio.
(TRIPODI;
SOUSA, 2018).
A categoria foi formulada a partir
da discussão proposta pela
literatura da área que reconhece
que a atuação de OS’s na área
social busca reduzir o tamanho do
Estado em termos de gastos.
Assim sendo, é possível considerar
que na busca por redução de
investimento
em
educação,
governos estaduais considerem a
hipótese de OS’s cobrarem
contrapartida dos cidadãos em
algumas
modalidades
educacionais. (BRASIL, 1995).
A literatura tem chamado atenção
para o fato de que uma das
principais motivações para a
defesa de parcerias com OS’s
reside no fato de ela representar
um equacionamento das contas
públicas,
especialmente,
no
tocante aos gastos de pessoal.
Ademais, a possibilidade de o
docente ser de responsabilidade da
OS leva à flexibilidade de políticas
trabalhistas, que, segundo a
literatura,
produziria
maior
eficiência.
(BRASIL,
1995;
BRESSER-PEREIRA, 2009).

Oferta,
modalidade
e/ou etapa
educacional

Categoria pretende averiguar se
os marcos legais de OS’s
estadual preveem algum tipo de
cobrança ou mensalidades em
alguma etapa ou modalidades de
educação.
02

03

Gratuidade

Recursos
Humanos

Fonte: Elaboração própria

Categoria visa observar se nos
marcos legais de OS’s está
normatizada a possibilidade de
transferência de docentes e
funcionários, das instituições
educacionais públicas
para
Organizações Sociais
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Após o tratamento dos dados de cada legislação à luz destas categorias, foi examinado
qual o alcance do dispositivo legal em relação à educação, nos documentos estaduais e se eles
mimetizaram, ou não, a legislação federal, valendo-se de sua discricionariedade.
Por fim, no que tange à estruturação, a pesquisa obedece à seguinte ordem: traz-se na
parte introdutória argumentos analíticos que norteia o desenvolvimento do trabalho de que a
reforma de Estado tem como um dos desdobramentos a governança educacional, entendida
como a interação entre atores estatais e da sociedade civil. Assim sendo, foi apresentado o
desenho de pesquisa delineado, percurso teórico-metodológico assumido, hipótese trabalhada
e estruturação do trabalho.
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3 REFORMA DE ESTADO E EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL

3.1 Antecedentes históricos da Reforma de Estado

A partir dos anos de 1980, assiste-se a uma revisão do consenso social construído em
torno das funções do Estado nas sociedades modernas e, portanto, complexas. Isso acontece de
modo especial, e inicialmente, em países como a Inglaterra nos anos 1970, especificamente em
1979 quando Margareth Thatcher se torna a Primeira-Ministra e nos Estados Unidos, no ano de
1978, com o governo de Carter e, posteriormente, nos anos de 1980, com o Presidente Ronald
Reagan. É neste sentido e a partir, especialmente, destes atores, que se começa então o processo
de se repensar o papel do Estado, em termos de “tamanho social”, ou seja, o quanto o Estado
deveria ser responsável direto por determinadas questões e políticas públicas, sobretudo, as de
natureza social. Estava se colocando em xeque, naquele momento, certo consenso que até então
havia prevalecido nas economias centrais, em torno do conceito e papel de Estado como
responsável por contornar os conflitos resultantes da divisão de uma sociedade de classes.
Assim sendo, em decorrência da rarefação deste consenso, passa-se a entrar na pauta a
possibilidade de dispersão de suas funções sociais, até então circunscritas à esfera estatal, para
outras áreas e atores, inseridos na sociedade civil e mercado.
A compreensão de um dos fatores dessa revisão de consenso social exige que o analista
volte os olhos para o período de pós-guerra, mais precisamente aos anos que se seguiram a
1945, quando os países centrais passaram a adotar uma política de forte intervenção do Estado
nos setores econômicos e sociais, baseadas nas ideias do economista britânico John Maynard
Keynes, sendo denominada, pela literatura, de Keynesianismo. Do ponto de vista social, o
Welfare State – ou Estado Providência – é caracterizado pela presença forte do Estado nas
políticas sociais. Mas, a partir da década de 1970, o modelo keynesiano e o Estado de bem-estar
social começariam a dar seus primeiros sinais de desgaste e esgotamento, o que supostamente
teria levado à crise na economia mundial entre os fins dos anos de 1970 e 1980. A chamada
crise fiscal alertou os países de capitalismo central para certa necessidade de reformas, uma vez
que parecia haver um desequilíbrio entre recursos financeiros escassos, contas públicas a serem
quitadas e demandas a serem atendidas em termos sociais, mas, também, econômicos. A
conclusão a que se chegava, àquela altura, era a necessidade de redução do tamanho do Estado,
por meio da diminuição do financiamento das políticas sociais.
Pierre Rosanvallon (1984), em sua teoria, argumenta que as consequências das crises
financeiras são de ordem social, política e econômica. Contudo, as políticas sociais são as
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primeiras a sofrerem cortes. O autor ainda distingue o que ele denomina dois tipos de Estados:
o Estado-providência que tem como responsabilidade os direitos dos indivíduos, os serviços
coletivos e as relações sociais e o Estado-protetor, cuja função seria aquela de proteger a
propriedade e bens adquiridos. Ou seja, haveria aquele cuja existência corresponde à garantia
de sobrevivência (proteção física da vida) e um outro cuja finalidade seria a garantia de uma
condição “mínima” para todos os cidadãos (ROSANVALLON, 1984).
Sendo assim, após o suposto esgotamento do Estado Keynesiano, somada à crítica deste
padrão de intervenção do Estado na economia, ressurgem, do ponto de vista teórico e
intelectual, teorias liberais que passam a ser “reformuladas”, dando vida ao que se
convencionou chamar “neoliberalismo”. Uma das razões que explica a resignação da crença
liberal em torno do modelo da referida intervenção, até o fim dos anos 1970, foi, ao que tudo
indica, os bons resultados econômicos e as políticas distributivas propiciados pelo modelo
keynesiano. Do ponto de vista econômico, passam-se a manifestar, com o declínio deste
modelo, novos valores e crenças relativas aos setores privados e ao mercado, colocando em
evidência indagações se o Estado deveria se comportar, mesmo, como o provedor, ou se as
funções deste poderiam ser encaminhadas e distribuídas para outros atores da sociedade civil
organizada, em um processo de dispersão estatal. É a esse processo de intervenção e
afastamento estatal, como ajuste estrutural da capacidade da ação estatal, a que Evans (1993)
se refere ao Estado como problema e, ao mesmo tempo, solução, a depender de agendas
estabelecidas em governos precedentes, assim como as expectativas que se têm em torno dele.
Tal reestruturação do Estado e, especialmente, a dispersão de atividades, antes
desenvolvidas e ofertadas no âmbito estatal, embora venha sendo considerada, por parte da
literatura, como desdobramento de ajustes neoliberais na economia, são arranjos que precisam
ser mais bem examinados, pois, conforme adverte Draibe (1993), embora o neoliberalismo
tenha se tornado um “termo hegemônico”, quando se discutem políticas públicas, faz-se
necessário estar atentos a certos usos e não perder de vista a necessária vigilância
epistemológico-conceitual; haja visto que nem tudo que se vem denominando neoliberalismo
pode ser comprovado, empírica ou teoricamente. Draibe enumera três situações onde o senso
comum traz significados improcedentes ao neoliberalismo.
Em primeiro lugar o neoliberalismo não constitui efetivamente um corpo
teórico próprio, original e coerente, [...]. Em segundo lugar, o reconhecimento
torna-se difícil porque as próprias proposições neoliberais vêm-se
modificando no tempo, principalmente no que diz respeito as
responsabilidades públicas e estatais em questões como educação, combate à
pobreza, ou crescimento sustentado, desenvolvimento de novas tecnologias,
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ampliação da competitividade das economias nacionais, etc [...]. Em terceiro
lugar o que talvez constitua a mais forte das razões, é que muitas das
proposições atribuídas ao neoliberalismo não são, efetivamente, monopólio
daquela tendência, nem mesmo das fontes originais em que parece nutrir-se.
(DRAIBE, 1993, p. 88).

Além do mais, como lembra a autora, o neoliberalismo não pode ser considerado uma
escola teórica em si, pois a maior parte de suas premissas já constavam do pensamento liberal
clássico. Portanto, de modo geral, as teorias ditas liberais quase sempre estiveram vinculadas à
defesa do Estado mínimo, implicando a não intervenção estatal na dinâmica econômica.
De todo modo, no que tange à educação, a crença na necessidade de redução do Estado
e do liberalismo precisa ser relativizada, uma vez que a corrente liberal admite a presença e a
atuação do governo na área educacional, embora seja necessária a discussão de qual lógica de
Governo e de Estado está se referindo e, sobretudo, se aceitando.
É nesse sentido que se pode analisar o debate feito por Milton Friedman (2016) acerca
da educação. O autor de “Capitalismo e Liberdade” admite, nesta obra de 1962, que a educação
seja objeto de preocupação do Estado. Entretanto, a forma de presença deste e o modo de oferta
são delineados em termos de postulados liberais. Assim sendo, a oferta da educação, segundo
o autor, deve ser gratuita apenas na etapa considerada básica e somente para aqueles que não
puderem arcar com os custos da educação dos filhos, por si só. Para Friedman, a presença do
Estado é aí justificada pela manutenção dos valores democráticos, pois, a existência de uma
sociedade democrática só é possível se, minimamente, houver cidadãos alfabetizados, haja vista
que, ainda segundo o autor, os ganhos com a educação contribuem para o estudante; mas,
também, para todo o seu entorno. Assim, ao tratar do “Papel do Governo na Educação”,
Friedman (2016) afirma que:

A sociedade democrática estável é impossível sem um nível mínimo de
alfabetização e de conhecimento por parte da maioria dos cidadãos e sem a
aceitação generalizada de um conjunto de valores comuns. A educação
contribui para ambas as necessidades. Por conseguinte, os ganhos decorrentes
da educação de uma criança beneficiam não só a criança e os pais, mas
também os outros membros da sociedade. A educação de meu filho contribui
para o bem-estar de todos, ao promover uma sociedade estável e democrática.
(FRIEDMAN, 2016, p. 90-91).

Outra justificativa apresentada pelo autor para a oferta da educação básica gratuita para
a sociedade é o que o autor chama de “efeito de vizinhança”, ou seja, exigir um nível mínimo
de escolaridade e fornecer subsídios para isso, a fim de produzir um ganho social, promovendo
a cidadania e a não geração de prejuízos para a sociedade. Nota-se que ao defender a educação
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como meio de se alcançar o “efeito vizinhança”, fica patente uma das premissas básicas do
liberalismo que é o individualismo. Ainda que uma democracia madura contribua para o bem
de todos, a perspectiva de vizinhança diz respeito também a fornecer um mínimo de educação
ao indivíduo de modo que ele não cause danos ao Outro, como, por exemplo, apossar-se do que
é de propriedade privada de outrem. A questão da cidadania fica, por isso, um tanto quanto
marcada por uma perspectiva individualista, nesta ótica liberal e, por conseguinte, a educação
básica, de caráter formativo.
Se, por um lado, para Friedman (2016), os governos devem ofertar a educação, o autor
não admite que, por outro, que as escolas sejam de responsabilidade do Estado, no sentido de
serem estatais. O Estado não seria responsável pela gestão e administração das escolas, pelas
construções e manutenções de infraestrutura e salários de professores e funcionários, cabendo
ao governo apenas a função de fiscalizar o cumprimento dos padrões mínimos de qualidade da
educação, por ele definidas:

Os serviços educacionais poderiam ser prestados por empresas privadas, com
fins lucrativos, ou por organizações sem fins lucrativos. O papel do governo
se limitaria a garantir que todas as escolas atendessem a certos padrões
mínimos, como inclusão de conteúdo comum básico em seus programas da
mesma maneira como hoje inspeciona restaurantes para garantir observância
de certos requisitos mínimos de higiene. (FRIEDMAN, 2016, p. 94).

Não se justificando, para Friedman (2016), a existência da escola pública estatal, o autor
apresenta o sistema de vouchers, uma espécie de “vales”, ou cheques, que seriam
disponibilizados pelo Estado às famílias que não conseguissem arcar com os custos
educacionais dos filhos. Do ponto de vista do autor, os vouchers representariam uma melhor
opção em relação às escolas estatais por duas razões básicas: a primeira delas é a liberdade de
escolha. Isso se deve ao fato de, se os valores gastos com a educação fossem repassados aos
pais, aumentaria a variedade de escolas e os pais teriam maior liberdade, teoricamente, para
matricularem os filhos onde jugassem ser de melhor qualidade, garantindo assim, a liberdade
de escolha tão cara à crença liberal. Já a segunda razão é que a lógica de vouchers supostamente
geraria competição entre as escolas, para receberem mais cheques e, por conseguinte, mais
recursos. Assim, de modo a ganhar mais verba estatal, por meio de voucher, estas escolas
tenderiam a melhorar a qualidade do ensino ofertado e oferecer diferenciais em termos de
educação, objetivando atrair mais “clientes”, ou seja, os pais de alunos para efetivarem
matrículas.
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No âmbito da relação entre o Estado e a formação acadêmica, na perspectiva de
Friedman, a oferta de ensino superior gratuito não é percebida como responsabilidade do
governo, devendo, portanto, serem cobradas mensalidades. Para o autor, o ensino superior não
deveria ser gratuito, pois não há nele relação com o efeito vizinhança. O direito de cursá-lo seria
aberto a todos, desde que o indivíduo por ele pague ou procure mecanismos de financiamento
privados. O autor chama a atenção para o fato de Universidades públicas ofertarem educação
superior a preços mais baixos que o mercado privado, o que segundo ele não seria “justo” com
o mercado, devendo haver, assim, igualdade de condições de oferta. Nesse sentido, ele afirma
que:
Qualquer subsidio deve ser concedido a indivíduos para serem gastos em
instituições da própria escolha, desde que a escolarização seja de tipo que
mereça ser subsidiada. As escolas públicas devem cobrar mensalidades que
cubram custos, competindo assim, em igualdade de condições com escolas
não apoiadas pelo governo. (FRIEDMAN, 2016, p. 103).

Friedman ainda destaca que a cobrança de mensalidades proporcionaria uma
competição mais justa entre as universidades e faculdades, além de ampliar a independência e
as condições de nivelamento de instituições privadas com as instituições do Estado.
No que tange à educação profissionalizante, o autor defende a não oferta pelo Estado,
uma vez que ela não produz “efeito vizinhança”, como se daria com a educação básica; mas
que “é investimento em capital humano, exatamente análogo a investimentos em máquinas, em
edifícios e em outras formas de capital não humano” (FRIEDMAN, 2016, p. 104). Na
perspectiva liberal, o investimento em infraestrutura ou estruturas físicas é mais rentável que
em capital humano, já que o retorno financeiro do investimento feito na educação do aluno
supostamente não valeria a pena em termos de lucratividade financeira.
Tendo em vista que entre as etapas educacionais, a única que produziria um retorno, em
termos de “efeito de vizinhança”, seria a educação básica, por fornecer os conhecimentos e
valores básicos que fundariam a democracia e o respeito à propriedade. Assim, somente nela o
Estado deveria investir, segundo Friedman (2016), por meio de subsídio, via vouchers. Quanto
às outras etapas, como o ensino superior e a modalidade educação profissional, deveriam ser
reguladas pelo mercado fonte de investimento de capital do próprio indivíduo.
O ressurgimento destas teorias no contexto dos sinais de esgotamento do modelo
Keynesiano, somado ao ressurgimento intelectual das teorias liberais, como as de Friedman, no
espaço acadêmico, levou-se àquilo a que Evans (1993) definisse o Estado, em uma perspectiva
teórico-acadêmica, como Problema, uma vez que parte da academia passa a ver com certa
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antipatia a questão deste e sua intervenção na economia e na política. Todos estes componentes
viabilizaram a reforma de Estado em países de capitalismo central, apresentando cada um deles
seu desenho e extensão.
O debate que passou a existir em torno da reordenação do papel e do tamanho do Estado,
de matriz liberal, inicialmente vindo à tona nos países centrais, mas que alcança o cenário
político-econômico brasileiro a partir da década de 1990, e seus desdobramentos para o
contexto brasileiro, é uma das chaves de leitura a que se propõe a presente pesquisa, tomando
como objeto de análise as políticas educacionais.

3.2 O movimento reformista brasileiro

A Constituição de 1988, em relação aos textos constitucionais que a precederam,
garantiu uma gama de direitos ampliados, de modo a construir um desenho de Estado de bemestar social mais bem-acabado, dentre as experiências que o país viveu. Embora ela represente,
conforme afirmam Oliveira e Adrião (2013), menos do que se desejava, em termos de welfare
state, a Carta Magna, ao mesmo tempo, representa mais do que os grupos conservadores, à
época da Constituinte, estavam dispostos a conceder. De todo modo, a Constituição enquanto
texto legal permitiu condições para criação de políticas públicas que atendesse a população.
Além disso, conforme sublinha Abrucio (2010), a Constituição Cidadã, ao propor um novo
modelo de federalismo, delega aos estados e municípios a autoridade decisória de criação de
políticas públicas, que buscam reconhecer e atender as demandas locais, pelo menos em termos
normativos.
Contudo, os direitos positivados na Constituição Federal sequer estavam sendo nem
implementados por meio das políticas públicas, quando uma nova agenda passa a ser
construída. A agenda reformista de 1990 surgia alicerçada no argumento de crise fiscal do
Estado e, por conseguinte, na necessidade e urgência de uma reforma administrativa e
econômica.
Embora o Brasil comece a experimentar um processo reformista ainda no início dos
anos de 1990, influenciado, conforme aponta Bresser-Pereira (2009), pela experiência
internacional, é importante sublinhar que a análise de políticas públicas, e, de modo especial,
as políticas educacionais, requer o cuidado de não se incorporar acriticamente conceitos e
debates desenvolvidos em contextos internacionais ao caso brasileiro. Nesse sentido, importa
estar atento ao fato de que não existe uma transferência mecânica ou automática entre políticas
educacionais de países diferentes, o que leva ao questionamento se existiriam as consideradas
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“boas práticas”, haja vista governos e Estados tendem a produzir políticas fortemente marcadas
pelo contexto institucional, político e cultural próprios. É nessa perspectiva que se insere a
discussão em torno da reforma de Estado no Brasil e seus desdobramentos na educação.
O movimento reformista que alcançou países anglo-saxões nos anos 1970 e 1980, dáse a conhecer, no Brasil, de modo mais estruturado, somente nos anos de 1990, com a chegada
de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) à presidência do país, embora o governo de Fernando Collor de Melo, (1990-1992), do
Partido da Reconstrução Nacional (PRN) que o antecedeu, já havia dado sinais de adoção de
uma pauta de ordem liberal econômica.
Desse modo, sob o argumento da necessidade de realizar um ajuste fiscal, para que,
supostamente, fossem equilibrados gasto público e arrecadação, passou-se a difundir a ideia de
urgência e inevitabilidade de se reformar o Estado. Em sintonia com tais pressupostos, o Brasil
passa a experimentar, no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a
reforma da administração pública e do Estado brasileiro, conceitualmente tendo como marco a
publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), de 1995, concebido
pelo então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), Luiz Carlos
Bresser-Pereira. Esse processo de Reforma do Aparelho do Estado é tributário dos modelos de
reforma da gestão pública que estavam acontecendo com vários países, sobretudo na Inglaterra
e nos Estados Unidos, àquela altura. Por óbvio, as diretrizes e aportes teóricos que o então
ministro Bresser-Pereira buscou implantar no país interagiram com as culturas e as tradições
brasileiras revelando especificidades do modelo de administração gerencial no Brasil.
A finalidade do Plano era sustentar e direcionar o esforço reformista, definindo os
objetivos e diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. Esse novo formato de
administração pública, segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)
e o discurso oficial, tinha o intuito de promover maior autonomia dos órgãos públicos e a busca
por eficiência nos serviços prestados pelo Estado, espelhados em uma responsabilização
gerencial, conforme se aplicava no setor privado. Portanto, o referido Plano torna-se o marco
teórico e intelectual da Reforma, trazendo nele as diretrizes que iriam subsidiar as propostas de
alteração do marco regulatório e legal da administração pública brasileira, de modo a tornar o
movimento reformista um todo orgânico.
O desenho do Plano Diretor concebe o Estado em setores como: i) Núcleo Estratégico,
que corresponde ao governo, em sentido lato, sendo responsável pela definição de leis e as
políticas públicas, bem como a cobrança pelo seu cumprimento. É, portanto, o setor no qual as
decisões estratégicas são tomadas e corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao
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Ministério Público e, no poder Executivo, ao Presidente da República, aos ministros e aos seus
auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas
públicas. ii) o setor denominado “Atividades Exclusivas” refere-se àquele que se exerce o poder
do estado de regulamentar e fiscalizar , como nos casos de cobrança e fiscalização dos
impostos, a polícia, previdência social básica, serviço de desemprego, fiscalização do
cumprimento de normas sanitárias, serviço de trânsito, compra de serviços de saúde pelo
Estado, controle do meio ambiente, serviço de emissão de passaportes, dentre outros; iii) os
Serviços Não-Exclusivos dizem respeito ao setor no qual o Estado atua simultaneamente com
outras organizações públicas não-estatais e privadas. Nesta área, estão os serviços de natureza
social que podem envolver direitos humanos fundamentais, educação, saúde, pesquisa, cultura,
etc; e, por fim, iv) o setor de Produção de Bens e Serviços para o Mercado, que corresponde à
área de atuação das empresas, sendo caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o
lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de
infraestrutura.
Relacionados a esses setores, estão três formas de propriedades definidas como:
propriedade estatal, propriedade privada e propriedade pública não-estatal. Sendo esta última
formada por organizações sem fins lucrativos de interesses público (BRASIL, 1995), ou seja, a
sociedade civil organizada, que teoricamente seria a superação do Estado e do Mercado,
conforme argumentam defensores do chamado terceiro setor. O desenho do aparelho de Estado
brasileiro, a partir do desenho teórico-conceitual, formalizada por Bresser-Pereira, no PDRAE
(1995), pode ser observado no Quadro 2.
Quadro 2 – Divisão do aparelho do Estado e suas formas de propriedades elaborada pelo Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995.

Fonte: PDRAE, 1995, p. 48.
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Ainda que a literatura da área já tenha tratado deste desenho e divisão proposta, faz-se
necessário trazê-lo e situá-lo no debate, haja visto que a ênfase sobre a qual recairá o presente
trabalho de pesquisa relaciona-se aos desdobramentos do chamado Programa de Publicização
para os considerados serviços não-exclusivos pelo PDRAE, como atividades de ensino,
pesquisa, saúde, cultura, dentre outros, e o qual se definirá teoricamente como “governança”.
Com o delineamento de uma propriedade denominada pública não-estatal, situada em
um setor definido como “atividades não-exclusivas” do Estado, passou-se a construir as
condições políticas e institucionais para a normatização da possibilidade de oferta de serviços
de natureza social por organizações sociais, ou seja, por entidades de direito privado, sem fins
lucrativos, que tivessem “autorização especifica do poder legislativo para celebrar contrato de
gestão com o poder executivo e assim ter direito a dotação orçamentária” (BRASIL, 1995, p.
42-43).
Tal iniciativa tenderia à redução do Estado, segundo o PDRAE, no seu papel de executor
e provedor de direito de serviços de natureza social; mantendo, neste sentido, o papel
subsidiário e regulador do serviço prestado como educação ou saúde, por exemplo, conforme
se pode observar pelo excerto abaixo, ao tratar da propriedade público não-estatal:
deste modo o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de
serviços, mantendo-se entretanto no papel de regulador e provedor ou
promotor destes, principalmente dos serviços sociais como educação e saúde,
que são essenciais para o desenvolvimento, na medida em que envolvem
investimento em capital humano; para a democracia, na medida em que
promovem cidadãos; e para uma distribuição de renda mais justa, que o
mercado é incapaz de garantir, dada a oferta muito superior à demanda de
mão-de-obra não-especializada. Como promotor desses serviços o Estado
continuará a subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto
e a participação da sociedade. (BRASIL, 1995, p. 13).

E, nesse contexto, em que a proposta é o Estado reduzir seu papel de executor e preservar
seu trabalho de regulador, a administração pública gerencial, tratada no PDRAE, se inspira na
administração de empresas, na medida em que presume que os resultados seriam satisfatórios
e, supostamente, o fortalecimento dos princípios de eficiência se concretizariam.
Sendo assim, de acordo com Bresser-Pereira, responsável pelo desenho do PDRAE, o
Estado não deixaria de subsidiar e regular os serviços sociais essenciais. Mas, diminuiria sua
função de responsabilidade desses serviços, buscando o fortalecimento das funções de
regulação e de coordenação, particularmente no nível federal, e a “progressiva descentralização
vertical, para os níveis estadual e municipal, das funções executivas no campo da prestação de
serviços sociais e de infraestrutura. ” (BRASIL, 1995, p. 13).
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Segundo o PDRAE (1995), a nova função do Estado, com a transferência para o setor
público não-estatal de serviços de natureza social, seria efetivada pela concretização de um
programa de “publicização”, segundo o qual as fundações públicas poderiam ser transformadas
em organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que
possuíssem autorização específica do poder legislativo para celebrar contrato de gestão com o
poder executivo e assim ter direito a dotação orçamentária. Acreditava-se que esse novo
desenho de oferta e regulação da educação, por exemplo, i) daria mais autonomia aos dirigentes
das instituições que prestassem determinado serviço, ii) que aumentaria o nível de controle
social direto desses serviços por parte da sociedade através dos seus conselhos de
administração, que levaria a práticas de ferramentas que levassem à participação da sociedade
tanto na formulação quanto na avaliação do desempenho da organização social, viabilizando o
controle social; iii) aumentaria a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo o indivíduo
que passaria a ser visto como um cidadão-cliente a um custo menor (BRASIL, 1995).

3.3 O PDRAE e sua articulação com dispositivos legais dos anos de 1990
O PDRAE, conforme já se falou, constitui-se como o marco teórico da reforma de
Estado. Contudo, ele precisa ser compreendido também como um importante instrumento
político que aglutinou os elementos para subsidiar importantes marcos legais na esfera
reformista. Nele, já estava previsto o Programa de Publicização, posteriormente normatizado
pela Lei n˚ 9.637 em 1998 que institui as Organizações Sociais, três anos após a elaboração do
Plano Diretor.
É possível afirmar que a publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado
representou um aglutinador de forças favoráveis ao movimento reformista, na medida em que
propagava as ideias do então governo e reunia defensores do projeto. Assim sendo, o passo
seguinte ao PDRAE e, ao mesmo tempo, como desdobramento das ideias ali contidas, foi o
envio para o Congresso de um conjunto de dispositivos legais, outros editados pelo Executivo
federal, de modo a pavimentar o caminho para implementar a reforma. Dentre o marco legal
produzido, aqueles com maior potencial para implementar e tornar mais adensada a reforma,
podem ser definidos como a Lei Federal nº 9.637, de 1998 e a Emenda Constitucional n˚ 19, do
mesmo ano. Assim, as Organizações Sociais passaram a ser atores no cenário das políticas
públicas, uma vez que a lei federal normatizava a possibilidade de qualificar organizações
sociais para poderem ofertar serviços sociais como educação, em estreito alinhamento com
desenho conceitual proposto pelo Luiz Carlos Bresser-Pereira.
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A Lei n˚ 9.637/1998 que qualifica entidades como organizações sociais e cria o
Programa Nacional de Publicização, estabelece a abrangência para a atuação destas
organizações e a aproximação da relação entre Estado e as instituições público não-estatais.
Além disso, o principal objetivo era retirar do Estado a responsabilidade das políticas públicas,
diminuindo-se, assim, o seu “tamanho”. Mas, acima de tudo, apresentar, de acordo com o
discurso oficial, resultados satisfatórios para população em termos de serviços públicos
prestados. Desde modo, a referida lei dispõe sobre os requisitos que as entidades precisariam
cumprir para serem qualificadas como Organizações sociais. No art. 2º, por exemplo, é
explicitada a necessidade desta referida organização ter conhecimento sobre a área que pretenda
atuar, demonstrando, portanto, a compatibilidade de objetivos com as atividades que seriam
executadas. O mesmo artigo dispõe sobre a obrigatoriedade de a OS não possuir finalidade
lucrativa:
Art 2º. I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus
excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades
(BRASIL, 1998).

Na alínea “a”, parece ter havido uma preocupação em garantir que as OS’s tivessem
uma expertise para assumir determinada área de atuação. Já na alínea “b”, no que se teve
entendimento, não ficou claro o que seria os excedentes financeiros, de onde viriam. E, ainda a
finalidade não-lucrativa descrita pode ter interpretações controversas, ou seja, se todos os
recursos forem investidos na própria instituição, não se consideram lucros. A brecha nesta
alínea é, o que se pode considerar como investimento.
Em contrapartida, o que pode assegurar que os investimentos feitos seriam de fato
destinados para as Os’s, é o que diz na alínea “h”, ainda no art. 2º: “proibição de distribuição
de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade” (BRASIL, 1998).
Os bens adquiridos, ou doados às instituições tornariam bens públicos independentemente da
situação.
Outro requisito exigido pela lei, ainda no art. 2º, alínea “c”, é a formação de uma equipe
de gestão para o cumprimento e controle das normativas, por meio da existência de um
“conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas
àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei”
(BRASIL, 1998).
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Como já mencionado no Plano Diretor e reforçado na Lei 9.637/98, a forma na qual o
Estado estabelece relações com o terceiro setor é através do contrato de gestão. Para o
idealizador do PDRAE, Bresser-Pereira, a celebração deste contrato também é o meio possível
de implantar o modelo de administração pública gerencial nas entidades (BRASIL, 1995). Os
artigos 5º, 6º e 7º da referida lei são os que tratam especificamente sobre o contrato de gestão,
os meios legais que ligam dois setores distintos. O artigo 5º explica que “entende-se por
contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como
organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução
de atividades relativas às áreas relacionadas” (BRASIL, 1998).
O Contrato de Gestão torna-se, também, o instrumento responsável pela definição das
responsabilidades do Estado e quais seriam as atribuições das Organizações Sociais, conforme
o art. 6˚. No processo de contratualização, o modelo da administração gerencial está destacado
no cumprimento de metas e prazos, bem como certificação de desempenho e produtividade:

Art. 7° Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e, também, os seguintes preceitos:
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a
estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução,
bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de
desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e
produtividade; (BRASIL, 1998).

Nos art. 8º e 9º são tratados dos aspectos relativos à fiscalização dos resultados do

cumprimento do contrato de gestão, bem como dos recursos e bens públicos. No que tange
aos recursos financeiros, embora a lei preveja a existência de recursos próprios, a mesma Lei
9637/1998 prevê a transferência de recursos públicos para o cumprimento do contrato de gestão.

Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos
orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de
gestão.
§ 1o São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no
orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o
cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. (BRASIL, 1998).

Além de recursos financeiros, no art. 13, há a normatização da possibilidade de
utilização de infraestrutura pública por meio das OS. De igual modo, a lei prevê, no seu art. 14,
a possibilidade de cessão de servidor público para as OS’s, conforme se pode ler pelo trecho
abaixo:
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Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as
organizações sociais, com ônus para a origem.
§ 1o Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do
servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela
organização social.
§ 2o Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por
organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato
de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função
temporária de direção e assessoria.
§ 3o O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no
órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão
na organização social. (BRASIL,1998).

Ao ceder os servidores públicos para as organizações sociais, o texto legal deixa claro
que valores decorrentes de alguma proposta de premiação da OS e que reverberam em valores
adicionais não serão incorporados ao salário que o docente recebia no setor público de origem.
Também fica expressa a proibição de ser pagar algum tipo de vantagem ao servidor cedido à
OS com recursos destinados ao cumprimento de metas.
O art. 22 é um dos mais polêmicos da Lei 9.637/1998, por ser aquele que melhor
expressa a possibilidade de transferência de serviços públicos para a OS como uma atividade
de privatização entendida no seu sentido estrito:

Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações
sociais de que trata esta Lei observarão os seguintes preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das
entidades extintas terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes
do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro em extinção nos órgãos
ou nas entidades indicados no Anexo II, sendo facultada aos órgãos e
entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor,
irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a
absorver as correspondentes atividades, observados os §§ 1o e 2o do art. 14;
(BRASIL,1998)

Nota-se que fica patente pelo art. 22 que as atividades e serviços que, porventura, sejam
transferidos para as OS podem ser absorvidos por esta, que pode haver mesmo a extinção de
determinado setor anteriormente público, levando-se, assim, a um processo de privatização, de
fato.
Do mesmo ano que a Lei n˚ 9.637, outro importante marco legal que interage fortemente
com a reforma gerencial e com as Organizações Sociais foi a Emenda Constitucional n° 19, de
4 de junho de 1998, cujos dispositivos objetivavam modificar princípios e normas da
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administração pública, servidores e agentes políticos, controlar despesas e finanças públicas e
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal (BRASIL, 1998).
Uma das principais atuações da Emenda Constitucional n˚ 19/1998 foi a introdução do
princípio da eficiência na Constituição Federal, emendando seu art. 37, e seus desdobramentos
no texto constitucional.
O art. 37, já no seu caput, apresenta o novo princípio que passaria, junto aos demais já
existentes, a fundamentar a administração pública direta e indireta de qualquer um dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, somado aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, acrescenta-se o princípio de eficiência
(BRASIL, 1998).
De modo a permitir que esse princípio fosse traduzido na administração pública, o
mesmo artigo 37 da Constituição trouxe nos seus incisos e parágrafos alguns dos instrumentos
que fariam a tradução do princípio da eficiência, sendo a criação de estruturas de incentivos e a
figura jurídica dos contratos de gestão os mais proeminentes, como se observa pelo § 8˚ e seus
incisos:
Art. 37
[...]
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades
da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a
ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto
a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II -os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (BRASIL, 1998).

A Emenda Constitucional nº 19/1998 também cuidou de emendar o art. 41 da
Constituição de modo a relativizar os preceitos do regime jurídico dos servidores públicos,
dando-lhe configurações administrativas que se implementaria, como possibilidade de o
servidor público estável perder o cargo por insuficiência de desempenho, possibilidade de
aproveitamento de servidor em outro cargo da administração e redução da remuneração, como
se pode observar pelo art. 41 da Constituição, com seus parágrafos e incisos:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma

36

de
lei
complementar,
assegurada
ampla
defesa.
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo
de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço,
até
seu
adequado
aproveitamento
em
outro
cargo.
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade
(BRASIL, 1998).

Uma vez efetivado o programa de publicização, o passo seguinte seria estruturar a
relação entre Estado e terceiro setor, por meio da contratualização de resultados, expressos nos
contratos de gestão que, por sua vez, disporiam sobre metas e resultados acordados e possíveis
punições ou incentivos em casos de alcance ou não das metas instituídas.
Embora possa se afirmar que o Governo Federal tenha sido exitoso em compor um
Ministério exclusivo para se projetar a reforma, desenhar o PDRAE, aprovar a Lei Federal n˚
9.637/1998, conseguir articular uma base governamental para aprovar a Emenda Constitucional
n˚ 19/1998, que alterou os princípios da administração pública, no sentido de introduzir
princípios que supostamente trariam eficiência, o projeto reformista não foi exitoso2 uma vez
que não se conseguiu implementar todas as suas propostas no âmbito federal.
Somente vinte anos após a edição da Lei das Organizações Sociais, o governo do exPresidente Michel Temer (2016-2018), conseguiu aprovar o Programa Nacional de
Publicização (PNP), em 2017, o Decreto nº 9.190, que regulamenta o disposto no artigo 20 da
Lei nº 9.637/98 para a administração federal.
O decreto 9.190/2017, além de instituir o Programa Nacional de Publicização (PNP) no
âmbito federal, prevê vários procedimentos e regras sobre a qualificação das entidades como
Organizações Sociais e a celebração de contratos de gestão entre as entidades e a administração
federal. No Primeiro artigo são apresentadas as diretrizes que serão efetivadas:

Art. 1º O Programa Nacional de Publicização - PNP, destinado à absorção de
atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos da União pelas organizações
sociais qualificadas conforme o disposto na Lei nº 9.637, de 15 de maio de
1998 e neste Decreto, será implementado de acordo com as seguintes
diretrizes:

2

Para Bresser-Pereira (2009), as universidades federais seriam as primeiras instituições federais a ser transferidas
para as Organizações Sociais, mas, diante de críticas e desaprovações, o projeto de transformação, segundo ele,
foi considerado um fracasso.
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I - alinhamento aos princípios e aos objetivos estratégicos da política pública
correspondente, respeitadas as especificidades de regulação do setor;
II - ênfase no atendimento ao cliente-cidadão;
III - ênfase nos resultados qualitativos e quantitativos, nos prazos pactuados; e
IV - controle social das ações de forma transparente. (BRASIL, 2017)

No que se refere-se ao perfil gerencial de administração, já tratada na Lei 9.637/98, nada
foi alterado frente aquilo que se pretendeu a lei anterior. No art.8º, divulgam-se as etapas pelas
quais as instituições devem passar para serem selecionadas e qualificadas como organizações
sociais.
Art. 8º A seleção da entidade privada sem fins lucrativos a ser qualificada como
organização social será realizada pelo órgão supervisor ou pela entidade
supervisora da área e observará as seguintes etapas:
I - divulgação do chamamento público;
II - recebimento e avaliação das propostas;
III - publicação do resultado provisório;
IV - fase recursal; e
V - publicação do resultado definitivo. (BRASIL, 2017)

Quando se trata do contrato de gestão, o art.16 e seus parágrafos dispõem sobre a
possibilidade de que os dispositivos possam ser renovados, e sobre a prestação de contas dos
trabalhos produzidos:
Art. 16. O contrato de gestão poderá ser renovado por períodos sucessivos, a
critério da autoridade supervisora, condicionado à demonstração do
cumprimento de seus termos e suas condições.
§ 1º A decisão da autoridade supervisora quanto à renovação do contrato
considerará os resultados para a atividade publicizada e demonstrará os
benefícios alcançados no ciclo contratual anterior e aqueles esperados para o
próximo ciclo em relação à realização de novo chamamento público.
§ 2º A decisão de renovação não afasta a possibilidade de realização de novo
chamamento público para qualificação e celebração de contrato de gestão com
outras entidades privadas interessadas na mesma atividade publicizada.
§ 3º O contrato de gestão poderá ser renovado com redução de valor ou de
objeto, observado o disposto no § 1º. (BRASIL, 2017)

A aprovação desse decreto tem potencial para impulsionar os arranjos de transferência
dos serviços não exclusivos do Estado, como a educação, transferindo as responsabilidades para
as Organizações Sociais.

3.4 A educação básica no contexto da reforma

38

A partir da Constituição de 1988, no Brasil, o Estado tem sido o responsável pela oferta
da educação básica, considerada obrigatória, embora essa oferta tenha assumido avanços e
recuos, antes da Carta Magna, mas que foge à intenção deste trabalho descrever.
O direito à educação básica é, sem dúvida, símbolo da ampliação da cidadania. A
educação básica no Brasil é composta pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino
médio, garantida pelo Art. 205 da Constituição Federal de 1988, como direito do cidadão e
dever do Estado, sendo obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
mas, principalmente, constitui-se como um direito público subjetivo.
Assumindo uma perspectiva histórica da educação no país, Cury (2002) afirma que o
ensino não era acessível a todos os cidadãos. Ao longo dos anos, para que esse direito assumisse
uma condição de cidadania seria necessário incorporar o direito de igualdade para todos. Para
isso, a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), além da Lei n˚ 9.394,
de 1996, que aprova a Lei de diretrizes de Bases da Educação Nacional (a LDB), tentaram, cada
um a seu modo, garantir conjuntos maiores de direitos a um número maior de pessoas. Nessa
direção, Oliveira e Adrião esclarecem que:

[...] tanto da CF-88 quanto da LDB, a principal demanda relativa ao direito à
educação era sua garantia aos milhões de brasileiros que se encontravam fora
do sistema ou que por ele haviam passado sem concluir nenhuma etapa do
processo de escolarização. (OLIVEIRA; ADRIÃO, 2013, p. 11).

Ainda que o direito ao acesso tenha sido equacionado, pelo menos na etapa do ensino
fundamental, outros problemas como o fluxo, permanência e conclusão do ensino médio; mas,
principalmente, a aprendizagem dos alunos, são obstáculos enfrentados na educação brasileira.
Os direitos positivados na Constituição de 1988, de natureza social, implicavam,
conforme bem pontua Cury (2002), os recursos financeiros para fazer face a eles. Entretanto,
tais direitos sequer haviam sido plenamente estabelecidos e, principalmente, consolidados. Uma
nova agenda estava sendo implementada com a publicação do Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado, em 1995, que alicerçava a Reforma de Estado e o posterior marco legal
que, em larga medida, produzia o ambiente jurídico necessário à efetivação dos preceitos
trazidos pelo PDRAE.
Nessa perspectiva, uma das diretrizes da agenda reformista foi utilizar, no caso da
educação, a possibilidade de oferta serviços educacionais considerados pelo PDRAE como
Serviços Não-Exclusivos do Estado, por meio da propriedade definida como público não-
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estatal, isto é, o acesso ao serviço educacional seria considerado público por não haver cobrança
para o cidadão/cliente; mas, por outro lado, a oferta não seria efetivada pelo Estado.
Os novos modos e arranjos pelos quais caminhariam as políticas sociais, sobretudo as
educacionais, passaram a ser denominados governança educacional, entendidos, como
dispersão da oferta e regulação educacionais para as Organizações Sociais (OS’s), que
obedecendo ao desenho do PDRAE, no qual o papel do Estado estaria restrito ao subsídio da
educação, e as entidades privadas, do mercado ou do terceiro setor, administrariam a oferta;
restando, ainda, à esfera estatal a função de regulação das atividades.
Embora este processo de oferta tenha sido definido pelo PDRAE como publicização,
muitos autores têm-no denominado “privatização da educação”, por envolver atores situados
fora da esfera do Estado. Para Bresser-Pereira (1995), não é possível falar em privatização, pois
no caso da publicização, o que passa a existir é “a descentralização para o setor público nãoestatal da execução de 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.12-13).
Para outros autores, como Draibe (1993, p. 97), o termo privatização implica

deslocar a produção de bens e serviços públicos para o setor privado lucrativo,
[...] e/ou da distribuição de bens e serviços públicos para o setor privado não
lucrativo, composto por associações de filantropia e organizações
comunitária, ou novas formas de organizações não-governamentais.

A autora afirma que mesmo a “focalização” pode ser entendida como uma das faces da
privatização de políticas. Haja vista que elas significam o direcionamento do gasto social a
programas e a públicos-alvo específicos, seletivamente escolhidos pela sua maior necessidade
e urgência, e atendem a um grupo específico (DRAIBE, 1993, p. 97).
A noção de governança, mais recentemente, tem assumido centralidade no debate sobre
os processos de dispersão de poder estatal a atores privados, podendo ser compreendida como
uma forma de descentralização da oferta. Para Bresser-Pereira (1998), “governança” se refere
à capacidade financeira e administrativa de formular e implementar políticas públicas. Eli Diniz
(1996), por sua vez, enfatiza que, além de implementar as políticas públicas, governança é
também a capacidade de criar e executar metas coletivas apresentando mudanças para a
população.
As contribuições conceituais destes autores são importantes para que se tenha atenção à
incorporação acrítica de termos a toda e qualquer política, bem como todo e qualquer governo,
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pois não se pode esquecer que no Brasil, ao contrário do que se deu em países como Estados
Unidos e Inglaterra, ainda hoje, o Estado é o maior responsável pela oferta direta de educação
básica, ainda que novos arranjos tenham sido feitos recentemente e alterado nesse modo de
oferta.
Tanto no Brasil, quanto em outros países como Inglaterra em que o processo de
governança educacional, entendida como a interação entre público e privado na área
educacional, já vem se dando desde os anos de 1990, trabalhos acadêmicos têm apontado para
possíveis efeitos não desejados nas políticas educacionais.
Adrião (2018), por exemplo, ao examinar esse processo no Brasil, afirma que a
privatização da educação tem se efetivado nas dimensões da gestão, com a transferência da
gestão escolar para organizações com ou sem fins lucrativos, ou seja, no subsídio com parcerias
privadas ou convênios e contratos. Além disso, no currículo, através da compra ou adoção pelo
poder público de desenhos curriculares elaborados pelo setor privado.
Ao analisar aquilo que se denomina “a mercantilização da educação”, o autor inglês
Stephen Ball (2014), exemplifica, através do contexto inglês, que as políticas educacionais se
transformaram em mercadoria, em compra e venda, em negócios, gerando lucro para as
empresas privadas, através de contrato com o Estado. Além disso, para o autor, o discurso que
vem sendo produzido ao longo dos anos é de que o privado é “bom”, “funciona” e é organizado.
Já do outro lado, que o Estado está em crise, que não produz bons serviços e que é ineficiente.
Tais mecanismos discursivos buscam, especialmente, eco e na sociedade mais ampla, criando
aceitação de tais propostas. Para o autor, “na interface entre a política educacional e o
neoliberalismo, o dinheiro está em toda a parte. Como indiquei, a própria política é agora
comprada e vendida, é mercadoria e oportunidade de lucro, há um mercado global crescente de
ideias de políticas. ” (BALL, 2014, p. 222).
Robertson e Verger (2012), por sua vez, mostram que as parcerias público-privadas
presentes em vários países constituíram um mercado educacional que não representam a
diminuição do Estado, mas sua redefinição em termos de funções no campo da educação. Isso
significa que a presença e atuação do mercado na educação, seja por meio de parcerias com o
privado, com ou sem fins lucrativos, somente se efetivam porque quem o articula e alimenta
financeiramente é o próprio Estado.
Para Dale (1994), os objetivos desse mercado educacional são retirar a responsabilidade
e custos do Estado e, supostamente, elevar a eficiência e a qualidade do sistema educativo.
Porém, a regulação deve manter-se sob a autoridade estatal.
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Nessa perspectiva, Souza e Oliveira (2003), ao analisarem o caso brasileiro,
argumentam que a lógica do quase-mercado apresenta questões competitivas para promover
melhores qualidades. Mas, as implementações de políticas de incentivos, podem produzir
resultados que sejam desiguais socialmente (SOUZA; OLIVEIRA, 2003).
No caso da educação brasileira, assim como no caso da construção do Estado de bemestar social como todo, o Estado teve, no Brasil, um papel central, embora seja possível observar
diversos formatos de reordenação deste Estado e a sua dispersão em direção à sociedade civil.
Mesmo com todos os avanços e recuos que marcam os processos educacionais no país, o Estado
sempre foi o provedor e financiador deste bem social, pelo menos no que tange à educação
básica obrigatório. E, embora haja um movimento, como aponta Draibe (1993), em direção a
uma reordenação do Estado, isso não significa, necessariamente, um Estado mínimo, a função
dele na oferta da política educacional deixa de ser o provisor direto e passa a ser um Estado
subsidiário.
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4 A ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL

Na metade do século XX, devido ao desenvolvimento dos processos de globalização da
economia e das tecnologias, o gerencialismo, enquanto ideologia, surgiu como proposta de
restruturação de vários setores públicos, a partir da adoção de premissas do setor privado de
administração de empresas. O gerencialismo ou a Nova Gestão Pública (NGP) ou, ainda, New
Public Management (NPM), na versão em inglês, tem como marca de nascimento certa reação
à crise na economia dos anos de 1970, na medida em que se buscava reduzir as despesas
econômicas do Estado e a necessidade de aumentar o índice de eficiência e qualidade dos
serviços públicos oferecidos à população. Neste âmbito, o Estado passa a ter uma nova
configuração, a diminuição da prestação direta dos serviços prestados pelos órgãos públicos,
passam a ser ofertados por outros setores (CLARKE; NEWMAN, 1997).
No caso brasileiro, com uma sociedade marcada pelo clientelismo e patrimonialismo3, a
trajetória rumo a novas configurações institucionais surgiu a partir dos anos de 1930 devido ao
processo de industrialização do país e a interferência estatal no setor de bens e serviços e a
emergência do capitalismo. O presidente Getúlio Vargas (1930-1945) realizava a reforma
burocrática brasileira que, em países como França, Inglaterra e Alemanha, já havia ocorrido no
século anterior e que, no caso do Brasil, tinha como objetivo o processo de modernização da
administração pública.
Tendo em mente este cenário, Vargas cria, em 1936, o Departamento Administrativo do
Serviço Público (DASP) que buscava “instituir um modelo de gestão capaz de propiciar
racionalidade e excelência produtiva com rigor técnico, associados à impessoalidade e à
autonomia” (BARIANI, 2010, p.41). Em um contexto marcado pelo autoritarismo, o DASP
torna-se a primeira autarquia brasileira a difundir, segundo Bresser-Pereira (2001, p. 12), “a
ideia de que serviços públicos poderiam na administração indireta ser descentralizados, e não
obedecer a todos os requisitos burocráticos da administração direta ou central”. Contudo, ainda
para este autor Bresser-Pereira (2001), a tentativa de implementação de um modelo burocrático

3 O modelo de administração patrimonial no Brasil representava os interesses e anseios postos por uma sociedade
cuja estrutura econômica e de poder político apoiava-se nas oligarquias alimentadas por uma agricultura mercantil
e recém liberta do escravismo. Assim, a composição do Estado era fundamentalmente oligárquico, com uma
pequena elite de senhores de terra e de políticos patrimonialistas detendo amplos poderes de decisão. Já a
administração burocrática no cenário brasileiro, para Bresser-Pereira (2001), foi uma tentativa de implementação
de um modelo burocrático clássico, inspirado no modelo de reforma francês e norte-americano repercutiu em um
alto grau de formalismo que pouco satisfazia às demandas reais apresentas pela sociedade brasileira. O período da
administração burocrática no Brasil durou pouco, uma vez que a industrialização brasileira se iniciou tardiamente
e, tão logo, foi substituída pelas demandas da sociedade pós-industrial. A esse respeito, ver Bresser-Pereira (2001).
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clássico, inspirado nos modelos de reforma francês e norte-americano, como foi o caso,
repercutiu em um alto grau de formalismo que pouco satisfazia às demandas reais apresentados
pela sociedade brasileira. Com a queda do regime autoritário de Vargas em 1945, o DASP
começa a perder parte das atribuições que o regime autoritário lhe conferia.
As vertentes a favor do desenvolvimento econômico prosseguiram no governo de
Kubitschek (1956 - 1960) se reorganizando no governo militar (1964 - 1984), uma vez que o
formalismo burocrático se demonstrava obsoleto diante das necessidades do país (BRESSERPEREIRA, 2001).
Para Bresser-Pereira (2001), o período da administração burocrática no Brasil durou
pouco, uma vez que a industrialização brasileira se iniciou tardiamente e, logo em seguida, foi
substituída pelas demandas da sociedade pós-industrial, baseada nos conhecimentos e nos
serviços, para os quais a reforma gerencial parecia a resposta perfeita às perguntas trazidas pela
globalização e pela democracia.
A primeira tentativa sólida de uma administração gerencial foi a reforma operada em
1967 pelo Decreto-Lei 200, que se definiu como um marco para proporcionar maior agilidade e
controle da administração pública federal. Neste sentido, Bresser-Pereira (2001, p. 14) salienta
que:
Reconhecendo que as formas burocráticas rígidas constituíam um obstáculo
ao desenvolvimento quase tão grande quanto as distorções patrimonialistas e
populistas, a reforma procurou substituir a administração pública burocrática
por uma administração para o desenvolvimento: distinguiu com clareza a
administração direta da administração indireta, garantiu-se às autarquias e
fundações deste segundo setor, e também às empresas estatais, uma autonomia
de gestão muito maior do que possuíam anteriormente, fortaleceu e
flexibilizou o sistema do mérito, tornou menos burocrático o sistema de
compras do Estado.

Assim, a característica mais marcante da chamada Reforma Desenvolvimentista de
1967, com o Decreto-Lei 200, foi a desconcentração do controle da administração pública
federal para a administração indireta, especialmente de fundações de direito privado criadas pelo
Estado, as empresas públicas, empresas de economia mista e autarquias. Tais organizações
gozavam de especial autonomia administrativa para tratar de seus empreendimentos sociais e
científicos, podendo inclusive, contratar empregados em caráter celetista.
Para Silva (2010), a reforma de 1967 apresentava uma certa racionalização da
administração federal, superando o modelo burocrático dos anos de 1930. Esta reforma foi
marcada pela introdução de procedimentos da administração do setor privada e, também, do
capital privado na economia e administração pública. O autor ainda afirma que a reforma
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realizada por meio do referido decreto-lei é resultado de um grande esforço intelectual, para a
qual comissões e assessorias elaboraram projetos e desenvolveram estudos para a reforma do
aparelho do Estado (SILVA, 2010). O autor ainda aponta que por mais que a reforma tenha tido
o intuito de trazer maior eficiência para a administração pública, o processo proposto de
descentralização e racionalização do Estado trouxe, também, como consequência a perda de
controle na administração pública. Já em 1986, o DASP cedeu lugar à Secretaria de
Administração Pública da Presidência da República, que mais tarde, veio a se tornar a Secretaria
do Planejamento da Presidência da República.
Adiante cronologicamente, na década de 1970, foi instituída a Secretaria da
Modernização (SEMOR) com o objetivo de promover revisões periódicas da estrutura
organizacional de projetos enviados por outros órgãos públicos, visando instituir novas agências
e programas, ao mesmo tempo que prestava recursos humanos para o sistema de planejamento
que estava em curso.
Ainda no contexto do regime militar, em 1979, idealizado pelo ministro Hélio Beltrão,
criou-se o Programa Nacional de Desburocratização com o objetivo de uma administração
pública com menos formalismos do processo administrativo e centralidade do poder, facilitando
aos cidadãos o acesso aos serviços públicos com maior agilidade. Posteriormente, o cenário do
Programa Nacional de Desburocratização “preparou o terreno para as novas ideias que
apareceram na constituição e na Reforma de Bresser” (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2011, p. 53).
Em 1990, o DASP ressurge com a criação da Secretaria da Administração Federal da
Presidência da República, que, em abril de 1992, foi incorporada ao Ministério do Trabalho,
voltando a ser Secretaria da Presidência da República em 1993.
Com o fim do autoritarismo e o fracasso da burguesia industrial em liderar novos
percursos políticos no Brasil, o que se nota, segundo Bresser-Pereira (2001), é o
desaparecimento de um Estado Burocrático Industrial para dar espaço à sociedade cujo formato
hoje se define, ou seja, cujo o desenho mal acabado é o de uma sociedade pós-industrial, na qual
as elites burguesas e burocráticas, estas públicas e privadas, aumentam seu tamanho e se
diversificam no interior desse sistema, de modo que o mesmo fenômeno ocorre também com a
classe trabalhadora. Esse desenho social no qual se delineia a sociedade brasileira, no fim da
década de 1980 e início da década de 1990, abre espaço para que se crie uma ideia, por parte de
certos grupos dentro e fora do aparelho do Estado, de que a reforma gerencial fosse a resposta
adequada às expectativas e anseios sociais e econômicos que se mobilizavam diante da recém
instaurada democracia.
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Acompanhando o percurso histórico dessas tentativas de reforma, chega-se ao final do
governo de José Sarney (1985-1990), no qual se instaura uma crise fiscal e, na década de 1990,
sob o comando do presidente Fernando Henrique Cardoso, passa-se a ter uma percepção de que
os reflexos da crise fiscal afetariam o Estado que àquela altura era entendido como oneroso e
pouco eficiente para dar conta das demandas do mundo globalizado e da própria realidade
interna.
Assim, as tentativas de se equacionar a crise mobilizando estratégias que substituíssem
o Estado tanto pelo mercado, quanto pela sociedade civil organizada ganharam “corpo” na
gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que incumbiu o então ministro
da Reforma da Administração Federal e Reforma do Estado, Bresser-Pereira da tarefa de
implementar oficialmente a Reforma Gerencial no Brasil em 1995.
A partir de então, iniciou-se a elaboração do documento que nortearia tal reforma, ou
seja, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a Emenda Constitucional da reforma
administrativa n˚ 19/1998, cuja bases norteadoras tiveram seus elementos em experiências em
países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sobretudo,
o Reino Unido.
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado tratava-se de um documento com
diretrizes e princípios para a implementação de uma reforma gerencial no Brasil. Para que o país
pudesse ter êxito, era necessário o amparo legal por meio da aprovação da emenda
constitucional, cujo teor tratava da reforma administrativa, envolvendo, sobretudo, alterações
em na administração pública burocrática que impactava diretamente aos servidores públicos de
carreira, a forma de remuneração, os cargos de confiança, a forma de seleção e recrutamento
(BRASIL, 1995).
A reforma gerencial implicava em alterações que deviam ser realizadas em três
dimensões: institucional, cultural e de gestão. Embora o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado (MARE) tenha priorizado as mudanças a nível institucional, no qual o foco
da mudança seria a superação da estabilidade dos servidores públicos prevista na Constituição
de 1988 e a viabilização da prestação de serviços sociais e científicos até então na incumbência
exclusiva do Estado para organizações sociais, ou seja, organizações públicas não estatais
financiadas pelo orçamento estatal e supervisionadas através de contratos de gestão.
A questão da propriedade é elementar na Reforma Gerencial liderado por BresserPereira, uma vez que redefine quais atividades seriam da competência exclusiva do âmbito do
Estado, quais seriam as atividades cuja competência terão exclusividade no âmbito privado,
fazendo com que atividades que antes estavam atreladas à propriedade exclusiva do Estado,
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como aquelas sociais, tais como educação, saúde e atividades referentes ao âmbito da pesquisa
viessem a ser de natureza pública não estatal. Assim, o Estado passaria não apenas por uma
reforma do aparelho estatal, mas por uma verdadeira reforma estatal, com o intuito principal de,
naquela chave de leitura, viabilizar maior eficiência e agilidade ao setor público; e,
especialmente, a transferência de serviços de natureza social para a esfera da sociedade civil e
do setor privado, para que os custos com esta esfera não viessem a onerar o Estado.
Na tentativa de delinear a trajetória e o significado das reformas administrativas no
contexto brasileiro, bem como os percalços inerentes à ordem democrática, Abrucio, Pedroti e
Pó (2011) inventariaram os principais avanços da reforma proposta por Bresser-Pereira, à frente
do MARE, bem como seus limites. Neste aspecto, a reorganização da máquina administrativa
no Governo Federal possibilitou, segundo os autores, uma melhoria substancial no que tange às
informações da administração pública, antes desorganizadas e inexistentes; além de concursos
que passaram a ser realizados e carreiras que foram fortalecidas no âmbito estatal, na perspectiva
do modelo weberiano que foi aperfeiçoado.
De todo modo, para os autores, é possível perceber “continuidades e descontinuidades”
uma vez que a reforma proposta por Bresser-Pereira conseguiu abranger aspectos da vertente
progressista e da vertente conservadora, de modo que a descentralização das políticas
compreendia na melhor forma de se concretizar os anseios de uma sociedade recém
democratizada; mas, historicamente dividida em seus interesses políticos quanto aos fins do
Estado. Sendo assim, surgiram supostas divergências quanto à reforma do aparelho do Estado
em relação à Constituição de 1988, no que concerne à forma corporativista e burocratizante
incorporada ao capítulo da administração pública e a forma como o Plano Diretor estabelecia
diálogo com experiências recentes de reforma ao invés de se conectar com a trajetória histórica
do Estado brasileiro, privilegiada pelos parlamentares.
De acordo com Bresser-Pereira (2001), do ponto de vista da administração pública, a
promulgação da Constituição de 1988 foi resultado do embate de forças advindas de grupos
ideologicamente muito distintos, tanto das vertentes mais conservadoras quanto de vertentes
liberais, uma vez que o texto legal acabou adotando, segundo alguns autores princípios
burocráticos clássicos, que o tornou o hierárquico e rígido, mas, ao mesmo tempo passou a
exigir a feitura de concursos públicos para a entrada no serviço público, reduzindo
substancialmente o tradicional empreguismo a que se acostumaram uma parcela da população
nos tempos do Estado patrimonialista. No entanto, ainda para este autor, alguns aspectos desta
mesma Constituição representariam um retrocesso burocrático. O texto legal de 1988, para o
autor, ao tentar se constituir como uma forma de “reação ao clientelismo que dominou o país
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naqueles anos”, levou a que se fossem afirmados privilégios “corporativistas e patrimonialistas
incompatíveis com o éthos burocrático” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 21, grifo do autor).
O passo seguinte a este suposto retrocesso burocrático da Constituição de 1988 foi a
movimentação em torno da necessidade de uma reforma na administração pública baseada em
lógica gerencial, delineada em alguma medida em ferramentas próprias da administração de
empresas e que objetivava trazer maior eficiência para a máquina estatal.
Um importante componente da reforma gerencial no Brasil foi a aprovação da Emenda
Constitucional n˚ 19, de 04 de junho de 1998, cujo propósito foi modificar o regime
administrativo e os princípios da Administração Pública e dos servidores, em plena sintonia com
o marco conceitual, o PDRAE. A referida emenda, ao propor novas adequações e exigências na
dinâmica administrativa dos servidores públicos, tomava como modelo as diretrizes da iniciativa
privada, normatizando, assim, o ambiente jurídico para a implementação da lógica da
administração gerencial.
Esta emenda produziu modificações significativas na esfera pública, sobretudo, com o
gasto do funcionalismo público, a estrutura do regime jurídico único e a introdução do princípio
da eficiência como estruturante do direito administrativo (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2011).
A ideia que estruturou a reforma de gestão empenhada por Bresser-Pereira apoiou-se no
conceito da administração gerencial, voltada para resultados, cujo cerne era mobilizador e
provocou um grande choque cultural. Assim, tornou-se possível a implementação de um novo
modelo de gestão capaz de estabelecer um espaço entre o público e o privado, em que surgem
as organizações sociais (OS’s) presentes nas parcerias público-privadas. A partir da reforma
instaurada, funcionários puderam ser terceirizados ou repassados para entes privados e
mecanismos de controle estatal foram inseridos ao sistema a fim de assegurar a accountability
(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2011).
Vale ressaltar que a reforma gerencial teve forte oposição petista, conforme apontam
Abrucio, Pedroti e Pó (2011), a qual fora tachada como “neoliberal” por aquela coloração
político-partidária. Embora boa parte das ferramentas reformistas da gestão de Fernando
Henrique Cardoso não tenha sido objeto de desconstrução dos governos petistas que o
sucederam; muito pelo contrário, algumas delas foram, inclusive, fortalecidas, como o
fortalecimento da política de parcerias público-privadas.
No segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da
Administração e Reforma do Estado (MARE) foi marcado pelo esvaziamento da agenda da
gestão pública, e, em um segundo momento, foram encerradas as atividades do Ministério.
Embora o MARE não tenha sido capaz de mobilizar e articular as forças políticas necessárias à
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sua sustentação enquanto ministério próprio, com atribuições e objetivos específicos, para seu
ministro Bresser-Pereira, houve mais sucessos do que fracassos a serem contabilizados.
Segundo Bresser-Pereira (2009), pode-se considerar que nos anos em que esteve à frente
do MARE, houve fracasso na educação e sucesso na saúde. O fracasso na educação a que se
refere diz respeito às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), haja vista que a tentativa
de transformar as universidades públicas em Organizações Sociais não foi bem recebida, nem
aceita, àquela altura. Para o ex-ministro, o fato de as universidades serem responsabilidade da
União e, portanto, regidas pelo Estado, as tornaria menos eficientes. Para o ex-ministro:
A instituição que denominamos ‘organização social’ é a chave da reforma.
Uma lei federal foi aprovada definindo as organizações sociais e o processo
pelo qual os departamentos do Estado ou as agências que prestavam serviços
sociais e científicos seriam transformados nessa nova forma de organização
institucional. Mas enfrentamos dificuldades na implantação dessa parte da
reforma. Isso pode ser ilustrado pelas universidades federais. No início do
governo Cardoso, quando propus a ideia, o Ministério da Educação, que
administra um grande número de universidades federais, aceitou-a, mas em
vista da forte reação de vários reitores, que entendiam que ‘a universidade
estava sendo privatizada’, o ministro recuou. (BRESSER-PEREIRA, 2009, p.
252).

Um dos aspectos que reforça a tese do ex-ministro Bresser-Pereira de fracasso na
transformação das Universidades em OS’s vem da falta de apoio interno, no âmbito da União,
por parte do então Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza. Embora o ministro tivesse
implementado uma série de instrumentos e ferramentas que, articulados a notas de resultados
de alunos em exames em larga escala poderiam ser entendidos como gerenciais. Assim, ele se
opôs à proposta do MARE, para as instituições federais de ensino, não apoiando a proposta da
privatização do ensino superior público.
Contudo, para além da autoanálise do autor, a presente pesquisa defende a ideia de que
dois outros aspectos da reforma foram ainda mais “exitosos” na perspectiva reformista, do que
o SUS. Trata-se do aprendizado da política deixado pelo MARE que levou o desenho federal
aos entes subnacionais e a criação de uma burocracia estatal voltada para atender aos objetivos
do referido ministério que, em momento posterior ao fim do Ministério, teve importância
substancial na forma de implementação de reformas gerenciais, com a adoção de Organizações
Sociais, principalmente nos Estados.
Para fins deste trabalho, analiticamente, a discussão em torno do fim do MARE e seus
desdobramentos não prescinde da recuperação de duas dimensões: a primeira diz respeito à
aprendizagem da política pelos entes federados no tocante à assimilação de técnicas,
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ferramentas e lógicas próprias da gestão privada na esfera pública, buscando alterar, por fim, o
próprio ethos público, o que inclui o conceito de governança, como a interação entre público e
privado na oferta da educação. Já a segunda dimensão refere-se à migração da burocracia do
MARE com o fim do Ministério, levando a que muitas daquelas ideias passassem a ser
difundidas por dirigentes públicos, nos entes federados, especialmente, nos Estados
(ABRUCIO, 2006; TRIPODI; SOUSA, 2018).
Segundo Abrucio e Gaetani (2006), os técnicos de alto escalão, que trabalharam no
Governo Federal, migraram principalmente para os Governos Estaduais, tornando consultores
para modernizar a administração pública dos governos locais. Tanto questões relativas a novas
formas de gestão, a exemplo de contratualização, quanto ideias em torno de novas formas de
oferta de serviços de corte social, como educação, encontraram nas unidades subnacionais um
campo fértil para serem implementadas.

4.1 Sociedade Civil Organizada e Reforma Gerencial do Estado brasileiro

A presente seção, como parte da discussão sobre a reforma gerencial no Brasil, examina
o “lugar” que a sociedade civil vem assumindo no desenho reformista do país, dando especial
atenção à sua atuação no campo das políticas sociais, enfatizando a educação. Para tanto, é
realizada uma retomada do processo de “institucionalização” da sociedade civil, privilegiando
o exame do deslocamento operado entre tal sociedade enquanto concretude de reação dos
setores populares frente ao fechamento democrático e a sua reivindicação por autonomia em
relação ao Estado, especialmente, na proposta de formulação e oferta de políticas públicas de
natureza social. Neste contexto, se busca discutir como as Organizações da Sociedade Civil
(OSC’s) podem ser entendidas como um importante fator de redução do tamanho do Estado nas
políticas sociais e as suas potencialidades para aplicação de uma forma de gestão gerencial.
Na tentativa de se prover uma visão mais sistemática da atuação da OSC’s no Brasil, a
seção ainda apresenta um conjunto de dados sobre o número dessas organizações, setores de
atuação, transferências de recursos e informações por regiões. Os dados já levantados e
organizados em tabelas e quadros são examinados e comentados na construção da seção.
A maioria dos dados levantados para as análises a seguir são provenientes do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pela plataforma disponível na internet, o Mapa das
Organizações da Sociedade Civil ou Mapa das OSC’s. Os dados presentes nesta plataforma
permitem informar a atuação, projetos e atividades desenvolvidas por estas organizações, bem

50

como apoiar gestores em decisões de políticas públicas e disponibilizar dados para pesquisas
sobre Organizações da Sociedade Civil.

4.2 Sociedade Civil Organizada no Brasil: antecedentes e contexto atual

Os contextos de instituição, objetivos e atuação da Sociedade Civil Organizada no Brasil
estão longe de serem temas pacíficos e consensuais entre os autores que investigam a questão.
Para o autor Leonardo Avritzer (2012), o conceito de sociedade civil, no contexto
europeu, é expressão do séc. XIX, tendo surgido por volta dos anos de 1800, com uma feição
dual, já que trazia consigo aspectos importantes da era moderna ocidental, como a diferenciação
entre as esferas econômicas e familiares que se deu através da abolição da escravidão e a
separação ente Estado e sociedade vindo pela própria constituição imposta pela modernidade.
Para o mesmo autor, não é possível adotar a mesma marcação temporal, no caso
brasileiro, para se pensar o conceito de sociedade civil organizada, uma vez que a diferenciação
entre a economia doméstica e a esfera privada não estavam delimitadas no mesmo período no
país, sendo que os limites entre o interesse privado e o Estado estavam ainda bastante difusos
àquela altura. O Brasil, no século XIX, segundo Avritzer (2012), ainda passava por um
movimento político privatista, no qual a oligarquia rural ainda representava uma força
definidora na concretização de projetos políticos, impossibilitando, segundo ele, qualquer
diferenciação entre interesses privados e Estado, àquela altura.
Assim sendo, o conceito de sociedade civil apenas ressurgiu no fim do séc. XIX, para
Avritzer (2012), formulado em uma perspectiva tripartite, segundo a sociedade se diferenciava
tanto do mercado como do Estado, e se vinculava, ainda, ao propósito de reconstituição social
dos pobres da América Latina e, também, da classe média em com contexto de Estado
autoritário.
No caso brasileiro, a sociedade civil resultou, segundo o autor, de pelo menos três
processos: 1) autoritarismo do Estado em relação às camadas pobres; 2) modernização da
economia e; 3) oposição dos setores liberais e de classe média, diante do autoritarismo.
Neste sentido, a organização dos pobres no país para lutar por serviços públicos, uma
vez que teriam sido relativamente obrigados a se mover do campo para a cidade, em um
processo de urbanização acelerado, constituiria a primeira explicação para a sociedade civil
organizada no Brasil. A segunda razão explicativa estaria relacionada à característica do
processo de modernização econômica do Brasil, que teriam dado configurações tecnocráticas
às políticas de planejamento urbano, saúde e educação, desencadeando reação da classe média,
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especialmente, os profissionais liberais. Já o terceiro aspecto está relacionado à reorganização
da sociedade civil brasileira, especialmente, na transição democrática; mas, também, no período
pós-Constituição de 1988, em que se firmaram atores dos setores liberais e de classe média para
chamar a atenção de ausência de regras e cobrar accountability nos processos políticos e civis,
como o fizera a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O processo de democratização
produziu um aumento nas formas voluntárias e independentes de associação. A principal
característica da sociedade civil brasileira a partir desse período de democratização foi a
reivindicação de autonomia em relação ao Estado e aos partidos políticos, bem como a
reivindicação de autonomia entendida como agir sem “pedir” autorização do Estado e na
tentativa de propor formas de administração de políticas sem a participação estatal.
Ainda que a sociedade civil brasileira tenha sua institucionalidade criada basicamente
pelos processos relacionados à reação dos setores populares ao processo antidemocrático de
modernização do país e um processo de democratização que fez das associações civis atores
importantes no processo de aprofundamento democrático, o país registra um número
significativo de associações da sociedade civil com expressiva variedade de concepções de
participação. Muitas estão vinculadas a grupos religiosos, com atividades filantrópicas, ou não,
e há ainda outros formados por um grupo de associações ligadas ao Estado na implementação
de políticas públicas (AVRITZER, 2012).
Em franca discordância a Avritzer (2012), Lavalle e Szwako (2015) argumentam que a
vinculação entre autonomia e quadro democrático pós-1988 não teria sustentação teórica ou
empírica, haja vista que, para os autores, é possível verificar em vários momentos históricos do
país interconexões e interações entre Estado e sociedade civil, como o próprio processo
abolicionista seria um exemplo. Para os autores, essas várias interações se transformaram em
formação de institucionalidade e respostas civis a própria busca dessa institucionalidade.
Para Lavalle e Szwako (2015), a concepção de que a “completa interdependência”
inviabiliza a autonomia de atores sociais é decorrente de uma compreensão não-relacional
desses atores. Ao se debruçarem sobre a discussão proposta por Avritzer (2012) sobre
autonomia e interdependência das associações religiosas e aquelas voltadas para a
implementação de políticas, os autores afirmam:

[...] tornar a autonomia e a interdependência atributos de conjuntos de atores
específicos – respectivamente, das associações religiosas e das associações
voltadas para a implementação de políticas, em vez de um continuum presente
nas práticas de todo ator da sociedade civil e em diferentes momentos, é
operação analítica tão implausível quanto a separação da trajetória da
sociedade civil no Brasil em dois períodos demarcados pela passagem da
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‘autonomia plena’ para a interdependência em relação ao Estado. Desde
perspectivas relacionais ou centradas na codeterminação entre Estado e
sociedade civil, como aquela assumida aqui, distinguir esse momento
histórico pelo caráter interdependente dos laços socioestatais é um truísmo, e
por isso um diagnóstico bastante frágil, visto que – seja em períodos
autoritários ou democráticos – ambos se constituem reciprocamente.
(LAVALLE; SZWAKO, 2015, p. 171).

Como se pode notar, há divergências significativas entre os autores, especialmente ao
processo de institucionalização da sociedade civil, no caso brasileiro, em termos de autonomia
e interdependência entre atores societais e estatais. Ademais, concorda-se com Lavalle e
Szwako (2015) que a indevida depuração dos fatos históricos tem implicações para as escolhas
teóricas e analíticas do conceito.
Todavia, parece haver um ponto pacífico entre eles que é a constatação de atuação da
sociedade civil organizada na implementação de políticas públicas, sem entrar no mérito do
marco temporal em que isso ocorre e como ocorre, objeto de dissenso entre os autores. Tal
constatação alinha-se à discussão proposta pela presente pesquisa, pois essa tendência de oferta
de políticas sociais confirmada pela literatura passa a ser ratificada pela esfera federal com a
publicação do PDRAE, da aprovação da Lei n˚ 9637, de 1998, além da também Lei Federal n˚
9.790, de 1999, sobre a qual o trabalho não se debruça e que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como as OSCIPs.
Isso significa que, a partir dos anos de 1990, a reforma do Estado passou a fortalecer
uma tendência histórica do país, que é a atuação da sociedade civil organizada, em áreas sociais,
por meio da criação de um marco conceitual e de um legal, atuando, assim, em duas frentes.
No primeiro caso, o PDRAE, criou um setor de atividades consideradas “NãoExclusivas” do Estado e nele inseriu as políticas sociais como educação. Ou seja, com essa
decisão, estava-se assumindo, pelo menos conceitualmente, que áreas de corte social não
precisavam ser mais ofertadas, necessariamente, via Estado e que a este caberia garantir o
subsídio, a regulação remota, via contratos de gestão, mas não a oferta educacional direta.
Já no segundo caso, criaram-se as condições jurídico-legais para se normatizar o
desenho formalizado pelo Plano Diretor, com a aprovação da Emenda Constitucional n˚
19/1998, Lei Federal n˚ 9.637/1998 e Lei Federal n˚ 9.790/1999, e mais recentemente a Lei
Federal n˚ 13.019/2014.

4.3 Sociedade Civil Organizada: o que dizem os números?

53

A discussão em torno da institucionalização das Organizações da Sociedade Civil
(OSC’s) no Brasil permite afirmar que este grupo esteve presente, historicamente, em muitos
momentos do país, e em diversas frentes de atuação, passando por atividades políticas,
atendimento à pobreza, atividades religiosas e, também, na implementação de políticas
públicas. O que se busca examinar, nesta seção, é, pois, o comportamento da presença destas
organizações no país, em um determinado período de tempo, dando ênfase à educação.
A plataforma “Mapa das Organizações da Sociedade Civil”, construída a partir de dados
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada (IPEA), que reúne um conjunto de dados sobre
as OSC’s no país, dá conta do significativo aumento dessas organizações em menos de uma
década. De 2010 a 2018, o país registrou um aumento de 250.935 OSC’s, ou seja, houve um
crescimento de 32,09% no número de OSC’s em oito anos, conforme se pode ler pelos dados
apresentados na tabela 1:

Tabela 1 – Total de OSC, Brasil (2010 – 2018).
Ano

Número de OSC’s

2010

530.986

2011

554.625

2012

574.055

2013

568.961

2014

552.572

2015

525.591

2016

820.186

2018

781.921

Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/. Acesso em 10 de
ago. 2019.

Nestes dados, estão computados, obviamente, muitos perfis de instituições, que vão
desde aquelas que atuam em áreas sociais diversas a outras como fundações, associações
religiosas, condominiais, de escoteiros, para ficar em apenas alguns exemplos. De modo a
minimamente se ter um cenário mais delimitado dessas atuações, apresentam-se, na tabela 2, as
principais áreas de atuação destas OSC’s:
Tabela 2 – Distribuição de OSC’s por área de atuação, Brasil, 2019.
Atividade Econômica

Número de OSC

Assistência social

50.831
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Associações patronais, profissionais e de produtores rurais

36.148

Cultura e recreação

139.679

Desenvolvimento e defesa de direitos

556.228

Educação e pesquisa

33.052

Habitação

3

Meio ambiente e proteção animal

678

Outras atividades associativas

74.834

Outros

22.094

Religião

230.074

Saúde

10.907

Sem informação

18.860

Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/. Acesso em 03 de
nov. de 2019.

A leitura da tabela 2 permite observar que o maior número de Organizações da
Sociedade Civil, 556.228 delas, está relacionado com atividades de desenvolvimento e defesa
de direitos, muitas delas ligadas aos movimentos denominados de “minorias”, outras que lidam
com direito de consumidores, de donas de casa, dentre outros. Em seguida estão as OSC’s
ligadas à religião com 230.074 registros. As Organizações da Sociedade Civil vinculadas à área
da educação e pesquisa, bem como as de saúde, que são políticas de corte social, possuem
33.052 e 10.907 instituições de educação e saúde registradas, respectivamente. Embora haja
mais de trinta mil OSC’s atuando na área de educação e pesquisa, ainda sim é a área que
contempla menores números dentre todas as áreas atuantes. No entanto, mesmo sendo um
número menor em relação a outras atividades, cabe questionar a capacidade e a familiaridade
dessas Organizações com prestação de serviços dessa natureza.
Já a tabela 3 apresenta os dados referentes à evolução de recursos públicos transferidos
do Governo Federal para OSC’s, no Brasil, embora não seja possível desagregar os dados
relativos para a área educacional, em si:
Tabela 3 – Evolução de recursos públicos federais transferidos para OSC’s, Brasil (2010-2018).
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Valor total– em bilhões (R$)
14.297.274.425,898
11.846.499.162,679
13.532.183.818,121
13.163.926.975,812
13.740.610.989,223
11.449.692.318,91
12.099.265.493,982
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2017
2018

15.663.320.533,201
12.922.698.045,257

Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/. Acesso em 10
de nov. 2019.

Como se pode observar, embora os dados de transferências sugiram um comportamento
médio constante em termos de valores, a variação de até 3 bilhões por ano é significante quando
se trata de políticas públicas.
Embora esses valores não sejam relativos unicamente à educação, é importante observar
que são valores significativos e que obedecem a uma média por ano transferidos para OSC’S.
A título de ilustração, em 2018, o governo federal transferiu uma cifra muito próxima a essa,
de 12 bilhões, para contribuir para o Fundo de Manutenção da Educação Básica – FUNDEB
em nove estados brasileiros.
Por fim, a tabela 4 apresenta um conjunto de dados sobre as OSC’s, classificadas por
região do país. Nela, é possível observar o número de entidades em cada uma das regiões
brasileiras, o número de trabalhadores que elas empregam e o valor transferido pelo Governo
Federal a título de desenvolvimento de projetos, que podem ser constituído das seguintes
categorias: i) capacitação, cursos e treinamentos; ii) mobilização e sensibilização; iii) eventos
e atividades culturais; iv) aquisição de equipamentos, materiais e produtos; v) pesquisas e
estudos; vi) apoio à gestão e fortalecimento institucional; vii) construção, adequação,
implantação e manutenção de infraestrutura de equipamentos de interesse público; viii)
assessoria, consultoria e assistência técnica e; ix) prestação direta de serviços (IPEA, 2019).

Tabela 4 – Número de OSC’s, trabalhadores, projetos e valores de transferências das OSC’s por
região do Brasil.
Regiões

Quantidade

Quantidade de

Valor total de

Quantidade

OSC’s

trabalhadores

transferências federais

Projetos

(2010-2018)
Norte

55.870

68.535

R$ 4.576.946.298,98

931

Nordeste

194.033

320.582

R$ 14.501.560.292,26

6.481

Sudeste

323.522

1.356.724

R$ 64.179.704.158,77

23.729

Centro-Oeste

63.154

166.164

R$ 23.983.097.429,65

3.187

Sul

145.315

414.408

R$ 11.474.163.583,43

11.034

Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/. Acesso em: 10
jan. 2020.
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O conjunto de informações apresentados na tabela 4 permite afirmar que no que tange
ao financiamento por parte do Governo Federal a projetos realizados por OSC’s, como
treinamento, ou divulgação científica, por exemplo, os maiores valores foram destinados à
região sudeste, onde está também o maior número de entidades e, também, o maior número de
projetos submetidos.
Esta seção cuidou de apresentar o comportamento das Organizações da Sociedade Civil
no país: onde estão, quais as áreas de atuação e como são financiadas. Os dados apresentados
embora não constituam uma série histórica, trazem evidências de uma crescente presença dessas
entidades em atividades sociais, situadas em todas as regiões brasileiras, em várias frentes de
atuação, com forte financiamento do Estado; contudo, sublinha-se que a educação não aparece
entre as principais atividades em que se encontra a atuação das OSC’s. Pois, como se pode
observar na tabela 2, a educação é a sexta área em termos de recursos recebidos. Antes dela
recebem maior valores: desenvolvimento e defesa de direitos, religião, cultura e recreação,
outras atividades associativas, assistência social, associações patronais, profissionais e de
produtores rurais.
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5 MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS LEIS DE ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL DO NORDESTE

Esta seção tem como objetivo sistematizar os marcos legais que foram aprovados nos
Estados brasileiros do Nordeste após a publicação da Lei Federal n˚ 9.637, de 1988, que dispõe
sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais (OS’s) e o Programa de
Publicização. Embora seja preciso considerar que alguns documentos estaduais foram
produzidos mesmo antes da aprovação da lei federal em questão. Neste sentido, é possível
considerar o efeito da Medida Provisória n˚ 1.648-7, de 23 de abril de 1998, que vigeu antes da
conversão na Lei 9.637/1998, sobre a decisões dos Estados em formular suas próprias leis, antes
mesmo da promulgação da lei federal.
As OS’s são entidades situadas no denominado terceiro setor, sendo constituídas por
pessoas jurídicas, de direito privado, sem finalidade lucrativa, voltadas para exercerem
atividade de interesse social. Contudo, a existência de uma organização deste tipo não é algo
nato ou dado, ou seja, não existe, por definição, instituições que são OS’s. Antes, organizações
desta natureza são o resultado de um título jurídico especial, conferido a elas em ato formal
pelo Executivo, uma vez cumpridas certas exigências estipuladas em Lei. Assim sendo, estas
em muito se assemelham, em termos de existência formal, aos processos de qualificação
formalizados pelas instituições privadas sem fins lucrativos ao receberem título de utilidade
pública (MODESTO, 1998).
Ao serem qualificadas como OS’s, as entidades selecionadas para atuar em “parceria”
com o Estado têm suas prerrogativas explicitadas em um “Contrato de Gestão”, que é o
instrumento jurídico-legal responsável por alinhar as metas e interesses estatais aos atores
societais. Uma das mais significativas diferenças entre OS’s e OSCIP’s, por exemplo, que é
outro tipo de OSC, está no fato de o contrato de gestão prever a possibilidade de as entidades
qualificadas poderem absorver atividades e contratos de entidade extintas, nomeadamente as
públicas, bem como os seus símbolos designativos, desde que estes sejam seguidos
obrigatoriamente da sigla OS. Nesse sentido, Di Pietro (2016) afirma que no caso das interações
entre Estado e OS’s o que se tem é de fato a privatização stricto senso da atividade estatal, na
medida exata em que há a absorção do órgão estatal extinto. Além disso, a Lei Federal de OS’s
prevê a possibilidade de entidades qualificadas como organizações sociais utilizarem bens
materiais e recursos humanos de entidades extintas do Estado. Outro aspecto importante
relativo às OS’s, no âmbito federal, diz respeito à omissão do Estado em exigir no contrato de
gestão com as organizações sociais a garantia de gratuidade dos serviços prestados ao cidadão.
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Esse aspecto é especialmente delicado no caso educacional, pois em um país que
historicamente alijou do direito à educação um significativo contingente de indivíduos,
reservando-o, mesmo no séc. XX, às classes médias e aos filhos das oligarquias rurais, qualquer
retração na garantia constitucional do direito à educação, em termos de gratuidade, tem
implicações deletérias. Não se pode esquecer que no Brasil, deixar ao Estado a prerrogativa de
decisão sobre gratuidade do ensino, não se constitui como uma novidade; basta lembrar que a
Constituição de 1891, já republicana, deixava a cargo da discricionariedade dos governadores
a oferta gratuita ou não da instrução primária, o que levou, conforme acertadamente afirma
Cury (2014), a criação de dois modelos paradigmáticos em termos de educação: de um lado o
eixo sul-sudeste, e de outro norte-nordeste.
Ao contrário das OS’s, as OSCIP’s são uma qualificação especial, concedida por ato
vinculado do Ministério da Justiça àquelas entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que
cumpram os requisitos legalmente exigidos. Assim como as OS’s, as OSCIPs são entidades
privadas sem fins lucrativos, integrantes do denominado Terceiro Setor. Mas, diferentemente
das daquelas, estas [OSCIP’s] caracterizam-se como atividades de fomento, sendo, portanto,
colaboradoras do Estado na implementação de políticas públicas e na prestação de serviços
sociais à população. De modo a estabelecer as diretrizes e metas que tais entidades devem
cumprir a partir de sua parceria com o Estado, são estruturados “Termo de Parceria”, e firmados
de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público qualificadas, nos quais serão discriminados responsabilidades e obrigações de ambas
as partes. Mânica e Oliveira (2005) ressaltam, ao tratar das OSCIP’s, que os “termos de parceria
celebrados com entidades privadas qualificadas como OSCIP são acordos administrativos
colaborativos, ajustados entre o Poder Público e entidades privadas sem fins lucrativos”, [...]
constituindo-se como “acordos utilizados para viabilizar a concertação administrativa, e têm
por função principal instituir e disciplinar vínculos de colaboração entre o Estado e a sociedade
civil, estando presente em ambos os casos a atividade de fomento por parte do Estado.”
(MÂNICA; OLIVEIRA, 2005, p. 15). Os autores ainda sublinham que o termo de parceria deve
ser entendido como um instrumento que busca incentivar a atuação de entidades de interesse
público a atuar ao lado do ente público, não o substituindo.
Atualmente, os 26 estados e o Distrito Federal possuem leis aprovadas de Qualificação
de entidades como Organizações Sociais ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, bem como programas de publicização, conforme se pode observar pela leitura do
quadro 3, que sistematiza os marcos legais de Estados das regiões nordeste, norte, centro-oeste,
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sudeste e sul, respectivamente. Muitas dessas leis, que serão apresentadas abaixo, sofreram
alterações ao longo dos anos.
Quadro 3 – Marcos legais de Organizações Sociais nos Estados brasileiros e Distrito Federal.
Estado

Organizações sociais (OS’s)

Alagoas (AL)
Bahia (BA)
Ceará (CE)

Lei n˚ 7.777, de 22 de janeiro de 2016.
Lei n˚ 8.647, de 29 de julho de 2003.
Lei n˚ 12.781, de 30 de dezembro de 1997.

Maranhão (MA)

Lei n˚ 7.066, de 03 de fevereiro de 1998.

Paraíba (PB)
Pernambuco
(PE)
Piauí (PI),
Rio Grande do
Norte (RN)

Sergipe (SE)
Acre (AC)
Amapá (AP)
Amazonas (AM)
Pará (PA)
Rondônia (RO)
Roraima (RR)
Tocantins (TO)
Distrito Federal
(DF)
Goiás (GO)
Mato
Grosso
(MT)
Mato Grosso do
Sul (MS)
Espírito Santo
(ES)
Minas
Gerais
(MG)
Rio de Janeiro
(RJ)
São Paulo (SP)

Organizações da sociedade civil de
interesse público (OSCIP’s)
-

Lei nº 7.462, de 8 de novembro de
1999
Lei n˚9.454, de 06 de outubro de 2011.
Lei n˚ 11.743, de 20 de janeiro de 2000.
Lei n˚ 11.743, de 20 de janeiro de
2000.
Lei Ordinária nº 5.519 de 13 de dezembro de 2005.
Lei complementar nº 271, de 26 de fevereiro de 2004.
Lei complementar n˚ 468, de 22 de junho de
2012.
Lei n˚ 5.217, de 15 de dezembro de 2003.
Lei n˚ 5.850, de 16 de março de
2006.
Lei n˚ 1.428, de 02 de janeiro de
2002.
Lei n˚ 0599, de 25 de abril de 2001.
Lei Nº 496 de 04 de janeiro de
2000
Lei n˚ 3.900, de 12 de julho de 2013.
Lei nº 3.017, de 21 de dezembro de
2005
Lei n˚ 5.980, de 19 de julho de 1996.
Lei nº 3.122, de 01de julho de 2013.
Lei nº 3.122, de 01de julho de
2013.
Lei n˚ 2.472, de 07 de julho de 2011.
Lei nº 4.081, de 04 de janeiro de 2008
Lei nº 4.301, de 27 de janeiro de
2009
Lei n˚ 15.503, de 28 de dezembro de 2005. Lei n˚ 15.731, de 07 de julho de
2006.
Lei Complementar n˚ 150, de 08 de janeiro Lei n˚ 8.687, de 24 de julho de
de 2004.
2007.
Lei n˚ 4.698, de 20 de julho de 2015.
Lei Complementar n˚ 489, de 21 de julho de
2009.
Decreto n˚ 47.553 de 07 de dezembro de
2018
Lei n˚ 5.498, de 07 de julho de 2009.

Lei Complementar n 564, de 20 de
julho de 2010
Lei n˚ 14.870, de 16 de dezembro
de 2003.
Lei n˚ 5.501, de 07 de julho de
2009.
Lei Complementar n˚ 846, de 04 de junho de 1998.
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Lei Complementar n˚ 140, de 14 de dezembro de 2011.
Rio Grande do Projeto de Lei n˚ 44/2016.
Lei n˚ 12.901, de 11 de janeiro de
Sul (RS)
2008.
Santa Catarina Lei n˚ 12.901, de 11 de janeiro de 2008.
(SC)
Paraná (PR)

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa em assembleias legislativas.

Nos Estados da região Nordeste, as leis estaduais que preveem a existência e atuação de
OS’s estão presentes em todos os estados. Já os dispositivos legais que aprovam parcerias com
Organizações qualificadas como OSCIP’s estão presentes nos Estados do Maranhão,
Pernambuco e Sergipe. Na região Norte, quase todos os estados criaram suas leis próprias que
aprovam programas de parcerias com Organizações Sociais, exceto Acre e Roraima. O primeiro
aprovou a lei de OSCIP’s, enquanto o segundo não possui dispositivo legal que trate deste tipo
de parceria especificamente.
No caso da região Centro-Oeste, todos os estados criaram seus textos legais que regulam
OS, assim como também o fizeram para a regulamentação de parcerias com OSCIP’s, tendo
como exceção do último caso apenas o estado de Mato Grosso do Sul que possui apenas Lei de
Programa Estadual de OS’s. Em todos os Estados do Sudeste têm Programas Estaduais de
Organização Social aprovados. O mesmo acontece com documentos legais de OSCIP’s, que, à
exceção do estado paulista, os demais aprovaram textos que permitem parcerias desta ordem.
Nos três Estados da região Sul, os marcos legais de Organizações Sociais estão
presentes; já a existência de uma lei de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
pode ser observada apenas no Estado do Rio Grande do Sul.
Na seção seguinte, busca-se examinar cada um dos marcos legais e OS’s aprovados nos
Estados do nordeste brasileiro, tão somente no que se refere às Organizações Sociais,
tomando como objeto de exame a educação, e tendo como lente analítica as categorias definidas
pelo estudo e já discutidas e justificadas pela literatura no capítulo introdutório, na seção que
apresenta a metodologia.

5.1 O que preveem os Marcos legais dos Estados da região Nordeste acerca da educação
básica?

Nesta seção, se busca construir uma interpretação para as disposições apresentadas nos
marcos legais de Estados brasileiros relativos a programas estaduais de OS’s. Embora na seção
anterior tenham sido sistematizados os textos legais estaduais tanto de Organizações Sociais,

61

quanto de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as categorizações
interpretativas serão efetivadas apenas em relação às OS’s, justificada a escolha por razões de
duas ordens: a primeira refere-se ao tempo destinado ao mestrado que não permitiu a imersão
sobre os dois tipos de interação Estado e Sociedade Civil. Já a segunda diz respeito ao fato de
as OS’s representarem um modelo de governança com possíveis efeitos mais hight stake4 em
relação aos processos de privatização da educação, devido à possibilidade de absorção da
atividade anteriormente prestada pelo Estado. É nesse sentido que se pode compreender as
considerações de Di Pietro (2015). Para a autora, as OS’s significam de fato a privatização do
serviço público, ao contrário das OSCIPS que podem ser entendidas como atividades de
fomento.
Tem-se como objetivo construir uma interpretação para os alcances da interação entre
Estado e sociedade civil, no contexto das OS’s, para o campo da educação. Do ponto de vista
teórico-metodológico, o que se almeja fazer é cotejar as disposições legais apresentadas pelos
entes estaduais com a do Governo Federal, à luz das categorias já apresentadas e selecionadas
a partir de evidências trazidas pela literatura que tem examinado a interação de atores estatais
e societais na produção e oferta de políticas sociais no país. O trabalho obedecerá à lógica que
contempla o exame de cada categoria em cada um dos textos legais, de cada estado brasileiro,
descrevendo o tipo de relação observado, bem como possíveis tensões.
No quadro 4, encontram-se as leis, decreto e suas ementas que objetivam as análises das
categorias propostas.
Quadro 4 – Leis, decreto e ementas de Organizações Sociais dos Estados da Região Nordeste.
Estado
Alagoas (AL)

Lei
Ementa
Lei n˚ 7.777, de 22 de janeiro de Dispõe sobre o programa estadual de
2016.
organizações sociais e dá outras
providências.

Bahia (BA)

Lei nº 7.027 de 29 de janeiro de Institui o Programa Estadual de
1997 (revogada)
Incentivo às Organizações Sociais e dá
outras providências.
Lei nº 8.647 de 29 de julho de 2003. Dispõe sobre o Programa Estadual de
Organizações Sociais e dá outras
providências.

4
Hight stake tem sentido no texto de consequências mais duras diante de determinada política
implementada. Neste caso específico, consideram-se as OS’s como de alto impacto (hight stake) uma vez que elas
têm potencial de levar à privatização stricto sensu da política educacional, uma vez efetivada a transferência de
serviços.
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Decreto nº 8.890 de 21 de janeiro de Regulamenta a Lei no 8.647, de 29 de
2004.
julho de 2003, que dispõe sobre o
Programa Estadual de Organizações
Sociais, revoga os Decretos nos 7.007 e
7.008, de 14 de novembro de 1997, e dá
outras providências.
Ceará (CE)

Lei 12.781 de 30 de dezembro de Institui o programa Estadual de
1997
Incentivo às organizações Sociais,
dispõe sobre a qualificação destas
entidades e dá outras providências.
Lei n° 13.484, de 28 de maio de Altera o art. 1° da Lei n.°12.781, de 30
2004.
de dezembro de 1997, e dá outras
providências.
Lei n.º 15.408, de 12 de agosto de Altera dispositivos da Lei nº 12.781, de
2013.
30 de dezembro de 1997, que institui o
Programa Estadual de Incentivo às
Organizações Sociais, dispõe sobre a
qualificação destas entidades e dá
outras providências.
Lei n.º 15.865, de 20 de outubro de Altera o Art. 15 da Lei Estadual Nº
2015.
12.781, de 30 de dezembro de 1997.
Lei nº 16.183, de 28 de dezembro de Altera o art. 1° da lei nº 12.781, de 30
2016.
de dezembro de 1997, que institui o
programa estadual de incentivo às
organizações sociais e dispõe sobre a
qualificação destas entidades.

Maranhão (MA)

Lei nº 7.066 de 03 de fevereiro de Dispõe sobre a qualificação de
1998.
entidades como Organizações Sociais e
dá outras providências.

Paraíba (PB)

Lei Complementar n°74, de 16 de Define a s áreas, os meios e as formas
março de 2007.
de atuação do Poder Executivo e dá
outras providências.
Lei n ° 9.4 54 , de 06 de outubro de Institui o Programa Gestão Pactuada,
2011.
dispõe sobre a qualificação de
Organizações Sociais e dá outras
providências.

Pernambuco (PE)

Lei nº 11.743, de 20 de janeiro de Sistematiza a prestação de serviços
2000.
públicos não exclusivos, dispõe sobre a
qualificação de Organizações Sociais e
Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público e o fomento às
atividades sociais, e dá outras
providências.
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Lei nº 12.973, de 26 de dezembro de Altera os artigos 1º, 2º, 10, 14, 15, 17,
2005.
18, 22 e 31 da Lei nº 11.743, de 20 de
janeiro de 2000, e dá outras
providências.
Lei nº 14.248, de 17 de dezembro de Altera a Lei nº 11.743, de 20 de janeiro
2010.
de 2000, que sistematiza a prestação de
serviços públicos não exclusivos,
dispõe sobre a qualificação de
Organizações Sociais e Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público
e o fomento às atividades sociais, e dá
outras providências.
Piauí (PI)

Rio Grande
Norte (RN)

Lei Ordinária Nº 5.519, de 13 de Dispõe sobre a qualificação de
dezembro 2005.
entidades como organizações sociais, e
dá outras providências.
do Lei Complementar nº 271, de 26 de Dispõe sobre a qualificação de
fevereiro de 2004.
entidades como organizações sociais, a
criação do Programa Estadual de
Publicização, e dá outras providências.
Lei Complementar nº 468, de 22 de Altera a redação e acresce dispositivo à
junho de 2012.
Lei Complementar Estadual nº 271, de
26 de fevereiro de 2004

Sergipe (SE)

Lei nº 5.217, de 15 de dezembro de Dispõe sobre a qualificação de
2003.
entidades como Organização Social e
sua vinculação contratual com o Poder
Público Estadual, e dá providências
correlatas.
Lei nº 5.285, de 16 de março de Altera os artigos 1º e 5º da Lei nº 5.217
2004.
de 15 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a qualificação de entidades como
Organização Social e sua vinculação
contratual com o Poder Público
Estadual, e dá providências correlatas.

Fonte: Elaboração própria a partir das Leis estaduais

5.1.1 Categoria 1 – Possibilidade de oferta Educacional

Esta categoria, conforme já discutida, trata de examinar se os marcos legais dos Estados,
no que respeita à interação entre eles e Organizações Sociais, dispõem sobre a possibilidade de
oferta de educação básica por meio desses arranjos, ou seja, se o programa de qualificação de
OS’s aprovados pelos entes estaduais têm como foco de atuação de entidades no campo da
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educação. Assim sendo, passa-se ao exame desta categoria em cada um dos Estados do
Nordeste.

Quadro 5 – Descrição da Categoria 1 em Leis Estaduais de Organizações Sociais. Região Nordeste.
Estado e Marco
Legal

Alagoas (AL)

Bahia (BA)

Ceará (CE)

REGIÃO NORDESTE
Categorias 1:
Trechos relativos à categoria 1
Oferta,
modalidade e/ou
etapa educacional
Art. 1. O Programa Estadual de Organizações Sociais
tem o objetivo de fomentar a absorção, pelas
Organizações Sociais constituídas na forma desta Lei, de
atividades e serviços de interesse público atinentes à
educação, ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico e institucional, à proteção
e preservação do meio ambiente, bem como à saúde, ao
Oferta,
trabalho, à ação social, à cultura e ao desporto e à
modalidade e/ou
agropecuária, tendo como diretrizes básicas.
etapa educacional [...] II – promoção de meios que favoreçam a efetiva
redução de formalidades burocráticas na prestação dos
serviços;
III – adoção de mecanismos que possibilitem a
integração entre os setores públicos do Estado, a
sociedade e o setor privado; (ALAGOAS, 2016) (grifo
nosso).
Art 1º: O Programa Estadual de Organizações Sociais,
instituído pela Lei no 8.647, de 29 de julho de 2003 , tem
o objetivo de fomentar a absorção, pelas Organizações
Sociais constituídas na forma da Lei, de atividades e
Oferta,
serviços de interesse público atinentes ao ensino, à
modalidade e/ou
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e
etapa educacional institucional, à proteção e preservação do meio
ambiente, bem como à saúde, ao trabalho, à ação social,
à cultura, ao desporto e à agropecuária, sendo regido
pelo disposto na referida Lei e por este Decreto.”
(BAHIA, 2004) (grifo nosso).
Art. 1º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto,
Oferta,
qualificar como Organizações Sociais, pessoas jurídicas
modalidade e/ou
de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades
etapa educacional sejam dirigidas à assistência social, à saúde, ao
trabalho, à educação, à cultura, ao turismo, à gestão
ambiental, à habitação, à ciência e tecnologia, à
agricultura, à organização agrária, ao urbanismo, ao
saneamento, ao desporto e lazer, com o objetivo de
fomentar a descentralização de atividades e serviços
públicos não-exclusivos desempenhados por órgãos ou
entidades públicas estaduais, observadas as seguintes
diretrizes.
I - adoção de critérios que assegurem a otimização do
padrão de qualidade na execução dos serviços e no
atendimento ao cidadão;
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Maranhão
(MA)
Oferta,
modalidade e/ou
etapa educacional
Paraíba (PB)

Oferta,
modalidade e/ou
etapa educacional

Pernambuco
(PE)

II - promoção de meios que favoreçam efetiva redução
de formalidades burocráticas para o acesso aos
serviços;
III - adoção de mecanismos que possibilitem a
integração, entre os setores públicos do Estado, a
sociedade e o setor privado;
IV - manutenção de sistema de programação e
acompanhamento de suas atividades que permitam a
avaliação da eficácia quanto aos resultados;
V - promoção da melhoria da eficiência e qualidade
dos serviços e atividades de interesse público, do
ponto de vista econômico, operacional e administrativo;
VI - redução de custos, racionalização de despesas com
bens e serviços coletivos e transparência na sua alocação
e utilização (CEARÁ, 1997) (grifo nosso).
Art. 1. O Poder Executivo poderá qualificar como
organizações sociais pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica e
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação
do meio ambiente e à saúde, atendidos os requisitos
previstos nesta Lei. (Maranhão, 1998) (grifo nosso).
Art.1º. Fica instituído, no Estado da Paraíba, o
Programa Gestão Pactuada, visando a disciplinar a
atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas, das
entidades qualificadas como Organização Social e
entidades privadas, na realização de atividades
públicas não exclusivas, mediante o estabelecimento de
critérios para sua atuação, qualificação e mecanismos de
coordenação, fiscalização e controle das atividades
delegadas, nos termos da Lei Federal n° 9.637, de maio
de 1998, e da Lei Complementar Estadual nº 74, de 16
de março de 2007. (PARAÍBA, 2011)
Parágrafo Único: [...]
I- assegurar a prestação de serviços públicos específicos
com autonomia administrativa e financeira, através da
descentralização com controle de resultados;
II- garantir o acesso aos serviços pela simplificação das
formalidades e implementação da gestão participativa,
integrando a sociedade civil organizada;
III- redesenhar a atuação do Estado no
desenvolvimento das funções sociais com ênfase nos
modelos gerenciais flexíveis e no controle por resultados
baseado em metas e indicadores de desempenho; e
IV- possibilitar a efetiva redução de custos e
assegurar transparência na alocação e utilização de
recursos. (PARAÍBA, 2011) (grifo nosso).
Art. 1º- Fica instituído o Sistema Integrado de Prestação
de Atividades Públicas Não- exclusivas,
com a finalidade de disciplinar a atuação conjunta dos
órgãos e entidades públicas, das entidades qualificadas
como Organização Social ou como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, e das entidades
privadas, na realização de atividades públicas não
exclusivas, mediante o estabelecimento de critérios para
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Oferta,
modalidade e/ou
etapa educacional

Piauí (PI)

Oferta,
modalidade e/ou
etapa educacional

Rio Grande do
Norte (RN)

Oferta,
modalidade e/ou
etapa educacional

Sergipe (SE)

sua atuação, qualificação ou credenciamento e de
mecanismos de coordenação, fiscalização e controle das
atividades
delegadas.
§1º Constituirão objetivos do Sistema:
I - assegurar a prestação de serviços públicos específicos
com autonomia administrativa e financeira, através de
descentralização com controle de resultados;
II - garantir o acesso aos serviços pela simplificação das
formalidades e implantação de gestão participativa,
integrando a sociedade civil organizada;
III- redesenhar a atuação do Estado no
desenvolvimento das funções sociais, com ênfase
nos modelos gerenciais flexíveis e no controle por
resultados, baseado em metas e indicadores de
desempenho; e
IV - possibilitar a efetiva redução de custos e assegurar
transparência na alocação e utilização de recursos.
(PERNAMBUCO, 2000) (grifo nosso).
Art. 1. O Poder Executivo, após autorização prévia do
Poder Legislativo poderá autorizar a absorção de
atividades e serviços que, por força de previsão
constitucional, já venham sendo exercidas também
pelo setor privado, tais como ensino, pesquisa
cientifica e tecnológica, proteção e preservação do meio
ambiente, cultura, saúde, por Organizações Sociais,
constituídas na forma desta Lei, observadas as seguintes
diretrizes. (PIAUÍ, 2005, p.1)
Art. 3. O Poder Executivo poderá qualificar como
organizações sociais pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde e a
prestação de serviços sociais, atendidas as condições
estabelecidas nesta Lei. (PIAUÍ, 2005) (grifo nosso).
Art. 1º. O Poder Executivo, por ato do Governador do
Estado, poderá qualificar como organizações sociais
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas ao ensino de turismo
e hotelaria, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei
Complementar. ” (RIO GRANDE DO NORTE, 2004)
Art. 1. O Poder Executivo, por ato do Governador do
Estado, poderá qualificar como organizações sociais
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
econômicos, cujas atividades sejam dirigidas ao
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico, à proteção e à preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos
previstos nesta Lei Complementar. RIO GRANDE DO
NORTE, 2012) (grifo nosso).
Art. 1. "Art. 1º. O Poder Executivo Estadual pode
qualificar, como Organização Social, entidades
constituídas como pessoas jurídicas de direito privado,
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Oferta,
modalidade e/ou
etapa educacional

sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas
ao ensino, à educação, à saúde, às ações sociais, à
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico,
abrangendo, as áreas de cultura, preservação do meio
ambiente,
assistência
social,
condições
de
habitabilidade, de vida e de subsistência, e mesmo a área
de desporto, desde que os objetivos sociais e as
disposições estatutárias da respectiva entidade atendam
aos requisitos estabelecidos por esta Lei. (SERGIPE
2004, p.1) ”
Parágrafo único. Considera-se pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, para os efeitos desta
Lei, as associações e fundações cujos estatutos sociais
vedem a distribuição de excedentes operacionais,
dividendos ou bonificações, participações ou parcelas
de seu patrimônio aos associados, dirigentes ou
empregados. (SERGIPE, 2003) (grifo nosso).

Fonte: Elaboração própria a partir de Leis Estaduais.

Como pode ser examinado pelas descrições trazidas no Quadro 5, a categoria 1, que
trata de sistematizar o que os marcos legais estaduais do Nordeste explicitam enquanto
possibilidade de oferta educacional, etapas e modalidades aparece nos textos legais de todos os
estados da região. Isso significa que todos os entes federados positivaram a possibilidade de
ofertar a educação básica por meio de Organizações Sociais.
Quadro 6 – Ocorrência da Categoria 1 em Leis Estaduais de Organizações Sociais. Região Nordeste.
Estado
Alagoas Bahia
1

Ceará

1

1

Maranhão Paraíba
1

1

Pernambuco Piauí
1

1

R.G. Norte

Sergipe

1

1

Fonte: Elaboração própria

No Estado de Alagoas, a Lei Estadual n˚ 7.777, que dispõe sobre as Organizações
Sociais, é uma das mais recentes dentre os entes federados, tendo sido aprovada em 2016. Ela
prevê, no seu texto legal, que a educação, ensino e pesquisa científica podem ser objeto de
oferta via Organizações Sociais, ao contrário de outros estados, como é o caso, por exemplo,
de São Paulo, cuja lei de Organizações Sociais não contempla a oferta de educação, mas, apenas
saúde e cultura. É a esse respeito que trata o art. 1˚ da referida lei:

Art. 1º- O Programa Estadual de Organizações Sociais tem o objetivo de
fomentar a absorção, pelas Organizações Sociais constituídas na forma desta
Lei, de atividades e serviços de interesse público atinentes à educação, ao
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e institucional,
à proteção e preservação do meio ambiente, bem como à saúde, ao trabalho, à
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ação social, à cultura e ao desporto e à agropecuária, tendo como diretrizes
básicas. (ALAGOAS, 2016, grifo nosso).

O marco legal deste ente federado apresenta uma relação muito próxima aos
fundamentos encontrados no PDRAE relativamente à defesa de formas mais flexíveis de gestão
das políticas sociais, bem como uma maior interação entre Estado, privado e sociedade civil,
na oferta de políticas sociais. É neste sentido que se podem ler os incisos II e III do art. 1˚, da
mencionada lei:
Art. 1˚- [...] II – promoção de meios que favoreçam a efetiva redução de
formalidades burocráticas na prestação dos serviços; III – adoção de
mecanismos que possibilitem a integração entre os setores públicos do Estado,
a sociedade e o setor privado. (ALAGOAS, 2016).

No Estado da Bahia, a Lei estadual nº 8647, de 2003, foi regulamentada pelo Decreto
nº 8.890, de 2004, revogando os decretos anteriores n˚ 7.007 e 7.008, de 1997.
Um primeiro aspecto que se deve levar em conta é que o estado baiano foi um dos
primeiros a criar um marco legal de OS, antecedendo, mesmo, à Lei Federal n˚ 9637/1998. Em
janeiro de 1997, a Bahia aprovou a Lei estadual n˚ 7.027, que instituiu o Programa estadual de
incentivo às Organizações Sociais. Se não se tinha ainda aprovada a lei federal das OS’s, é
possível notar a capilaridade do marco conceitual que foi o PDRAE no estado. Já no art. 1˚ e
seus parágrafos, da lei n˚ 7.029/1997, pode se verificar as propostas da reforma gerencial do
Estado, como se pode ler pela transcrição abaixo:
Art. 1˚- Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo às Organizações
Sociais, com o objetivo de fomentar a absorção de atividades que, por força
de previsão constitucional, já venham sendo exercidas também pelo setor
privado, tais como ensino, pesquisa científica e tecnológica, cultura, saúde
ou outras, pelas Organizações Sociais, constituídas na forma desta Lei,
observadas as seguintes diretrizes:
I adoção de critérios que assegurem a otimização do padrão de qualidade na
execução dos serviços e no atendimento ao cidadão;
II promoção de meios que favoreçam efetiva redução de formalidades
burocráticas para o acesso aos serviços;
III adoção de mecanismos que possibilitem a interação, entre os setores
públicos do Estado, a sociedade e o setor privado. (BAHIA, 1997, grifo
nosso).

Note-se que estão claros os pressupostos do PDRAE, nos seus dois aspectos centrais:
redução de formalidade burocrática, sugerindo, para tanto, a sua substituição pelo modelo
gerencial e interação entre Estado e Sociedade, a governança pública, expressa no caso em
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questão nas Organizações Sociais. Ainda fortemente vinculada ao marco conceitual está a
possibilidade de absorção de atividades realizadas pelo Estado pelas OS’s, conforme o caput
do art. 1˚ e, ainda, as disposições do art. 3˚, que formalizam a busca por modelos gerenciais
flexíveis, controle por resultados e melhoria da eficiência econômica:
Art. 3˚- A autorização de que trata o artigo anterior depende de requerimento
específico da Organização Social, que indicará o serviço que pretende prestar,
os meios, os recursos orçamentários, equipamentos e instalações públicos
necessários à sua prestação, sua inteira submissão ao contido nesta Lei e aos
seguintes parâmetros:
I compromisso de adoção de modelos gerenciais flexíveis, autonomia de
gestão, controle por resultados e adoção de indicadores adequados de
avaliação de desempenho e de qualidade na prestação dos serviços
autorizados;
II promoção da melhoria da eficiência e qualidade do serviço, do ponto de
vista econômico, operacional e administrativo, das atividades de interesse
público;
III redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços
coletivos e transparência na sua alocação e utilização. (BAHIA, 1997, grifo
nosso).

Esta lei foi revogada pela Lei estadual nº 8.647, de 2003, que, por sua vez, fora
regulamentada pelo Decreto nº 8.890, de 2004.
Quanto à possibilidade de oferta educacional por meio de OS’s, é possível afirmar que
os três textos legais preveem tal situação, pois não houve alteração no art. 1˚ destes eixos, nos
quais há a previsão de oferta de ensino, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico por
meio de Organizações Sociais:

Art. 1º- O Programa Estadual de Organizações Sociais, instituído pela Lei no
8.647, de 29 de julho de 2003 , tem o objetivo de fomentar a absorção, pelas
Organizações Sociais constituídas na forma da Lei, de atividades e serviços
de interesse público atinentes ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico e institucional, à proteção e preservação do
meio ambiente, bem como à saúde, ao trabalho, à ação social, à cultura, ao
desporto e à agropecuária, sendo regido pelo disposto na referida Lei e por
este Decreto. (BAHIA, 2004, grifo nosso).

Assim como se observou na Lei estadual de Alagoas, também na Bahia aparece uma
relação forte entre preceitos do PDRAE e o marco legal baiano, no que respeita às formas de
organização flexível e parcerias público-privadas.
Um importante aspecto observado no Estado da Bahia está relacionado ao fato de o
Decreto n˚ 8.890/2004 excluir a possibilidade de qualificação de Organizações Sociais que
apresentassem relações com sindicatos, associações de classe, instituições religiosas e
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organizações partidárias e escolas privadas, dentre outros. Ao deixar de fora tais instituições,
pressupõe-se que o legislador buscou impedir que houvesse conflito de interesses entre tais
grupos, bem como se desejou resguardar o direito à educação e o sentido de laicidade e
gratuidade do ensino.

Art. 27- Não serão qualificadas como Organizações Sociais, sob qualquer
hipótese, as seguintes entidades:
I-as entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços
a um círculo restrito de associados ou sócios;
II- os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria
profissional;
III- as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos,
cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV- as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
V- as entidades que comercializam planos de saúde e assemelhados, com
finalidade lucrativa.
VI- as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas
mantenedoras;
VII - as cooperativas;
VIII - as entidades desportivas e recreativas dotadas de estrutura ou escopo
empresarial. (BAHIA, 2004).

A Lei estadual do Ceará, aprovada pelo governo de Tasso Jereissati (1995-2002), do
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), obedece a mesma lógica do Estado da Bahia,
que fora aprovada antes mesmo da Lei Federal. A Lei estadual n˚ 12.781 foi aprovada em 30
de dezembro de 1997. Neste estado, não aparece a possibilidade de oferta de pesquisa e o termo
“ensino” também não se faz presente, tendo sido substituído pela palavra “educação”, como se
pode ler no art. 1˚:

Art. 1º- O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, qualificar como
Organizações Sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à assistência social, à saúde, ao
trabalho, à educação, à cultura, ao turismo, à gestão ambiental, à
habitação, à ciência e tecnologia, à agricultura, à organização agrária, ao
urbanismo, ao saneamento, ao desporto e lazer, com o objetivo de fomentar
a descentralização de atividades e serviços públicos não-exclusivos
desempenhados por órgãos ou entidades públicas estaduais, observadas as
seguintes diretrizes. (CEARÁ, 1997, grifo nosso).

Ainda no art. 1˚ da Lei n˚ 12.781/1997 é possível observar que houve uma preocupação
com melhoria da eficiência dos serviços, bem como redução de custos e racionalização de
despesas, além dos outros dois pressupostos já apresentados nas Leis de Alagoas e Bahia,
referentes à flexibilização de gestão e parcerias público-privadas. É possível afirmar um forte
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alinhamento entre a norma estadual cearense com a federal, sendo possível elucubrar, como um
possível fator explicativo, o alinhamento de coloração ideológica entre União e Estado àquela
altura, ambos do PSDB:

I - adoção de critérios que assegurem a otimização do padrão de qualidade na
execução dos serviços e no atendimento ao cidadão;
II - promoção de meios que favoreçam efetiva redução de formalidades
burocráticas para o acesso aos serviços;
III - adoção de mecanismos que possibilitem a integração, entre os setores
públicos do Estado, a sociedade e o setor privado;
IV - manutenção de sistema de programação e acompanhamento de suas
atividades que permitam a avaliação da eficácia quanto aos resultados;
V - promoção da melhoria da eficiência e qualidade dos serviços e atividades
de interesse público, do ponto de vista econômico, operacional e
administrativo;
VI - redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços
coletivos e transparência na sua alocação e utilização (CEARÁ, 1997).

Note-se que os princípios centrais defendidos pelo MARE, no PDRAE, encontram-se
perfeitamente alinhados ao do estado do Ceará, incluindo o reconhecimento de que a gestão
burocrática representaria um empecilho à eficiência do sistema.
No Maranhão, por sua vez, a lei estadual nasce antes da federal, embora no mesmo
ano, de 1998, tendo sido aprovada pela gestão de Roseana Sarney, do antigo Partido Do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual Movimento Democrático Brasileiro -MDB.
Pode-se afirmar que é um texto legal mais sucinto, talvez por não ter tido o modelo federal
como referência, não apresentando, por isso, premissas ou diretrizes gerenciais vinculadas à
oferta educacional por OS’s.
A Lei n˚ 7.066, de fevereiro de 1998, dispõe, já no art.1˚, a possiblidade de oferta de
ensino, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico utilizando OS’s, sem, no entanto,
apresentar maiores delineamentos:

Art. 1º- O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas
ao ensino, à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta
Lei. (MARANHÃO, 1998, grifo nosso).

No Estado da Paraíba, a Lei nº 9.654, de outubro de 2011, institui o programa de gestão
pactuada com Organizações Sociais, visando à atuação conjunta entre elas e as entidades
públicas. A lei estadual prevê os mesmos mecanismos de atuação, fiscalização e qualificação
que dispunha a Lei Federal nº 9.637 de 1998. Ao contrário de outros estados até agora
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examinados, o Estado da Paraíba não explicita no seu texto legal quais as políticas sociais que
serão objeto de parceria, apenas indicando que seriam aquelas que constituem o que o PDRAE
denominou de atividades não-exclusivas do Estado, ou seja, ensino, pesquisa cientifica e
tecnológica, conforme se pode observar do art. 1º da Lei nº 9.454/ 2011.

Art.1º- Fica instituído, no Estado da Paraíba, o Programa Gestão Pactuada,
visando a disciplinar a atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas, das
entidades qualificadas como Organização Social e entidades privadas, na
realização de atividades públicas não exclusivas, mediante o
estabelecimento de critérios para sua atuação, qualificação e mecanismos de
coordenação, fiscalização e controle das atividades delegadas, nos termos da
Lei Federal n° 9.637, de maio de 1998, e da Lei Complementar Estadual nº
74, de 16 de março de 2007. (PARAÍBA, 2011, grifo nosso).

Quanto às diretrizes defendidas, já o parágrafo único do art. 1º consagra os mesmos
fundamentos colocados no PDRAE (1995): autonomia financeira, flexibilidade de gestão,
integração de sociedade civil organizada, redesenho de atuação no Estado, uso de modelos
gerenciais, controle por resultados e redução de custos:

I- assegurar a prestação de serviços públicos específicos com autonomia
administrativa e financeira, através da descentralização com controle de
resultados;
II- garantir o acesso aos serviços pela simplificação das formalidades e
implementação da gestão participativa, integrando a sociedade civil
organizada;
III- redesenhar a atuação do Estado no desenvolvimento das funções
sociais com ênfase nos modelos gerenciais flexíveis e no controle por
resultados baseado em metas e indicadores de desempenho; e
IV- possibilitar a efetiva redução de custos e assegurar transparência na
alocação e utilização de recursos. (PARAÍBA, 2011, grifo nosso).

A legislação de Pernambuco sobre a interação entre Estado e Entidades da Sociedade
civil contempla três arranjos legais: a lei originalmente formulada no ano de 2000, de n˚ 11.743,
que foi alterada em 2005, pela Lei n˚ 12.973 e, mais recentemente, em 2010, pela Lei 14.248.
O primeiro aspecto que se deve considerar no Estado de Pernambuco, neste âmbito, é o
fato de que uma mesma lei regula tanto parcerias entre Estado e OS’s, quanto Estado e OSCIP’s,
embora o padrão relacional entre essas duas formas de interação tenham efeitos bastante
diferentes sobre as políticas, pois a primeira pode absorver, de fato, a atividade pública prestada
anteriormente; já no caso da OSCIP, o que se estabelece, via termo de parceria, é uma atividade
de fomento, mantendo a propriedade da política na esfera estatal.
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A Lei n˚ 11.743/2000, aprovada pelo governo estadual pernambucano de Mendonça
Filho, vice-governador à época da aprovação da Lei, pelo antigo Partido da Frente Liberal
(PFL), atual Partido Democratas (DEM), prevê, no seu art. 1˚, a prestação de atividades nãoexclusivas do Estado pelas Organizações Sociais.

Art. 1º- Fica instituído o Sistema Integrado de Prestação de Atividades
Públicas Não- exclusivas, com a finalidade de disciplinar a atuação conjunta
dos órgãos e entidades públicas, das entidades qualificadas como Organização
Social ou como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e das
entidades privadas, na realização de atividades públicas não exclusivas,
mediante o estabelecimento de critérios para sua atuação, qualificação ou
credenciamento e de mecanismos de coordenação, fiscalização e controle das
atividades delegadas. (PERNAMBUCO, 2000, grifo nosso).

Já no art. 2º estabelece quais seriam as atividades consideradas não-exclusivas, seguindo
a mesma lógica estabelecida pelo PDRAE, qual seja, políticas de corte social educação, de
estudos e pesquisa e ensino profissional. Nota-se que a especificação da modalidade de
educação profissional é trazida no corpo da lei apenas deste ente federado. De igual modo,
apenas na Lei de Pernambuco foi disposta à criação de um Sistema Integrado de Prestação de
Atividades Públicas Não Exclusivas, cuja finalidade seria de “disciplinar a atuação conjunta de
órgãos e entidades públicas, das entidades qualificadas como Organização Social ou como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público” (PERNAMBUCO, 2000). Os objetivos
desse Sistema, segundo a lei, seria assegurar a prestação de serviços com autonomia
administrativa e financeira e controle de resultados, garantir o acesso aos serviços de maneira
simplificada, modelos gerenciais flexíveis, controle por resultados e redução de custos. Assim
sendo, percebe-se a influência do PDRAE na formulação da legislação estadual.
O marco legal do Estado do Piauí, a Lei Ordinária nº 5.519, de dezembro de 2005, prevê
a absorção de políticas sociais como ensino, pesquisa cientifica e tecnológica por OS’s. No art.
1˚ da Lei estadual, fica explicitado que os serviços de natureza social que são regrados
constitucionalmente, como passíveis de serem ofertados pela iniciativa privada, podem ser
absorvidas pelas Organizações Sociais que viriam a ser qualificadas.

Art. 1º- O Poder Executivo, após autorização prévia do Poder Legislativo
poderá autorizar a absorção de atividades e serviços que, por força de
previsão constitucional, já venham sendo exercidas também pelo setor
privado, tais como ensino, pesquisa cientifica e tecnológica, proteção e
preservação do meio ambiente, cultura, saúde, por Organizações Sociais,
constituídas na forma desta Lei, observadas as seguintes diretrizes. (PIAUÍ,
2005, grifo nosso).
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Já no art. 3º, a Lei dispõe que somente podem ser qualificadas como OS’s aquelas
instituições que oferecerem atividades relacionadas às políticas que são objeto da Lei estadual.

Art. 3 - O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades
sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à
saúde e a prestação de serviços sociais, atendidas as condições
estabelecidas nesta Lei. (PIAUÍ, 2005, grifo nosso).

Percebe-se, neste caso, um esforço do legislador em tentar garantir que as Organizações
Sociais que desejarem firmar contratos de gestão com o Estado demonstrem expertise na área
de atuação. Contudo, ainda que se busque reduzir comportamentos oportunistas no âmbito da
Lei ou Decretos estaduais que aprovam a parceria com OS’s, o modo como serão traduzidas
tais disposições legais em normas e critérios de escolha destas organizações, durante o processo
de seleção, podem levar a que essas normativas não passem de carta de intenções.
Também o Piauí, conforme apresentados em leis de outros estados, enfatiza a busca de
eficiência e otimização dos serviços, via OS’s, conforme descrito no PDRAE.
No Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar nº 271/2004 foi alterada e
acrescida pela Lei Complementar 468/2012. Na primeira versão desta lei de 2004, no art. 1°,
estavam previstas somente atividades voltadas ao ensino de turismo e hotelaria:

Art. 1º- O Poder Executivo, por ato do Governador do Estado, poderá qualificar
como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino de turismo e hotelaria,
atendidos aos requisitos previstos nesta Lei Complementar. (RIO GRANDE
DO NORTE, 2004, grifo nosso).

Já na Lei Complementar nº 468/2012, seu art.1º foi alterado, e acrescida a possibilidade
de que as atividades fossem dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico, à cultura, saúde e meio ambiente, havendo, assim, uma alteração significativa de
curso profissionalizante para a atuação de OS’s na educação de modo geral:

Art. 1º- O Poder Executivo, por ato do Governador do Estado, poderá
qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins econômicos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do
meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta
Lei Complementar. (RIO GRANDE DO NORTE, 2012, grifo nosso).
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O marco legal do Estado de Sergipe foi, inicialmente, aprovado pela Lei n˚ nº 5.217 de
15 de dezembro de 2003, na gestão do governador João Alves Filho, do antigo Partido da Frente
Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), sendo posteriormente alterado pela Lei n˚ 5.285, de
março de 2004. Nele, estava presente a possibilidade de Organizações Sociais atuarem tanto no
ensino, como na pesquisa, a par de outros marcos legais:
Art. 1˚-O Poder Executivo Estadual pode qualificar, como Organização
Social, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico, abrangendo, também, as áreas de cultura, preservação do meio
ambiente, saúde, assistência social e desporto, desde que os objetivos sociais
e as disposições estatutárias da respectiva entidade atendam aos requisitos
estabelecidos por esta Lei. (SERGIPE, 2003).

Ao se cotejar o art. 1˚ da lei de 2003, com a alteração proposta na lei de 2004, chamase a atenção para o fato de se ter inserido o tempo “educação”, somando a ensino, que já se
constava na anterior:

Art. 1º- O Poder Executivo Estadual pode qualificar, como Organização
Social, entidades constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à educação, à
saúde, às ações sociais, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico,
abrangendo, as áreas de cultura, preservação do meio ambiente, assistência
social, condições de habitabilidade, de vida e de subsistência, e mesmo a área
de desporto, desde que os objetivos sociais e as disposições estatutárias da
respectiva entidade atendam aos requisitos estabelecidos por esta Lei.
(SERGIPE, 2004, grifo nosso).

Outro aspecto de alteração em relação ao texto de 2003 diz respeito à possibilidade de
o mesmo marco legal regular ainda as relações do Estado com OSCIP’s e, ainda, outras formas
de convênio e terceirização como se depreende do art. 5˚, da Lei n˚ 5.285, de março de 2004:
Art. 5˚- Para a execução das atividades descritas no art. 1o desta Lei, o Poder
Público Estadual pode firmar contrato ou convênio, conforme o caso, com as
entidades qualificadas nos termos também desta Lei, inclusive OSCIPs, ONGs
e outras assemelhadas, mesmo mediante terceirização de serviços,
estabelecendo, além das responsabilidades e obrigações das partes, o que se
segue.[...]. (SERGIPE, 2004).

A leitura da categoria 1, em textos legais da região nordeste, permite afirmar que a
possibilidade de oferta educacional por meio da interação entre Estado e Organizações Sociais
está normatizada por todos os entes federados. Todos os nove Estados nordestinos explicitaram
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em seus documentos que a qualificação de OS’s terá como objeto aquelas organizações cujas
atividades estejam relacionas à educação, ao ensino e à pesquisa. Os Estados da Paraíba e de
Pernambuco foram os únicos nos quais os termos “educação”, “ensino” ou “pesquisa” não são
citados nominalmente. Contudo, em ambos os casos, o texto afirma que as qualificações de
Organizações Sociais buscarão atender às atividades consideradas “serviços não-exclusivos”
do Estado, em referência ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, de 1995. Assim
sendo, embora os termos voltados à área educacional não sejam citados explicitamente, a
referência a serviços não-exclusivos já permite incluir a educação, ensino e pesquisa no rol das
atividades a serem objeto de interação entre Estado e OS’s.
5.1.2 Categoria 2 – Gratuidade da educação nos textos legais que qualificam Organizações
Sociais.

A categoria 2 objetiva investigar se os textos legais explicitam a gratuidade da oferta
educacional no corpo do texto ou, ao menos, sugerem que essa definição seja inserida no
contrato de gestão a ser firmado. Como já tratado, autores como Modesto (1999) e Di Pietro
(2015) vêm chamando atenção para a omissão que se encontra na legislação federal que
normatiza as OS’s, em relação de se estipular a gratuidade ou não do serviço a ser oferecido ao
cidadão. Assim, de modo a verificar como os estados produziram seus documentos, passa-se
ao exame de cada um deles.
Quadro 7 – Formalização da gratuidade de ensino em leis estaduais de Organizações Sociais. Região
Nordeste.
Estado e Marco Legal

Alagoas (AL)
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Maranhão (MA)
Paraíba (PB)
Pernambuco (PE)

REGIÃO NORDESTE
Categoria 2: Trechos relativos à categoria 2
Gratuidade
Gratuidade
Gratuidade
Gratuidade
Gratuidade
Gratuidade
Gratuidade

Não consta
Não consta
Não consta
Não consta
Não consta
Art.2 I – Atividades públicas não exclusivas:
aquelas desempenhadas pelos órgãos e entidades da
administração e que, por força de previsão
constitucional, já venham sendo exercidas, também,
pela iniciativa privada e, em especial, as seguintes:
[...]
c) promoção gratuita da educação, observando a
forma complementar de participação das
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organizações
de
que
trata
esta
(PERNAMBUCO, 2000, p.2) (grifo nosso)
Não consta
Não consta
Não consta

Gratuidade
Piauí (PI)
Rio Grande do Norte (RN) Gratuidade
Gratuidade
Sergipe (SE)

Lei.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 8 – Ocorrência da Categoria 2 em Leis Estaduais de Organizações Sociais- Região Nordeste.
Estado
Alagoas Bahia
0

Ceará

0

Maranhão Paraíba

0

0

0

Pernambuco Piauí
1

0

R.G.Norte
0

Sergipe
0

Fonte: Elaboração própria

Em estreito alinhamento ao texto legal federal, n˚ 9.637, de 1998, a quase totalidade dos
estados não explicitou em seus documentos que propõem Programas de qualificação de
Organizações Sociais para atuarem em áreas sociais, como a educação seria ofertada, se gratuita
ou não, ou mesmo indicou se tal disposição deveria se tornar cláusula a ser trazida nos contratos
de gestão. Apenas o Estado de Pernambuco cuidou de explicitar em sua lei que as OS’s
promoveriam educação gratuita da educação.
Este não é uma questão menor pois um dos argumentos fortes do PDRAE e do modelo
gerencial como um todo é que a existência da propriedade público não-estatal estava assentada,
exatamente, na ideia de se garantir a gratuidade do ensino, embora os valores liberais que
também circundam a New Public Management defendem que o Estado deve garantir a
gratuidade apenas para a educação considerada “elementar”, de modo a garantir a democracia
e por conta do “efeito vizinhança”, já tratado anteriormente, a partir de Friedman (2016).
5.1.3. Categoria 3 – Recursos Humanos: Ocorrência da possibilidade de transferência de
servidores públicos para OS’s.

Nesta Categoria verifica-se a existência de normatização, por parte dos estados, da
possibilidade de transferir servidores públicos para as Organizações Sociais.
A possibilidade de absorção de servidores concursados estáveis da instituição pública
serem absorvidos e passarem a ser funcionários das OS’s parece ser um dos pontos mais
polêmicos da lei federal, especialmente, sob a lente analítica mais voltada para o sindicalismo.
Se por um lado, é mesmo um dos aspectos de objeto de pouco consenso, por outro, pode-
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se dizer que é um dos elementos de maior “sedução” no âmbito da portaria, a depender de como
se estabelece e se efetiva a transferência do servidor. O que se quer dizer aqui é que a discussão
em torno do peso da folha de pagamento, garantia de plano de carreira e salário; mas,
especialmente, previdência social tem se tornado o centro do debate fiscal de entes federados.
E, de fato, boa parte deles já atingiu o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com
a publicação da Firjan (2017), na região Nordeste, 382 das 575 apresentaram gastos de pessoal
acima do limite permitido por lei (60% do orçamento) pertencem à região. No Estado de
Sergipe, esse percentual chegou a 52,7%, ou seja, 39 dos 74 municípios examinados.
Neste sentido, as OS’s poderiam se constituir em uma atrativa ferramenta para entes
federados lidarem com a questão fiscal; especialmente, as folhas de pagamento de professores,
na medida em que tais encargos passariam a ser das OS’s.
Quadro 9 – Análises da Categoria 3 em leis de organizações sociais – Região Nordeste.
REGIÃO NORDESTE
Estado

Categorias 3:
Recursos
Humanos

Alagoas (AL)

Recursos
Humanos

Trechos relativos à categoria 3

Art. 34. Poderão ser colocados à disposição de Organização
Social servidores do Estado que estiverem vinculados ao
serviço transferido.
Art. 35. O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor,
hipótese em que ficará mantido seu vínculo com o Estado, [...]
computando-se o tempo de serviço prestado para todos os
efeitos legais, inclusive promoção por antiguidade e
aposentadoria, está vinculada ao desconto previdenciário
próprio dos servidores públicos do Estado.
§ 1º Durante o período da disposição, o servidor público
observará, também, as normas internas da Organização
Social.
§ 2º O servidor estável que não for colocado à disposição da
Organização Social será: I – redistribuído, com o respectivo
cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou
entidade do mesmo Poder, cujos planos de cargos e
remuneração sejam assemelhados, de acordo com o interesse
da administração; ou
II – posto em disponibilidade, na forma da Lei Complementar
Estadual nº 16, de 28 de novembro de 1996, com remuneração
proporcional ao respectivo tempo de serviço, até seu regular e
obrigatório aproveitamento, na impossibilidade de redistribuição
ou na hipótese de extinção do cargo ou declaração de sua
desnecessidade.
Art. 36. O servidor colocado à disposição de Organização
Social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou
por manifestação da Organização Social, ter sua disposição
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cancelada, caso em que serão observados os procedimentos
definidos no § 2º, incisos I e II do art. 35 desta Lei.
Art. 37. Não será incorporada à remuneração de servidor, no
seu cargo de origem, vantagem pecuniária que lhe for paga
pela Organização Social.
Art. 38. O servidor com duplo vínculo funcional poderá ser
colocado à disposição de Organização Social, apenas por um
deles, desde que haja compatibilidade de horário.
Art. 39. O valor pago pelo Estado, a título de remuneração e
de contribuição previdenciária do servidor colocado à
disposição da Organização Social, será abatido do valor de
cada repasse mensal. (ALAGOAS, 2016) (grifo nosso).
Bahia (BA)

Recursos
Humanos

Decreto nº 8.890 de 21 de janeiro de 2004, regulamenta a Lei nº
8.647, de 29 de julho de 2003, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Organizações Sociais, revoga os Decretos nos 7.007
e 7.008, de 14 de novembro de 1997, e dá outras providências
Art. 35. Poderão ser colocados à disposição de Organização
Social servidores do Estado que estiverem vinculados ao
serviço transferido.
Parágrafo único. Considera-se, para efeito do que dispõe o
caput deste artigo, apenas os servidores estaduais titulares de
cargo efetivo.
Art. 36. O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor,
hipótese em que ficará mantido seu vínculo com o Estado, nos
termos da Lei Estadual no 6.677, de 26 de setembro de 1994,
computando-se o tempo de serviço prestado para todos os efeitos
legais, inclusive promoção por antiguidade e aposentadoria, está
vinculada ao desconto previdenciário próprio dos servidores
públicos do Estado.
§ 1o Durante o período da disposição o servidor público
observará as normas internas da Organização Social.
§ 2o O servidor estável que não for colocado à disposição da
Organização Social será:
I-relotado, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede,
para outro órgão ou entidade do mesmo Poder e natureza jurídica,
cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, de acordo
com o interesse da administração; ou
II- posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
respectivo tempo de serviço, até seu regular e obrigatório
aproveitamento, na impossibilidade de relotação ou na hipótese
de extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade.
Art. 37. O Contrato de Gestão celebrado com Organização Social
que venha a assumir atividades ou serviços já desempenhados
pelo Estado poderá dispor de cláusula estabelecendo um
percentual mínimo de absorção dos servidores que estiverem
vinculados ao referido serviço ou atividade.
Parágrafo único – O percentual estabelecido no Contrato de
Gestão deverá, obrigatoriamente, ser mantido ao longo da
vigência do referido Contrato.
Art. 38. O servidor colocado à disposição de Organização
Social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou
por manifestação da Organização Social, ter sua disposição
cancelada, caso em que serão observados os procedimentos
definidos nos incisos I e II, do § 2o, do art. 36, deste Decreto.
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Parágrafo único – Na hipótese de cancelamento da disposição
do servidor, decorrente de manifestação da Organização
Social, esta deverá vir acompanhada da exposição de motivos
do referido ato.
Art. 39. O valor pago pelo Estado, a título de remuneração e de
contribuição previdenciária do servidor colocado à disposição da
Organização Social, será abatido do valor de cada repasse mensal.
(BAHIA, 2004) (grifo nosso).
Ceará (CE)

Recursos
Humanos

Maranhão
(MA)

Recursos
Humanos

Paraíba (PB)

Recursos
Humanos

Art. 15. É vedada a cessão de servidores da administração
pública direta autárquica e fundacional do Estado de
qualquer dos poderes, bem como de empregados das
empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado,
com ou sem ônus para o órgão ou entidade de origem, para
servirem ou trabalharem nas organizações sociais de que trata esta
lei.
§ 1º. O servidor público de qualquer dos Poderes do Estado
do Ceará, suas autarquias ou fundações, poderá integrar o
quadro de Organização Social, sob o regime da Consolidação
das Lei do Trabalho – CLT, desde que, respeitada a
compatibilidade de horários, e não exerça, no serviço público,
cargo em comissão ou função de confiança, nem, quando na
mesma Organização Social que o emprega, possua atribuições
de fiscalização, avaliação ou liberação de recursos.
§ 2º. A contratação com terceiros e a seleção de pessoal pelas
organizações sociais devem ser conduzidas de forma pública,
objetiva e impessoal, e nos termos do regulamento próprio a ser
editado por cada entidade. (CEARÁ, 1997) (grifo nosso)
Art. 14. Fica facultada ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para o órgão
ou entidade cedente.
§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de
origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por organização social a servidor cedido com
recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese
de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção
ou assessoramento. (MARANHÃO, 1998) (grifo nosso)
Art. 23. Poderão ser colocados à disposição de Organização
Social do Estado que estiverem vinculados ao serviço transferido.
Art. 24. O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor,
hipótese em que ficará mantido seu vínculo com o Estado,
computando-se o tempo de serviço prestado para todos os efeitos
legais, inclusive promoção por antiguidade e aposentadoria, está
vinculada ao desconto previdenciário próprio dos servidores
públicos do Estado.
§ 1º. Durante o período de disposição, o servidor público
observará as normas internas da Organizações Social
§ 2º. O servidor estável que não for colocado à disposição da
Organização Social será:
I-relotado, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede,
para outro órgão ou entidade do mesmo Poder e natureza jurídica,
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cujos PCCRS sejam idênticos, de acordo com o interesse da
administração; ou
II- posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
respectivo tempo de serviço, até seu regular e obrigatório
aproveitamento, na impossibilidade de relotação ou na hipótese
de extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade.
Art. 25. O servidor colocado à disposição de Organização
Social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou
por manifestação da Organização Social, ter sua disposição
cancelada, caso em que serão observados os procedimentos
definidos no artigo anterior.
Art. 26. Não será incorporada à remuneração de servidor, no seu
cargo de origem, vantagem pecuniária que lhe for paga pela
Organização Social.
Art. 27. O servidor com duplo vínculo funcional poderá ser
colocado à disposição de Organização Social, apenas por um
deles, desde que haja compatibilidade de horário.
Art. 28. O valor pago pelo Estado, a título de remuneração e de
contribuição previdenciária do servidor colocado à disposição da
Organização Social, será abatido do valor de cada repasse mensal
em favor da Organização Social cessionária, desde que a
solicitação de cessão tenha sido feita pela Instituição sem fins
lucrativos. (PARAÍBA, 2011) ( grifo nosso).
Pernambuco
(PE)

Recursos
Humanos

Art. 31. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de
servidor ou empregado público para as organizações sociais,
com ou sem ônus para o órgão de origem.
§1º A cessão de que trata o caput deste artigo obedecerá às
seguintes normas:
I – o servidor público a ser cedido requererá licença para trato
de interesse particular; e
II – o empregado público requererá sua suspensão de contrato de
trabalho.
§2º Findo o período de cessão concedido pelo Poder Executivo,
o servidor ou empregado deverá optar entre a sua
permanência na organização social, ou seu retorno ao órgão
de origem ou a outro órgão equivalente, no caso de extinção
do seu órgão de origem;
§3º Havendo opção pela permanência na organização social,
tratando-se de servidor público, pedirá demissão do cargo
efetivo e, sendo empregado público, rescindirá seu contrato de
trabalho.
§4º O servidor que permanecer na administração pública estadual
será lotado em órgão similar, no caso de extinção do seu órgão de
origem.
§5º o servidor público cedido poderá receber, no órgão
cessionário, estímulo recompensatório por resultados, através
de recursos próprios da entidade.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
qualificadas como organizações sociais com atividades previstas
nas alíneas .a. e .d. do inciso I do art. 2º desta Lei.
Art. 31-A. Poderão ser cedidos às organizações sociais com
atividades previstas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do art. 2º
servidores da Administração Pública, nos termos previstos na
legislação específica, no Contrato de Gestão e neste dispositivo.
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§ 1º O ato de cessão pressupõe aquiescência do servidor,
hipótese em que ficará mantido seu vínculo com o Estado, nos
termos da Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, e alterações,
computando-se o tempo de serviço prestado para todos os efeitos
legais, inclusive promoção por antiguidade e aposentadoria, está
vinculada ao desconto previdenciário próprio dos servidores
públicos do Estado.
§ 2º O servidor estável que não for colocado à disposição da
Organização Social será:
I - relotado, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de
sede, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder e natureza
jurídica, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, de
acordo com o interesse da administração; ou
II - posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
respectivo tempo de serviço, até seu regular e obrigatório
aproveitamento, na impossibilidade de relotação ou na hipótese
de extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade.
§ 3º O servidor colocado à disposição de Organização Social
poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou por
manifestação da Organização Social, ter sua disposição
cancelada, caso em que serão observados os procedimentos
definidos no parágrafo anterior.
§ 4º O servidor público cedido pode receber, no órgão cessionário,
estímulo recompensatório por resultados, através de recursos
próprios da entidade.
Art. 32. As disposições constantes dos arts. 29 a 31-A são
extensíveis às entidades qualificadas como organizações sociais
pela União e Municípios, quando houver reciprocidades e desde
que a legislação local não contrarie os preceitos desta Lei e a
legislação federal e municipal específica. (PERNAMBUCO,
2000) (grifo nosso)
Piauí (PI)

Recursos
Humanos

Rio Grande
do Norte (RN)

Recursos
Humanos

Art. 17. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de
servidor para as organizações sociais, com ônus para a
origem.
§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de
origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por organização social a servidor cedido com
recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese
de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção
e assessoria.
§ 3º. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que
fizer jus no órgão de origem, quando ocupante de cargo de
primeiro ou de segundo escalão na organização social. (PIAUÍ,
2005) (grifo nosso)
Art. 17. Fica facultada ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para a
origem.
§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de
origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier
a ser paga pela organização social.
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§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por organização social a servidor cedido com
recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese
de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção
e assessoria.
§ 3º. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que
fizer jus no órgão de origem. (RIO GRANDE DO NORTE,
2004) (grifo nosso)
Art.5. Parágrafo único. A cessão especial de servidor público,
prevista no ‘caput’ deste artigo, deve observar:
I - a vedação de incorporação, à remuneração de origem, de
qualquer vantagem pecuniária paga pela entidade qualificada
como Organização Social;
II- a impossibilidade de utilização dos recursos provenientes do
contrato com o Poder Público para o pagamento de vantagem
pecuniária permanente ao servidor público cedido;
III - a possibilidade do Poder Público adicionar, aos créditos
orçamentários destinados ao custeio do contrato com a
Organização Social, parcela de recursos para compensar eventual
desligamento de servidor cedido;
IV - as possibilidades de reversão da cessão do servidor público.
(SERGIPE, 2003) (grifo nosso)

Sergipe (SE)

Recursos
Humanos

Fonte: Elaboração própria a partir de Leis Estaduais.

Quadro 10 – Ocorrência da Categoria 3 em Leis Estaduais de Organizações Sociais- Região Nordeste.
Estado
Alagoas Bahia
1

1

Ceará
1

Maranhão Paraíba
1

1

Pernambuco Piauí
1

1

R.G.Norte
1

Sergipe
1

Um dos primeiros elementos que chama a atenção na análise da categoria 3, que
investiga a possibilidade de transferência de recursos humanos – no caso, servidores públicos
para as OS’s –, diz respeito à ocorrência em todos os estados examinados, ou seja, nos nove
marcos legais estaduais, há regramento sobre esta situação.
No caso do Estado de Alagoas, a Lei nº 7.777, de 22 de janeiro de 2016, no art. 34,
dispõe que os servidores estaduais poderão ser colocados à disposição das Organizações
Sociais, aqueles que estiverem vinculados ao serviço transferido, ou seja, das OS’s. No artigo
seguinte, art. 35, disciplina-se a possibilidade de transferência do servidor para OS’s, a sua
anuência ao processo e, também, a condição do servidor que não for colocado à disposição das
OS’s.
A Lei estadual de Alagoas prevê, assim, no art. 35 e seus parágrafos, que o servidor
pode optar pela manutenção do seu vínculo com o Estado, em caso de ser colocado à disposição
das OS’s:
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Art. 35- O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor, hipótese em
que ficará mantido seu vínculo com o Estado, [...] computando-se o tempo de
serviço prestado para todos os efeitos legais, inclusive promoção por
antiguidade e aposentadoria, está vinculada ao desconto previdenciário
próprio dos servidores públicos do Estado.
§ 1º Durante o período da disposição, o servidor público observará, também,
as normas internas da Organização Social. (ALAGOAS, 2016).

Entretanto, se a princípio parece haver a garantia de escolha do servidor, ela pode ser
entendida mais como uma escolha regulada, na medida em que, uma vez este não aceitando a
transferência, pode ser redistribuído com o mesmo cargo, mas com a possibilidade de mudança
de sede, de órgão ou entidade do mesmo poder. Ou, ainda, este servidor pode ser colocado em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até que seja instituído seu
aproveitamento na administração, uma vez constatada a impossibilidade de sua redistribuição.
É neste sentido que se encaminham o § 2˚ e seus incisos I e II do art. 35:

§ 2º O servidor estável que não for colocado à disposição da Organização
Social será: I – redistribuído, com o respectivo cargo, com ou sem mudança
de sede, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, cujos planos de cargos
e remuneração sejam assemelhados, de acordo com o interesse da
administração; ou
II – posto em disponibilidade, na forma da Lei Complementar Estadual nº 16,
de 28 de novembro de 1996, com remuneração proporcional ao respectivo
tempo de serviço, até seu regular e obrigatório aproveitamento, na
impossibilidade de redistribuição ou na hipótese de extinção do cargo ou
declaração de sua desnecessidade. (ALAGOAS, 2016).

A mesma lei estadual dispõe no seu art. 36 que o servidor pode solicitar o cancelamento
do seu vínculo com a OS, embora a sua reintegração ao serviço público pareça obedecer aos
mesmos condicionantes expressos para aqueles que optaram por não ser vinculado às
Organizações Sociais. Outros elementos que regrados ainda pelo Estado de Alagoas, relativa a
servidores, diz respeito ao número de vinculações permitidas a cada servidor. Em caso de se
haver dois vínculos funcionais públicos, poderá dispor apenas de um deles ao trabalho nas
Organizações Sociais. (art. 38).
Já no que tange à relação entre servidores e aspectos fiscais, o texto legal do estado
alagoano prevê, no art. 37, a não incorporação no cargo de origem de eventuais gratificações
recebidas no âmbito da OS’s. Também nesta seara, mais especificamente um dos calcanhares
de Aquiles dos entes subnacionais que a previdência, o art. 39 dispõe que embora o estado
continue recolhendo a previdência de seus funcionários, inclusive os que atuam nas OS’s, esse
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valor recolhido é descontado no orçamento destinado às Organizações Sociais. Ou seja, no caso
específico de Alagoas, o marco legal tenta equacionar um problema fiscal sério que é o gasto
previdenciário, por meio de transferência desta responsabilidade às OS’s, de modo indireto,
como se pode ler pela transcrição do art. 39: “O valor pago pelo Estado, a título de remuneração
e de contribuição previdenciária do servidor colocado à disposição da Organização Social, será
abatido do valor de cada repasse mensal” (ALAGOAS, 2016).
No caso da Bahia, o Decreto n˚ 8.890, de 2004, reserva um capítulo, o IV, para tratar
“Do servidor público na Organização Social”. Nele, o Estado baiano normatiza a possibilidade
de se colocar à disposição de OS’s os servidores estaduais titulares de cargo efetivo (art. 35).
Obedecendo a mesma lógica do Estado de Alagoas, o decreto prevê a “aceitação” do servidor,
mantendo a contagem de tempo para a aposentadoria, bem como o desconto previdenciário sob
responsabilidade estatal, conforme expresso pelo caput do art. 36:

Art. 36- O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor, hipótese em
que ficará mantido seu vínculo com o Estado, nos termos da Lei Estadual no
6.677, de 26 de setembro de 1994, computando-se o tempo de serviço prestado
para todos os efeitos legais, inclusive promoção por antiguidade e
aposentadoria, está vinculada ao desconto previdenciário próprio dos
servidores públicos do Estado. (BAHIA, 2004).

Também as condicionalidades envolvidas na possibilidade de disposição do servidor
público para as OS’s encontram-se muito alinhadas à Lei de Alagoas. Os incisos I e II, do § 2,
art. 36, apresentam as condições para aqueles servidores que não forem colocados à disposição
da Organização Social, assumindo, também, uma perspectiva de escolha regulada, como se
pode ler pelos trechos seguintes:

I- relotado, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro
órgão ou entidade do mesmo Poder e natureza jurídica, cujos planos de cargos
e vencimentos sejam idênticos, de acordo com o interesse da administração;
ou
II- posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao respectivo
tempo de serviço, até seu regular e obrigatório aproveitamento, na

impossibilidade de relotação ou na hipótese de extinção do cargo ou
declaração de sua desnecessidade. (BAHIA, 2004).
Já o art. 38 dispõe sobre a possibilidade de cancelamento de disposição do servidor à
OS’s. À diferença do Estado de Alagoas, aqui, o texto normativo prevê a solicitação de
encerramento da disposição, tanto pelo servidor, quanto pela Organização Social, que deverá,

86

em caso de solicitação vier de sua parte, apresentar as razões para o pedido de disponibilidade
do servidor:
Art. 38 - O servidor colocado à disposição de Organização Social poderá, a
qualquer tempo, mediante requerimento ou por manifestação da Organização
Social, ter sua disposição cancelada, caso em que serão observados os
procedimentos definidos nos incisos I e II, do § 2o, do art. 36, deste Decreto.
Parágrafo único - Na hipótese de cancelamento da disposição do servidor,
decorrente de manifestação da Organização Social, esta deverá vir
acompanhada da exposição de motivos do referido ato. (BAHIA, 2004).

Do ponto de vista previdenciário, o marco legal baiano estabelece, no seu art. 39, assim
como o alagoano, que embora o fator previdenciário se mantenha sob responsabilidade do
Estado em termos de recolhimento, o valor destinado a este fim deverá ser subtraído do
orçamento destinado às Organizações Sociais.
A legislação estadual do Ceará vai no sentido contrário a todas as demais da região
nordeste. Embora o estado se alinhe às ideias e premissas gerenciais defendidas pelo PDRAE,
como utilização de contratos de gestão para alinhamento de interesses, criação de estrutura de
incentivos e foco na eficiência econômica, o marco legal cearense veda a possibilidade de
servidor público ser transferido para Organizações Sociais, independente de que haja ônus ou
não para o Estado:

Art. 15 - É vedada a cessão de servidores da administração pública direta
autárquica e fundacional do Estado de qualquer dos poderes, bem como de
empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado,
com ou sem ônus para o órgão ou entidade de origem, para servirem ou
trabalharem nas organizações sociais de que trata esta Lei. (CEARÁ, 1997).

Ao servidor público não é vedado o trabalho em Organizações Sociais, desde que o
vínculo seja por meio do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e não por meio
de transferência de estatutário a OS’s, conforme se pode ler pelo § 1˚, do art. 15:

§ 1º - O servidor público de qualquer dos Poderes do Estado do Ceará, suas
autarquias ou fundações, poderá integrar o quadro de Organização Social, sob
o regime da Consolidação das Lei do Trabalho – CLT, desde que, respeitada
a compatibilidade de horários, e não exerça, no serviço público, cargo em
comissão ou função de confiança, nem, quando na mesma Organização Social
que o emprega, possua atribuições de fiscalização, avaliação ou liberação de
recursos. (CEARÁ, 1997).
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Além disso, mesmo sendo no regime de CLT, a lei prevê que se observe a
compatibilidade de horários entre o serviço público e o da Organização Social. De igual modo,
é vedada a possibilidade de que os funcionários, ainda que estejam no referido regime, ocupem
assentos em conselhos que tratem de fiscalização, avaliação ou orçamento direcionado a OS’s.
O texto legal do Maranhão é bastante lacônico no que diz respeito ao regramento de
servidores e à possibilidade de serem absorvidos por OS’s. Ele se restringe a facultar a cessão
e à incorporação de vantagens pecuniárias. No art. 14, por exemplo, positiva-se como possível
a cedência para as OS’s, embora o ônus dessa escolha recaia sobre o Estado que cedeu, e mais
precisamente, o órgão cedente: “Art. 14. Fica facultada ao Poder Executivo a cessão especial
de servidor para as organizações sociais, com ônus para o órgão ou entidade cedente. ”
(MARANHÃO, 1998).
Já os §§1˚ e 2˚ do marco legal dispõem sobre incorporações a salário. O Estado do
Maranhão, no seu texto legal, não permite a incorporação de vantagem pecuniária que
porventura a Organização Social tenha pago a servidor cedido, bem como não se admite que
sejam utilizados recursos provenientes do contrato de gestão para pagamento de tais vantagens.

Art. 14
[...]
§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do
servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela
organização social.
§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por
organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato
de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função
temporária de direção ou assessoramento. (MARANHÃO, 1998).

O marco legal do Estado da Paraíba publicou em 2007 a Lei Complementar nº 74, que
definiu as áreas, os meios e as formas de atuação do Poder Executivo, de modo intrinsecamente
alinhado ao marco conceitual do PDRAE. Na Lei Complementar, este Estado positiva o setor
considerado de atividades não-exclusivas do Estado, inserindo nele a Educação e pesquisa. A
esta lei Complementar foi somada, a Lei Estadual nº 9.454/2011, que “Institui o programa de
Gestão Pactuada, dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais e dá outras providências”
legalizou a prática de parcerias na referida Unidade da Federação.
O art. 24, da Lei n˚ 9.454, de 2011, ao tratar do vínculo docente, se equipara aos Estados
de Alagoas, Bahia e também Pernambuco, tanto na possibilidade de transferência do servidor
para as OS’s, quanto nas condicionalidades de sua permanência no serviço público:
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Art. 24. O ato de disposição pressupõe aquiescência do servidor, hipótese
em que ficará mantido seu vínculo com o Estado, computando-se o tempo
de serviço prestado para todos os efeitos legais, inclusive promoção por
antiguidade e aposentadoria, está vinculada ao desconto previdenciário
próprio dos servidores públicos do Estado.
§ 1º. Durante o período de disposição, o servidor público observará as normas
internas da Organizações Social
§ 2º. O servidor estável que não for colocado à disposição da Organização
Social será:
I- relotado, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro
órgão ou entidade do mesmo Poder e natureza jurídica, cujos PCCRS sejam
idênticos, de acordo com o interesse da administração; ou
II- posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao respectivo
tempo de serviço, até seu regular e obrigatório aproveitamento, na
impossibilidade de relotação ou na hipótese de extinção do cargo ou
declaração de sua desnecessidade. (PARAÍBA, 2011, grifo nosso).

Assim, positiva-se que os servidores uma vez transferidos, passam a seguir as normas
estabelecidas pelas Organizações Sociais nas quais prestarão serviço.
No art.25, é assegurado ao servidor a possibilidade de solicitar o cancelamento de sua
cessão para a OS. Uma vez efetivada a cessão, o art. 26 dispõe que vantagens porventura pagas
ao servidor não poderão ser incorporadas ao salário de origem. Na lei paraibana é possibilitada
a migração do servidor para OS, em caso de ser titular de dois cargos e quando não exista
incompatibilidade de horários. Na mesma direção de outros Estados nordestino, a Paraíba
também normatiza o abatimento no repasse direcionado à OS do valor pago à previdência do
servidor cedido, conforme o art. 28. (PARAÍBA, 2011).
Em Pernambuco, são três as leis que legitimam as Organizações Sociais no estado. A
Lei nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000 “Sistematiza a prestação de serviços públicos não
exclusivos, dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais e Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público e o fomento às atividades sociais, e dá outras providências”. Já a Lei
nº 12.973, de 26 de dezembro de 2005 altera alguns artigos da lei anterior, de 2000. Em 2010,
a Lei nº 14.248 é publicada, alterando a Lei nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000, que sistematiza
a prestação de serviços públicos não exclusivos, dispõe sobre a qualificação de Organizações
Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e fomento às atividades sociais.
No art. 31, da Lei 11.743, de 2000, que foi alterado pela lei nº 12.973, de 26 de dezembro
de 2005, estava positivado um período definido de dois anos, prorrogável por mais dois, para
que o servidor pudesse ficar em cessão para as Organizações Sociais:
Art. 31. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor ou
empregado público para as organizações sociais, sem ônus para o órgão de
origem, pelo prazo de dois anos, prorrogável por igual período. (Redação
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alterada pelo art. 1˚ Lei no 12.973, de 26 de dezembro de 2005.)
(PERNAMBUCO, 2000, grifo nosso).

Nessa primeira versão do marco legal de OS’s do estado, as regras para que o servidor
pudesse atuar nas OS’s foram disciplinadas nos seguintes termos:

Art. 31 [...]
§1˚A cessão de que trata o caput deste artigo obedecerá às seguintes normas:
I –o servidor público a ser cedido requererá licença para trato de interesse
particular; e II – o empregado público requererá sua suspensão de contrato de
trabalho.
§2o Findo o período de cessão concedido pelo Poder Executivo, o servidor ou
empregado deverá optar entre a sua permanência na organização social, ou seu
retorno ao órgão de origem ou a outro órgão equivalente, no caso de extinção
do seu órgão de origem;
§3o Havendo opção pela permanência na organização social, tratando-se de
servidor público, pedirá demissão do cargo efetivo e, sendo empregado público,
rescindirá seu contrato de trabalho.
§4o O servidor que permanecer na administração pública estadual será lotado
em órgão similar, no caso de extinção do seu órgão de origem.
§5o o servidor público cedido poderá receber, no órgão cessionário, estímulo
recompensatório por resultados, através de recursos próprios da entidade.
(Acrescido pelo art. 1o Lei no 12.973, de 26 de dezembro de 2005.)
(PERNAMBUCO, 2005).

Como se pode ler pelas transcrições acima, na primeira alteração do marco legal, em
2005, o regramento para disponibilização de servidor a OS estava condicionado ao seu
desligamento temporário, seja por meio de licença ou suspensão de contrato de trabalho,
durante o período de transferência. Desejando permanecer na OS, após o período de cessão, o
texto dispõe sobre a compulsoriedade de rompimento de vínculo pregresso em caráter
definitivo. Outro aspecto que recebe nova redação diz respeito à estrutura de incentivos passível
de ser ofertada pela OS ao servidor cedido, desde que o valor seja originário de recursos
próprios da Organização Social.
Em 2010, a Lei originária, Lei nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000 volta a ser alterada,
agora pela Lei n˚ 14.248, que, no âmbito da discussão sobre o servidor, introduz o artigo 31 A, dispondo sobre a lógica que obedecerá o processo de cessão de servidores da Administração
Pública.
Art. 31-A. Poderão ser cedidos às organizações sociais com atividades
previstas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do art. 2º servidores da Administração
Pública, nos termos previstos na legislação específica, no Contrato de Gestão
e neste dispositivo. (PERNAMBUCO, 2010).
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No novo regramento, é dispensada a obrigatoriedade de abertura de processo de
afastamento funcional para atuar nas OS’s, deixando a cargo da administração pública a
discricionariedade do ato, embora seja dada ao servidor a possibilidade de consentir ou não a
cessão, nos termos propostos pelos demais textos legais do Nordeste. Para além desta alteração,
os demais parágrafos e incisos que tratam do servidor público, no âmbito das OS’s, foram
construídos na mesma direção das leis dos Estados nordestinos examinados até agora.
§ 1º O ato de cessão pressupõe aquiescência do servidor, hipótese em que ficará
mantido seu vínculo com o Estado, nos termos da Lei nº 6.123, de 20 de julho
de 1968, e alterações, computando-se o tempo de serviço prestado para todos
os efeitos legais, inclusive promoção por antiguidade e aposentadoria, esta
vinculada ao desconto previdenciário próprio dos servidores públicos do
Estado.
§ 2º O servidor estável que não for colocado à disposição da Organização Social
será:
I - relotado, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro
órgão ou entidade do mesmo Poder e natureza jurídica, cujos planos de cargos
e vencimentos sejam idênticos, de acordo com o interesse da administração; ou
II - posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao respectivo
tempo de serviço, até seu regular e obrigatório aproveitamento, na
impossibilidade de relotação ou na hipótese de extinção do cargo ou declaração
de sua desnecessidade.
§ 3º O servidor colocado à disposição de Organização Social poderá, a qualquer
tempo, mediante requerimento ou por manifestação da Organização Social, ter
sua disposição cancelada, caso em que serão observados os procedimentos
definidos no parágrafo anterior.
§ 4º O servidor público cedido pode receber, no órgão cessionário, estímulo
recompensatório por resultados, através de recursos próprios da entidade.
(PERNAMBUCO, 2010).

Como se pode ler pelas transcrições, também no caso pernambucano há uma condição
de escolha regulada, posto que ao servidor, uma vez recusando a disponibilidade, ou fica em
disponibilidade com salário proporcional, ou pode mudar de sede ou órgão. A diferença
observada em relação aos estados citados, é que no caso de Pernambuco, a questão
previdenciária não é contabilizada a favor do Estado, na medida em que a legislação não prevê
o desconto do recolhimento de previdência do servidor cedido no repasse de orçamento à OS.
No Estado do Piauí, a Lei Ordinária 5.519, de 13 de dezembro 2005, no seu artigo 17 e
parágrafos, regra juridicamente a política de recursos humanos do âmbito das OS’s, permitindo
a cessão de servidores para organizações, mas determinando o ônus para o Estado.

Art. 17. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as
organizações sociais, com ônus para a origem.
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§ 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do
servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela
organização social.
§ 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por
organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato
de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função
temporária de direção e assessoria.
§ 3º. O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no
órgão de origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão
na organização social. (PIAUÍ, 2005).

Seguindo a mesma direção de outros estados, aqui analisados, o marco legal do Piauí
prevê a impossibilidade de incorporação ao salário do servidor qualquer bonificação ou
acréscimo que vier a ser pago pela Organização Social. Também, a lei veta a possibilidade de
se utilizar recursos destinados ao cumprimento dos contratos de gestão para pagamento de
vantagem a servidor cedido, exceto em cargos de direção.
No Rio Grande do Norte, a primeira iniciativa de regulamentar as Organizações
Sociais se deu com a Lei Complementar nº 27, de 2004. Já em 2012, é sancionada a Lei
Complementar nº 468, de 22 de junho de 2012, alterando e acrescendo dispositivos à lei
anterior. No que diz respeito aos servidores, o texto legal, no seu art. 17, reproduz, ipsis litteris,
o documento legal piauiense, na medida em que normatiza a cessão de servidores, permite o
recebimento de vantagens desde que não provenientes de recursos destinados à execução de
contratos de gestão, bem como proíbe a incorporação de vantagens pagos por OS aos salários
de origem.
O marco legal de Sergipe é composto por dois textos: a Lei nº 5.217, de 15 de dezembro
de 2003, que “ dispõe sobre a qualificação de entidades como Organização Social e sua
vinculação contratual com o Poder Público Estadual” e a Lei nº 5.285, de 16 de março de 2004,
que “altera” os artigos 1º e 5º da Lei de 2002.
A possibilidade de cessão de servidor público para Organizações Sociais está regrada
no estado, no inciso VII do art. 5˚, da Lei n˚ 5.217/2003, bem como no § único e seus incisos:

VII - possibilidade de cessão especial, com ônus para a origem, de servidor
público;
Parágrafo único. A cessão especial de servidor público, prevista no ‘caput’ deste
artigo, deve observar:
I- a vedação de incorporação, à remuneração de origem, de qualquer vantagem
pecuniária paga pela entidade qualificada como Organização Social;
II - a impossibilidade de utilização dos recursos provenientes do contrato com
o Poder Público para o pagamento de vantagem pecuniária permanente ao
servidor público cedido;
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III - a possibilidade do Poder Público adicionar, aos créditos orçamentários
destinados ao custeio do contrato com a Organização Social, parcela de recursos
para compensar eventual desligamento de servidor cedido;
IV - as possibilidades de reversão da cessão do servidor público. (SERGIPE,
2003).

Conforme se pode ler pela transcrição acima, é prevista a cessão, embora seja prevista
a reversão da cessão do servidor em caso de requerimento por parte do interessado. A lei
estadual, também, normatiza a impossibilidade de se pagar vantagens como, por exemplo,
bonificação, com recursos destinados a cumprir metas do contrato de gestão. De igual modo,
fica vetada a possibilidade de se incorporar ao estipêndio do servidor qualquer vantagem que
porventura tenha sido recebida por ele, da Organização Social, configurando apenas como um
subsídio.
O exame da categoria 3, que tratou de investigar como os recursos humanos estão
dispostos nos marcos legais que disciplinam as atividades de Organizações Sociais, permitiu
afirmar que a possibilidade de cessão de servidores públicos para Organizações Sociais está
positivada em praticamente todos as leis estaduais no Nordeste, com pouca variação entre elas.
Com exceção do Estado do Ceará que veda a cessão, mas não proíbe que servidores públicos
atuem nas Organizações Sociais, desde que resguardados os horários de trabalho entre as
funções a serem exercidas, todos os outros estados seguiram uma mesma linha para disciplinar
a questão que acompanha o seguinte delineamento: i) é possível realizar a cessão de servidor
público às OS’s; ii) é necessário que haja consentimento do servidor; iii) a escolha do servidor
em se manter no órgão público, quando colocado em disposição da OS, pressupõe a aceitação
de redistribuição para outro órgão ou sede ou enquanto não houver a realocação fará jus ao
vencimento proporcional; iii) a autonomia decisória dos servidores na escolha ou não da cessão
pode ser definida como “escolha regulada”; iv) em todos os casos, com exceção do Ceará, está
prevista a cedência com ônus para o Estado; v) no Estado do Sergipe, está prevista transferência
de crédito orçamentário suplementar para OS, em caso de servidor cedido requerer
desligamento; vi) a questão da previdência encontrou na cessão de servidores para OS uma
forma de minimizar o peso de fator previdenciário, na medida que os valores recolhidos dos
servidores que atuam nestas organizações sociais podem ser descontados no montante de
recursos destinados às Organizações Sociais. Apenas os Estados de Alagoas, Bahia e Paraíba
previram esta possibilidade em seus textos legais.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo construir uma sistematização e caracterização dos
marcos legais de Organizações Sociais – OS’s, formulados pelos estados brasileiros da região
nordeste, com ênfase para o campo das políticas públicas de educação básica. O principal fator
explicativo considerado para desenvolver a pesquisa foi a constatação pela área educacional de
que tem havido uma tendência de dispersão da atividade estatal em termos de oferta de
educacional em direção a atores situados na esfera da Sociedade Civil Organizada, cujas
organizações constituem, junto a outras formas de instituições, o denominado Terceiro Setor.
A princípio, a pesquisa tinha como objetivo analisar as leis estaduais de OS’s e OSCIP’s
dos vinte e seis estados e do Distrito Federal. Com o desenvolvimento do trabalho, entretanto,
ficou evidenciado que o curto tempo do mestrado, somado a limitações de saúde da
pesquisadora, optou-se por proceder à análise apenas dos estados da região nordeste, e somente
no que se refere à legislação que instituía Programas de Publicização com Organizações Sociais.
A escolha pela região nordeste deu-se por estar nesta região a maioria dos estados brasileiros
que recebem complementação da União no FUNDEB e, por isso, trabalhou-se com a hipótese
de que esses estados tenderiam a formular leis de parceria com OS’s como uma estratégia de
diminuir os gastos com educação.
A partir do conceito de governança, entendida nos termos deste trabalho, na direção do
trabalho inaugural de Kooiman (1993), como a interação entre atores estatais e não-estatais,
buscou-se analisar a extensão dos arranjos contratuais na área da educação básica, entre os
estados do nordeste e Organizações Sociais -OS’, de modo a compreender o que os textos legais
desses entes federados normatizaram em termos de tipo de oferta educacional, sua gratuidade
(ou não) e possibilidades de absorção de servidores públicos estáveis são normatizados nas leis
estaduais.
A construção do argumento principal foi desenvolvida logo no início do trabalho e
privilegiou o exame da implementação da reforma gerencial no Brasil, que teve como marco
teórico-conceitual a publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE
(1995), idealizada e implementado, em alguma medida, pelo então ministro Luiz Carlos
Bresser-Pereira, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Aparelho de Estado –
MARE (1995-1998). Discutiu-se, no trabalho, o papel de articulador que o PDRAE (1995)
desempenhou para a aprovação de outros importantes marcos legais que viabilizaram e
fortaleceram o debate favorável das parcerias entre Estado e Organizações Sociais, em um
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segundo momento, sendo elas a Lei Federal n˚ 9.637/98 que institui o programa de
publicização, bem como Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que inseriu o princípio de
eficiência como um princípio constitucional, levando a vários desdobramentos como a
utilização de contratos de gestão na administração pública, por exemplo.
A educação, no contexto dessa reforma, e, portanto, no PDRAE, passou a ser
considerada como um serviço não-exclusivo do Estado, e cuja propriedade fora considerada
como público-não estatal. Como a educação não foi considerada um “serviço exclusivo do
Estado e, sim, “não-exclusivo”, passou-se a ser possível ser ofertada por meio de atores
privados, não estatais, principalmente, por instituições situadas no chamado Terceiro Setor.
Esse desenho, conforme foi discutido no trabalho, posteriormente, ganhou o contorno e
legalidade, com a aprovação em 1998, da Lei Federal n˚ 9.637. Cabe sublinhar que mesmo
antes da aprovação desta lei, a Medida Provisória n˚ 1.648-7/1998 já trazia os elementos que
posteriormente foram convertidos em lei federal.
Nesse sentido, o trabalho assumiu, a partir da literatura, a perspectiva de que na
educação básica a reforma gerencial pressupôs duas dimensões: uma de assimilação de
instrumentos e ferramentas típicas da iniciativa à gestão pública; e outra de governança
educacional, que é a possibilidade de oferta educacional por meio de organizações da sociedade
civil – OSC’s.
Tendo construído, portanto, uma sucinta retomada histórica da instituição da reforma
gerencial no país, em seguida, o trabalho cuidou de mapear, sistematizar e analisar os marcos
legais dos estados brasileiros do Nordeste. Para tanto, foram definidas categorias de análise da
legislação a partir da literatura especializada e do que ela vinha apontando como elementos
centrais no debate das OS’s na oferta de serviços de natureza social. Assim sendo, foram
definidas três categorias analíticas: possibilidade de oferta, gratuidade e recursos humanos.
As principais conclusões a que se chegou com a análise dos marcos legais podem ser
sumarizada nos termos que se seguem. A primeira delas diz respeito a própria sistematização
da legislação. Foi possível constatar que todos os estados da região nordeste aprovaram seus
textos legais que institui Programa de Publicização e parceria do Estado com Organizações
Sociais. Constatou-se que alguns estados como Bahia, Ceará e Maranhão tinham aprovado seus
textos antes mesmo da Lei Federal ser promulgada. Neste caso, os entes estaduais valeram se
da Medida Provisória nº 1.648-7, de 23 de abril de 1998, que vigeu antes de ser convertida em
Lei. Ainda em relação aos textos estaduais foi possível afirmar que embora a maior parte deles
siga o desenho da lei federal, pelo menos nos seus pontos centrais, alguns estados utilizaram
sua discricionariedade para alterar o modelo de 1998. Assim sendo, não parece razoável assumir
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os marcos legais de OS’s no estado como, por definição, mera réplica do federal. As principais
alterações foram observadas no que tange à absorção de servidor para OS’s, mas, também, no
próprio desenho, na medida em que o estado de Pernambuco e Rondônia por exemplo, aprovou
uma lei híbrida, de OS’s e OSCIP’s, em um mesmo documento.
A primeira categoria examinada foi a previsão, na legislação, da educação como
política social a ser possivelmente ofertada no âmbito das parcerias com as OS’s, bem como as
modalidades e/ou etapas previstas. O exame da categoria 1 permite afirmar que todos os estados
previram a possibilidade de oferta da educação por meio das Organizações Sociais, portanto,
está normatizada a oferta nestes termos. Nas leis estaduais, foram encontrados termos como
educação, pesquisa ou ensino. No caso da Paraíba e de Pernambuco, não foram explicitados
nenhum destes termos, mas, indiretamente a possibilidade está efetivada, na medida em que os
textos dispõem que serão objeto de parcerias aquelas áreas e serviços consideradas “atividades
não-exclusivas” do Estado, portanto a educação se insere nessa dimensão. Quanto às
modalidades e/ou etapas, nenhum dos marcos legais dispõe sobre isso, a não ser Pernambuco
que explicita a educação profissional na sua lei.
A segunda categoria examinou nos marcos legais a possibilidade de se instituir cobrança
por alguma etapa e/ou modalidade educacional a exemplo da Lei de OSCIP mineira, que prevê
contrapartida em algumas modalidades educacionais. Com exceção de Pernambuco, cuja marco
expresso claramente que a oferta educacional será gratuita, todos os outros estados silenciaram
nos seus textos legais sobre esta importante dimensão que fundamenta o direito à educação no
Brasil, que é a gratuidade.
A terceira e última categoria, objeto de exame do trabalho, relaciona-se aos recursos
humanos, entendido aqui como a previsão de possibilidade de cessão de servidores públicos
estáveis para as Organizações Sociais. Nesta categoria, todos os estados apresentaram a
possiblidade de que o servidor seja cedido para as OS’s, embora os mesmos textos legais
resguardem o direito do servidor concordar ou não com a cessão. De igual modo, é possível que
o servidor cedido, de acordo com as leis estaduais, decisa por retornar à instituição de origem.
Contudo, neste caso, a pesquisa constatou que a liberdade de decisão pode ser considerada uma
“escolha ou liberdade regulada”, na medida em que a decisão do servidor pelo retorno está
condicionada e/ou submetida a questões como salário proporcional ou mudança de sede ou
órgão.
O único estado que assume uma posição diferente em relação à cessão de servidor é o
Ceará, cuja lei veta a cessão, com ou sem ônus para a instituição de origem, mas não proíbe que
um servidor público atue em OS’s, desde que os horários de trabalhos não sejam conflitantes.
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Um dado importante que a pesquisa conseguiu produzir foi a relação entre parcerias
com OS’s e sistema previdenciário. Como se sabe, a folha de pagamentos, bem como a
previdência dos servidores têm sido um dos elementos de maior peso sobre as finanças estaduais
e sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, foi possível observar que estados como
Alagoas, Bahia e Paraíba garantiram em seus marcos legais que os gastos previdenciários com
servidores cedidos para as OS’s seriam subtraídos dos repasses às Organizações Sociais.
Outro dado trazido pela pesquisa diz respeito aos efeitos de desligamento de servidor
cedido às OS’s. Em casos como estes, o estado do Sergipe previu que o Estado destine
orçamento extra para que, de algum modo, segundo as leis em questão, as OS’s não sejam
“prejudicadas”.
Em todos os entes federados estaduais foi previsto que os servidores cedidos para as
OS’s ficam sob responsabilidade das Organizações Sociais e, portanto, submetidos às normas
por elas definidas. Para tanto, todos os textos preveem a figura jurídica dos Contratos de Gestão,
nos quais são expressas normas e metas dos servidores. Embora eles possam fazer jus a
estruturas de incentivos criadas no âmbito das OS’s como bonificações, por exemplo, todos as
leis expressam que essas vantagens não poderão ser incorporadas ao salário do servidor.
Certamente, aspectos importantes como o controle social, orçamento e possibilidade de
empréstimo de prédios públicos para atuação de OS’s são elementos que devem, ainda, ser
objeto de pesquisas futuras em torno destes documentos legais. Além disso, são necessárias
pesquisas que busquem cotejar marcos legais dos Estados a fim de analisar o avanço das
Organizações Sociais na educação.
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