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No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a 

crise do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do 

capital e pelo esmagamento dos cortes de recursos dos orçamentos 

públicos. Talvez nada exemplifique melhor o universo instaurado pelo 

neoliberalismo, em que “tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem 

preço”, do que a mercantilização da educação. (SADER, 2008, p. 16) 
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RESUMO 

 

A pesquisa intitulada: A relação público-privado na educação infantil no município de 

Goiânia: da trajetória legal da política pública de convênios à percepção dos atores-gestores 

envolvidos, teve como objetivo compreender como são constituídas a política de convênios 

para a educação infantil do município de Goiânia e reconhecer a percepção dos atores-

gestores envolvidos. Destacamos como fundamentação teórica, as obras de Anderson (1995); 

Giddens (2005); Peroni (2013); Peroni e Scheibe (2017); Mundim e Silva (2017); Di Pietro 

(2017), Adrião (2018) entre outros, além das legislações nacionais e municipais, apropriamos 

do Plano de Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995a); Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996; Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL/MEC, 2009b); Lei nº 13.019/2014; Edital nº 001/2018 

(GOIÂNIA/SEMAD, 2018), dentre outras. Com vistas a alcançar os objetivos propostos, 

utilizou-se a abordagem qualitativa, pois permitiu um tratamento rico em por menores 

descritivos, da pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa foi dividida em três fases: 1 - 

fase exploratória; 2 - fase de trabalho de campo; 3 - fase de análise e tratamento dos dados 

coletados. A fase exploratória constituiu-se na busca por literaturas cujo recorte temporal foi a 

partir da Constituição Federal de 1988. A segunda fase foi caracterizada pela realização de 

entrevistas semiestruturadas. Por fim, na terceira e última fase foram analisados os dados 

empíricos e documentais desta pesquisa, à luz do referencial teórico. Desse modo, verificamos 

que a política de convênios para a educação infantil do município de Goiânia constituiu no 

ano de 1999 devido o processo de municipalização das creches estaduais, na ocasião foi 

formalizado o Termo de Convênio entre a SME de Goiânia e as Organizações da Sociedade 

Civil (OSC), sob a modalidade de cooperação técnica-financeira, totalizando sessenta e quatro 

(64) instituições conveniadas. Contudo, de acordo com dados disponibilizados pela SME de 

Goiânia em setembro de 2017, esse quantitativo sofreu alterações ao longo dos anos. Houve 

uma diminuição do número de instituições na modalidade técnica-financeira, em que, de 

sessenta e quatro (64), passaram para oito (08) instituições, enquanto que trinta e cinco (35) se 

tornaram cooperação financeira e o restante (21) migrou para convênio total, o que demonstra 

um aumento na modalidade de cooperação financeira. Em detrimento da Lei Federal nº 

13.019/2014, o Termo de Convênio da SME de Goiânia foi substituído pelo Termo de 

Colaboração em janeiro de 2018, quando a participação das OSC sem fins lucrativos passou a 

acontecer mediante Chamamento Público, posto por essa lei. Com isso, o número de 

instituições de cooperação financeira que tiveram suas propostas aprovadas foi de apenas 

dezessete. Quanto à percepção dos atores-gestores, reconhecemos o fortalecimento das 

parcerias com o terceiro setor, advindo de uma política que visa desresponsabilizar a estrutura 

governamental da obrigação de promover serviços públicos básicos aos cidadãos oriundos da 

política da terceira via, o que caracterizamos ainda os convênios/termo de colaboração como 

uma privatização camuflada do ensino público. 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Relação público-privado. Política Pública de Convênios 

no município de Goiânia. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The aim of the research, the public-private relationship in the education of children in the city 

of Goiania: from the legal trajectory of the public policy of covenants to the perception of the 

actors-managers involved, was to understand how the policy of agreements for children's 

education in the city of Goiânia is constituted and to recognize the perception of the actors-

managers involved. As a theoretical background, we highlight the works of Anderson (1995); 

Giddens (2005); Peroni (2013); Peroni and Scheibe (2017); Mundim e Silva (2017); Di Pietro 

(2017); Adrião (2018), among others. In addition to national and municipal legislation, we 

bring the Master Plan for the Reform of the State Apparatus (BRASIL, 1995a); the National 

Education Guidelines and Framework Law nº 9.394/1996; National Curricular Guidelines for 

Early Childhood Education (BRASIL/MEC, 2009b); Law No. 13,019/2014; Public Notice 

No. 001/2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018), among others. In order to reach the proposed 

objectives, the qualitative approach was used, since it allows an analysis rich in descriptive 

details, both bibliographical and documentary research. The research was divided into three 

phases: 1) exploratory phase; 2) fieldwork phase; 3) phase of analysis and treatment of 

collected data. The exploratory phase consisted of the search for literature dating from the 

Federal Constitution of 1988. The second phase was characterized by semi-structured 

interviews. Finally, in the third and last phase, the empirical and documentary data of this 

research were analyzed under the light of the theoretical background. In this way, we verified 

that the policy of agreements for early childhood education in the city of Goiânia was 

constituted in 1999, due to the process of municipalization of state daycare centers. At the 

time, the Term of Agreement was formalized between the SME of Goiânia and the Civil 

Society Organizations (OCS), under the modality of technical-financial cooperation, totaling 

sixty-four (64) partner institutions. However, according to data provided by the SME of 

Goiânia in September 2017, this amount has changed over the years. There was a decrease in 

the number of institutions in the technical-financial modality, from sixty-four (64) to eight 

(08) institutions, while thirty-five (35) became financial cooperation and the remainder (21) 

has migrated to total agreement, which demonstrates an increase in the form of financial 

cooperation. In detriment of Federal Law No. 13,019/2014, the Agreement Contract of SME 

Goiânia was replaced by the Term of Collaboration in January 2018, when the participation of 

non-profit OSC began to happen through a Public Call, as established by this law. Hence, the 

number of financial cooperation institutions that had their proposals approved was only 

seventeen. Regarding the perception of managing agents, we recognize the strengthening of 

partnerships with the third sector, coming from a policy that aims to disclaimer the 

government structure of the obligation to promote basic public services to third-country 

citizens, which we also characterize the agreements/term of collaboration as a way of 

camouflaging the privatization of public education. 

Keywords: Early childhood education; public-private relationship; public policies of 

agreements in the municipality of Goiania. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema da presente pesquisa intitulada “A relação público-privado na 

educação infantil no município de Goiânia: da trajetória legal da política pública de 

convênios à percepção dos atores-gestores envolvidos”, foi pensada a partir de um contexto 

econômico e político do país e do município de Goiânia nos anos de 2017 e 2018, em que 

direitos básicos universais passaram a ser questionados e até retirados do cidadão a partir de 

políticas públicas que visaram à diminuição do setor público em detrimento do privado, por 

cortes de investimentos na educação e discurso de crise econômica instaurada no país e na 

prefeitura de Goiânia. 

Diante da grande demanda por instituições de educação infantil, os municípios 

brasileiros, com base em normativas federais, têm adotado estratégias economicistas que 

traduzem no estabelecimento de parcerias com o setor privado. Além disso, declaram que, 

sem essas parcerias, seria impossível atender toda a demanda e os convênios que, nesse caso, 

passam a ser, em alguns municípios, uma alternativa necessária, visto que os recursos são 

insuficientes (SUSIN, 2009; ZAPERLON, 2011). 

Com base nas políticas públicas regulamentadas no Brasil após Constituição Federal 

de 1988, o Governo Federal promoveu em 1995 o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE), visando a redefinição do papel do Estado (BRASIL,1995a). O PDRAE, 

proposto pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foi elaborado de forma 

arquitetônica para redefinir o papel do Estado em função da parceria entre o público e o 

privado, denominada pelo PDRAE de público não-estatal.  Por essa razão, foram citadas as 

organizações sociais (OSs) para a prestação de serviços públicos na área social sem vínculos 

administrativos com o Estado, mas fomentadas com recursos públicos conforme a Lei nº 

9.637/98, seguida pela Lei nº 9.790/99, que criou a Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip) com o mesmo fim. A diferença principal entre estas duas 

organizações é que a primeira se efetiva por meio de Contrato de Gestão enquanto que a 

segunda, utiliza o Termo de Parceria (BRASIL, 1999b). 

A partir da proposta do Plano de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), se 

consolidou uma série de outras leis federais, decretos e portarias normatizando e incentivando 

as políticas com o setor privado.  

 

 



21 

 

 

Destacamos no ano de 2004, a Lei Federal nº 11.079/2004 (BRASIL, 2004), 

atualizada pela Lei nº 13.529 de 20171 (BRASIL, 2017b), conhecida como lei de PPP ou lei 

de parcerias público-privadas, como um incentivo para diminuir as fronteiras entre o público e 

o privado. Neste caso, a PPP é um contrato de concessões entre o poder público e o setor 

privado, que pode ser na modalidade patrocinada ou administrativa, ambas envolvendo 

repasses públicos. E no ano de 2014, a Lei Federal nº 13.019/2014 (BRASIL, 2014a), 

atualizada pela Lei nº 13.204/20152 (BRASIL, 2015), é considerada um marco regulatório do 

terceiro setor, uma vez que esta lei contempla os convênios que envolvem ou não repasses 

públicos e passa dar um novo enfoque na relação entre o Poder Público e as Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, tornando-as parceiras da administração pública.  

Ambas as leis redefinem o papel do Estado, desresponsabilizando este de suas 

obrigações. Assim, os governos municipais se apropriam dessas regulamentações para 

transferirem a responsabilidade dos serviços na área da educação ou saúde. Contudo, tais 

regulamentações têm se transformado em atos de longo prazo que não resolvem a origem do 

problema nessas áreas, pelo contrário, fortalecem cada vez mais as parcerias público-privadas 

(PPP)3 e práticas de convênios entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil (OSC), enquanto os cidadãos continuam perecendo nas filas de hospitais, e inúmeras 

crianças, menores de seis anos de idade encontram-se sem atendimento à educação infantil. 

Desta forma, esta pesquisa se debruçou sobre a discussão envolvendo a relação 

público-privado e os convênios para execução de serviços públicos na área da educação, em 

especial a educação infantil para o muncípio de Goiânia. O estudo teve como recorte temporal 

o período de 1995 a 2018. 

Para observarmos de fato a relevância do tema, realizamos primeiramente um 

levantamento bibliográfico on-line envolvendo a temática da relação público-privado e as 

políticas de convênios para a educação infantil no Brasil. 

Para isso, foram realizadas pesquisas nos principais portais on-line de publicações 

acadêmicas brasileiras: Banco de Teses e Dissertações (BDTD); Banco de Teses e 

                                                 
1 Dispõe sobre a participação da União em fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de 

concessões e parcerias público-privadas. (BRASIL, 2017b). 
2 Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos 

financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de 

colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento. 

(BRASIL, 2015) 
3 As parcerias-público-privadas são um instrumento de política pública de um Estado neoliberal, especificamente 

determinadas pela lógica da acumulação de capital, que apontam no sentido da ideologia da privatização e 

terceirização, elementos fundantes do neoliberalismo. (MAZETTO, 2015) 
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Dissertações da Universidade Federal de Goiás (BDTD-UFG); Banco de teses e dissertação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped); Associação Nacional de 

Política Pública e Administração da Educação (Anpae); Scientific Electronic Library Online 

(Scielo) e o Portal de Periódicos da Capes.  

Neles, foram utilizados os descritores “público-privado”, “educação infantil” e 

“convênios”. A escolha desses descritores se deu pelo fato de serem elementos importantes 

para o estudo. Além disso, adotamos como recorte cronológico o período de 1995 a 2018. A 

busca nas plataformas aconteceu por meio de operadores booleanos, em que os descritores 

foram escritos entre aspas, utilizando AND para somar descritores em uma única obra 

(AMARAL, 2007). Porém, em alguns repositórios, devido sua própria organização, os 

descritores foram escritos individualmente e sem aspas e, em alguns casos, com combinações 

diferentes.  

Os critérios de escolhas das obras foram mediantes a presença dos descritores no 

título, palavras-chave e resumos. Ao todo, foram encontradas cento e sessenta e cinco (165) 

obras envolvendo teses, dissertações e artigos científicos, contudo, cento e cinquenta e quatro 

(154) foram descartadas, pois não dialogavam de forma efetiva com a temática da pesquisa. 

Desta maneira, foram selecionadas dez (10) obras para compor o levantamento bibliográfico, 

pois tratavam das práticas de convênios e da relação público-privado na educação infantil 

(Apêndices A e B). Todas as dez (10) obras foram lidas na íntegra e apresentaram relevância 

para a temática relação público-privado na educação infantil e políticas de convênios.  

Iniciamos o levantamento bibliográfico no site da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) ainda no mês de maio do ano de 2017. No site, escolhemos o 

filtro de busca avançada com o recorte teórico de 1995 a 2018 e os descritores com aspas na 

forma: “educação infantil” AND “público-privado” AND “convênios”. A busca direcionou 

para (10) dez produções, contudo, duas (02) estavam duplicadas na plataforma da BDTD. 

Desse modo, foram encontradas (08) oito produções acadêmicas ligadas à temática da 

pesquisa. A partir da leitura das palavras-chave e resumos, apenas duas (02) teses, de Susin 

(2009) e Casagrande (2012) e uma (01) dissertação de Zaperlon (2011), dialogaram de forma 

relevante com temática desta pesquisa e, por esse motivo, foram selecionadas para compor o 

levantamento bibliográfico (Apêndice A).  

Outro site utilizado para o levantamento bibliográfico foi o da BDTD/UFG, no qual 

utilizamos os mesmos descritores com aspas, da mesma forma citada acima, na ocasião, 

foram localizadas dezesseis (16) teses e dissertações, a partir da leitura de todos os títulos e 
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resumos, apenas uma (01) tese, Belo (2014) veio ao encontro da problemática do estudo em 

questão (Apêndice A). 

Ao pesquisar no Banco de teses e dissertações da Capes com os mesmos descritores na 

forma exposta acima, foram apresentados dezenove (19) resultados de busca. Entretanto, 

apenas duas (02) foram selecionados para compor o levantamento bibliográfico, sendo as 

pesquisas de Almeida (2014) e Costa (2011), haja vista, que dialogam com esta pesquisa. Os 

demais trabalhos já haviam sido contemplados.  

Diante da busca por dissertações e teses na BDTD, BDTD/UFG e Capes, foram 

considerados ao todo seis (06) textos para a composição do levantamento bibliográfico. 

Ao continuar com as buscas, o próximo site a ser pesquisado foi o da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), nos grupos de trabalhos GT 05 

– Estado e Política Educacional e GT 07 – Educação de crianças de 0 a 6 anos. No GT 05, 

utilizamos os descritores “público-privado” com uso de aspas, escritos individualmente, 

conforme organização do site. Desse modo, apenas o descritor “público privado”, cuja escrita 

foi sem hífen, apresentou uma (01) obra de Peroni (2015), sendo esta bastante relevante, 

sendo assim acrescida no levantamento bibliográfico. Não foram encontrados trabalhos com 

os descritores “convênios” e, ao usar “educação infantil”, a busca apresentou um (01) único 

trabalho, que não corroborava com a pesquisa.  Já no GT 07, apenas o descritor “educação 

infantil” escrito com aspas, apresentou resultados de busca, sendo um total de noventa e dois 

(92) trabalhos. A partir da leitura dos títulos, verificamos que nenhum artigo tinha relação 

com a discussão deste estudo, por isso, não foram selecionados. Quanto aos descritores 

“público-privado” e “convênios”, a busca não apresentou resultados. 

Devido a organização da plataforma do site da Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (Anpae), os descritores também foram empregados 

individualmente e, ao aplicar “educação infantil” com aspas e manter o recorte cronológico, 

apareceram dezesseis (16) textos. Após a leitura dos títulos e palavras-chave, apenas um (01) 

artigo foi selecionado para compor o levantamento bibliográfico, sendo o artigo de Susin e 

Peroni (2011). Com o descritor “público-privado” com aspas escrito sem hífen durante a 

busca, foram localizados cinco (05) artigos. Desses, nenhum era relacionado à educação 

infantil, sendo, portanto, descartado. Por fim, o descritor “convênios” não localizou nenhum 

artigo. 

No site do Scientific Electronic Library Online (Scielo) houve a necessidade de 

fazermos diversas combinações com os descritores, afim de concretizar a busca, visto que o 

site não reconheceu os três descritores simultâneos como forma de busca. A partir daí, 
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adotamos a forma “educação infantil” AND “público-privado”. A busca relacionou dois (02) 

textos e, com base na leitura dos resumos, os desconsideramos, visto que não apresentavam 

contribuições relevantes para compor o levantamento bibliográfico. Outra tentativa de busca 

foi “educação infantil” AND “convênios”, em que duas (02) publicações foram apresentadas 

como resultados. Ambas foram escolhidas para compor o levantamento bibliográfico, pois 

relacionavam-se ao assunto da pesquisa. São elas: Pinto (2016), e Oliveira e Borghi (2013), 

conforme apêndice B. 

Ao acessarmos o portal gratuito de periódicos da Capes, foram localizados três (03) 

artigos, mas nenhum relevante para a pesquisa. 

 A partir dos levantamentos dos artigos da Anped, Anpae, Scielo e Capes, foram 

selecionados quatro (04) textos que categorizamos conforme o Apêndice B.  

Desse modo, o levantamento bibliográfico foi composto por dez (10) obras 

acadêmicas. Diante da análise destas obras, percebemos que o discurso dos governos para 

aderirem às práticas de convênios ou parcerias entre o setor público e o privado são os 

mesmos. Eles se consideram incapazes de gerir a educação básica e necessitam fazer 

parcerias, a fim de ampliar a oferta de vagas para a Educação Infantil. As formas de parcerias 

variam de acordo com cada município, alguns realizam por meio de convênios, outros por 

meio da lei de PPP.  

O levantamento também demonstrou que há interesses econômicos envolvidos nessas 

parcerias, para além do discurso e da ampliação das vagas para a educação infantil, sendo 

necessário compreender o contexto em que estas parcerias se emergem. 

De acordo com as obras selecionadas no levantamento bibliográfico, os autores 

consideram que as fronteiras entre o público e o privado são modificadas a partir da 

redefinição do papel do Estado e apontam a sociedade civil como parceiras do poder público. 

Estas parcerias se materializam a partir de políticas públicas para a área social envolvendo 

financiamentos e redistribuição dos recursos públicos para instituições privadas, através de 

decretos e portarias oficializadas pelo próprio Estado, prevendo ainda a naturalização dessas 

ações. 

Os estudos selecionados revelaram um aumento significativo acerca dessas parcerias 

entre o setor público e privado, para a expansão da oferta da educação infantil nos estados de 

São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apesar do levantamento bibliográfico ter sido 

feito com base nos portais on-line, destacamos a obra de Loureiro (2011a), que não entrou no 

levantamento bibliográfico dos portais on-line, mas que contempla a relação público-privado 

e a política de convênios no Estado de Goiás, em especial na cidade de Goiânia. A autora 
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aborda a qualidade da educação e privatização do recurso público, analisa a relação do Estado 

e as primeiras escolas conveniadas do estado de Goiás na década de 1950 a 1992.  

Diante das produções selecionadas para o levantamento bibliográfico, observamos a 

relevância desta pesquisa, visto que os estudos sobre a relação público-privado na educação 

infantil em Goiás referem-se ao município de Catalão-GO (BELO, 2014) e, o outro estudo 

(LOUREIRO, 2011a) que, mesmo sendo em Goiânia, reporta-se a um período em que a 

educação infantil não era considerada legalmente como parte da educação básica. Além disso, 

o estudo limita-se até ao ano de 1992. Consideramos a obra de Loureiro (2011a) importante 

para a compreensão histórica da trajetória legal da política de convênios do município de 

Goiânia, sendo inclusive utilizada por nós como referencial teórico. Entretanto, a 

problemática desta pesquisa tem a seguinte questão: Como é constituída a política de 

convênio para a educação infantil do município de Goiânia? E qual a percepção dos atores-

gestores envolvidos?  

O termo atores-gestores não se refere a um cargo propriamente dito, é simplesmente a 

junção de duas palavras, ator e gestor, junção esta que apresenta duas funções simultâneas. 

Com base em Secchi (2016), a palavra “ator” é importada das artes cênicas para as ciências 

políticas, porque explicita a conotação de interpretação de papéis. Nesse sentido, há um 

entendimento de que os indivíduos, grupos e organizações que influenciam o processo 

político não têm comportamentos ou interesses estáticos, mas sim dinâmicos de acordo com 

os papéis interpretados. Neste caso, os atores envolvidos interpretam o papel de chefia, 

porque exercem a função de gestor, daí então a palavra ator-gestor.  

Secchi (2016) também alerta para um viés elitista no emprego da palavra “ator”. 

Segundo ele, enquanto os atores interpretam papéis em um enredo e cenário, a plateia assiste 

passivamente ao desenrolar a história. Sobre esse aspecto, podemos citar como plateia a 

sociedade goiana, que vem assistindo a longas datas, as políticas de convênios para a 

educação infantil sem questionar ou refletir sobre como são constituídas essas políticas de 

convênios. 

Com intuito de responder ao problema apresentado, foram traçados os seguintes 

objetivos:  

Objetivo Geral:  

 Compreender como se constituiu a política de convênios para a educação 

infantil no município de Goiânia e reconhecer a percepção dos atores-

gestores envolvidos. 

Objetivos Específicos: 
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 Desvelar os trâmites e o desenvolvimento das parcerias público-privadas e a 

trajetória legal da política de convênios no Brasil; 

 Analisar em sua perspectiva teórica e histórica as regulamentações para a 

educação infantil;  

 Investigar o processo de constituição da política de convênios para a 

educação infantil do município de Goiânia; 

 Reconhecer a percepção dos atores-gestores envolvidos com a política de 

convênios para a educação infantil no município de Goiânia.  

 

Trajetória da pesquisadora e o percurso metodológico da pesquisa 

A temática relação público-privado4 na educação infantil apresentada nesta dissertação 

é uma continuidade de um trabalho de conclusão de curso no ano de 2014, de uma 

especialização realizada na área da educação infantil, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da 

Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – NEPIEC da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). A pesquisadora é funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia, lotada em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), desde janeiro de 

2008.  

Quanto ao percurso metodológico, esta pesquisa teve como abordagem a pesquisa 

qualitativa. De acordo com Bogdan e Birklen (1991), a abordagem qualitativa em educação 

assume muitas formas e é conduzida em múltiplos contextos. Para os autores, os dados 

recolhidos são designados por qualitativos, o que indica um tratamento rico em pormenores 

descritivos. Assim, cada pesquisa bibliográfica utilizada na pesquisa a partir de livros, 

documentos, leis, diretrizes e artigos, foi analisada para além do que estava escrito. Para isso, 

conforme indicam os autores, elencamos as cinco características da pesquisa qualitativa. A 

primeira, em decorrência da investigação qualitativa e da fonte direta de dados, compreende o 

ambiente natural, constituindo o investigador como instrumento principal; a segunda 

corresponde à propriedade descritiva; a terceira permite que os investigadores qualitativos 

interessem-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; a quarta 

mostra que os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 

e, por fim, a quinta e última característica apresenta o significado de importância vital na 

abordagem qualitativa. 

                                                 
4 Neste trabalho, optou-se pelo uso do termo relação público-privado, com base nos textos de PERONI (2016) e 

ADRIÃO e PERONI (2009). Entretanto, adota-se a expressão parcerias público-privadas devido as Leis 

11.079/2004 e 13.529/2017. 
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De fato, as características que Bogdan e Birklen (1991) conceituam se relacionam com 

esta pesquisa, visto que, para compreender a constituição das políticas de convênios para a 

educação infantil, foi necessário conhecer o contexto social em que essa política estava 

inserida e o modelo de Estado e governo vigentes, além de observar as relações que eram 

estabelecidas entre os diferentes atores e os reais motivos que moveram a constituição dessa 

política. Além de analisar os dados encontrados com toda riqueza de detalhes, sendo feitos 

questionamentos do “por quê?” e “para quê?” determinadas ações foram tomadas.  

Nesse contexto, destacamos uma afirmação pertinente sobre a abordagem qualitativa 

que se aproxima da quinta característica, a qual Bogdan e Birklen (1991) descreveram:  

 

A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que os 

indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. O processo de 

pesquisa envolve as questões e os procedimentos que emergem, os dados 

tipicamente coletados no ambiente do participante, para os temas gerais e as 

interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados. 

(CRESWELL, 2010, p. 26). 

 

É nesta busca de compreender a constituição das políticas de convênios para a 

educação infantil e reconhecer a percepção dos atores-gestores envolvidos, que colocamos em 

análise, nesta pesquisa, as interpretações dos dados coletados, documentos legais de âmbito 

federal e municipal, ou até mesmo as percepções dos atores-gestores que, apesar de serem 

todos gestores, apresentaram percepções diferentes. 

Assim como Bogdan e Birklen (1991) e Minayo (2016), dividimos a abordagem 

qualitativa em três fases: 1) fase exploratória; 2) trabalho de campo e 3) análise e tratamento 

do material empírico e documental. 

Segundo Minayo, (2016, p. 25), a fase exploratória consiste em: 

 

Produção do projeto de pesquisa, que considera o tempo dedicado e que merece 

empenho e investimento a definir e delimitar o objeto, a desenvolvê-lo teórica e 

metodologicamente, a colocar hipóteses ou alguns pressupostos para o seu 

encaminhamento [...] a pensar o cronograma de ação [...]. 

 

Sendo assim, a fase exploratória da pesquisa “A relação público-privado na educação 

infantil no município de Goiânia: da trajetória legal da política pública de convênios à 

percepção dos atores-gestores envolvidos” teve como objeto de estudo a política de 

convênios para a educação infantil no município de Goiânia, de modo que a construção 

metodológica foi realizada a partir dos seguintes momentos: 
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a) Realização das disciplinas obrigatórias do curso de mestrado em 2017: disciplinas 

preferencialmente voltadas para os temas das políticas, políticas públicas, políticas 

educacionais e sobre o papel Estado, que permitiram ter uma visão ampliada do tema 

como um todo, para subsidiar a escrita da dissertação; 

b) Elaboração do levantamento bibliográfico (Apêndices A e B); 

c) Pesquisa de leis e normativas que regulamentam as parcerias público-privadas em sites 

do MEC, do departamento de convênios da SME de Goiânia e do Conselho Municipal 

de Educação de Goiânia; 

d) Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em janeiro de 2018; 

e) Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 3 de abril de 2018 pelo 

Parecer Consubstanciado do CEP nº 2.576.953. 

Concluída essa fase exploratória da pesquisa qualitativa, iniciamos a segunda fase, à 

qual Minayo (2016) conceitua como trabalho de campo. 

 

A fase do trabalho de campo consiste em dialogar com a realidade concreta e a 

construção teórica elaborada na primeira etapa. Essa fase combina observação, 

entrevistas ou outras modalidades de comunicação e interlocução com os 

pesquisados, ou diálogo com o material documental, no caso das análises 

documentais ou de discurso (MINAYO, 2016, p. 25). 

 

Em se tratando da pesquisa “A relação público-privado na educação infantil no 

município de Goiânia: da trajetória legal da política pública de convênios à percepção dos 

atores-gestores envolvidos” o tipo de investigação adotado foi a pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. De acordo com Gil (2002, p. 45): 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem 

ainda um tratamento analítico, e que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa.  

 

Sendo assim, os documentos que compõem a pesquisa documental, contemporâneos 

ou retrospectivos, devem ser analisados a partir de um contexto social, cultural, econômico e 

político. No caso dos documentos mandatórios utilizados, tornou-se importante analisá-los 

levando-se em consideração aspectos que Luchese (2014, p. 151) questiona, tais como: 

“Quem escreveu esse documento? De que lugar social? Para quem escreveu? Quem foram 

seus interlocutores? Quais opiniões, informações e discursos são colocados? Que indícios 

discursivos são reforçados?” 
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Tais perguntas foram importantes para compreendermos o processo da constituição de 

políticas públicas de convênios na pesquisa, quer sejam de âmbito federal como a Lei nº 8.666 

de 1993, que disciplina a prática de convênios em seu artigo 116; o texto orientador do MEC 

(BRASIL, 2009c) sobre as políticas de convênios entre as secretarias de educação; a 

Constituição da República Federativa de 1988 e a Lei nº 9.394 de 1996 – Lei Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB); ou de âmbito municipal, como a Lei nº 8.739 de 2008 

(GOIÂNIA, 2008), que explica sobre a celebração de parcerias entre o poder público 

municipal e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que prestam atendimento 

educacional às crianças de zero a cinco anos de idade, residentes no município de Goiânia; e a 

Resolução nº 120 de 2016 do Conselho Municipal de Goiânia.  

Diante disso, os instrumentos de coleta de dados utilizados foram:  

a) Pesquisa bibliográfica: pesquisa nos documentos legais, tais como diretrizes, 

resoluções e portarias sobre as práticas de convênios, disponibilizados no site do 

MEC, do Conselho Municipal de Educação (CME) e da Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte (SME) de Goiânia; 

b) Realização de entrevistas com representantes da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia; Das Coordenadorias Regionais Central e Maria Thomé Neto. 

c)  Realização de entrevistas com dirigentes das instituições de convênio parcial com a 

SME de Goiânia para a oferta da educação infantil.  

d) Realização de entrevistas com representantes do Conselho Municipal de Educação de 

Goiânia, do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás – Sinpro e do Sindicato do 

Empregados em Instituições Culturais, Recreativas de Assistência Social, de 

Orientação e Formação Profissional no Estado de Goiás – Senalba-GO. As entrevistas 

foram realizadas a partir de maio de 2018 até setembro de 2018, quando também 

ocorreram as visitas nos CEIs de convênio parcial; 

Todas as entrevistas aconteceram mediante a permissão dos entrevistados e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme o modelo que consta no 

Apêndice C. É importante ressaltar que, no momento da submissão do projeto de pesquisa e 

do TCLE ao Comitê de Ética da UFG, esta pesquisa possuía outro título e, no desenrolar da 

pesquisa, o título foi redefinido. Por isso no apêndice C, o TCLE apresenta o título anterior, 

haja vista que, durante a realização das entrevistas, o título não havia sido alterado.  

 As entrevistas foram gravadas, e, visando melhor aproveitamento de seu conteúdo, as 

identidades de todos os entrevistados foram mantidas em sigilo. Assim, para fazer menção ao 
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entrevistado, utilizamos a referência ao órgão que ele representa: SME de Goiânia; CME de 

Goiânia; Sinpro; Senalba; CRE Brasil; CRE Central; CEI 1; CEI 2, CEI 3, CEI 4, e assim 

sequencialmente. 

 

Quadro 01 – Quantidade de entrevistados 

ÓRGÃO CARGOS DOS 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 

Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte (SME) de Goiânia 

Gestores de 

Gerências 

3 

Conselho Municipal de Educação (CME) 

de Goiânia 

Conselheiros 2 

Sindicato dos Professores do Estado de 

Goiás (SINPRO) 

Representantes 2 

Sindicato do Empregados em Instituições 

Culturais, Recreativas de Assistência 

Social, de Orientação e Formação 

Profissional no Estado de Goiás – 

SENALBA/GO 

Representante 1 

Instituições de Convênio Parcial com a 

SME de Goiânia, para o atendimento de 

Educação Infantil. 

Dirigentes 8 

Coordenadoria Regional de Educação 

Maria Thomé Neto e Coordenadoria 

Regional de Educação Central 

Apoios Pedagógicos 2 

Total de entrevistados: _____________ 18 entrevistados 

Visitas nas instituições de convênio 

parcial, seja na modalidade de cooperação 

financeira (Termo de Colaboração) e 

técnica-financeira (Acordo de Cooperação 

técnica). 

 

_____________ 

22 visitas técnicas 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na coleta de dados desta pesquisa. 

 

A seleção dos entrevistados se deu a partir daqueles que exerciam cargo de chefia e 

tinham ligação direta com a política de convênios do município de Goiânia para a educação 

infantil, inclusive os representantes dos sindicatos são considerados gestores, pois assumem 

funções de grau elevado dentro do sindicato. A construção dos roteiros das entrevistas 

(apêndices D; E; F; G; H; I) foi baseada na análise preliminar dos documentos reguladores, 

nos quais buscamos elementos para compor os roteiros. Devido à heterogeneidade dos 

sujeitos entrevistados, os questionamentos foram construídos de acordo com a função que 

cada um exercia em seu local de trabalho. Devido o curto tempo para a realização da pesquisa 

de mestrado, não foram entrevistados professores ou pais/responsáveis das crianças 

matriculadas nas instituições conveniadas, o que pode vir a ser ampliado, no caso de uma 



31 

 

 

pesquisa para doutoramento. Por isso, focamos apenas nos entrevistados com funções de 

chefia. 

Além das dezoito entrevistas com os atores-gestores, realizamos 22 visitas nas 

instituições de educação infantil que possuem convênio parcial (anexo D) com a Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte (SME). Com isso, podemos afirmar que a pesquisa foi 

realizada em mais de 50% das instituições que possuem convênio parcial, já que no mês de 

junho de 2018 a SME de Goiânia possuía quarenta e uma (41) instituições nesta modalidade 

de convênio. É importante salutar que um dos dirigentes entrevistados responde por quinze 

instituições conveniadas com a SME de Goiânia. 

Para Minayo (2016), essa fase de coleta é o momento em que o pesquisador se 

aproxima da realidade, permitindo relacionar a pergunta investigativa da pesquisa aos dados 

coletados. Diante disso, foi possível realizar uma análise crítica dos dados, confrontando-os 

com o embasamento teórico da pesquisa, o que nos permitiu perceber como são constituídas 

as políticas de convênios para o município de Goiânia e reconhecer a percepção dos atores-

gestores envolvidos. Também seguimos os preceitos de Almeida Júnior (1997), que afirma ser 

fundamental ressaltar a importância da identificação de fontes seguras, sua localização e a 

compilação das informações e documentação para a realização da análise, que, conforme 

Minayo (2016), é a última etapa da abordagem qualitativa.  

De acordo com Gomes (2016, p. 73), a fase da análise e tratamento do material 

empírico e documental é o momento em que o pesquisador procura finalizar o estudo, 

ancorando-se em todo o material coletado e articulando-o aos propósitos da pesquisa e à sua 

fundamentação teórica. Dessa forma, a análise e a interpretação dentro de uma pesquisa 

qualitativa corresponde à “[...] a exploração do conjunto de opiniões e representações sociais 

sobre o tema que pretende investigar” (GOMES, 2016, p.72). Para o autor, é importante 

reconhecer as três formas de tratamento de dados qualitativos, sendo necessário saber as 

diferenças entre elas, a descrição, a análise e a interpretação, além de reconhecer que estas 

formas não se excluem mutuamente e nem sempre possuem demarcações distintas entre si, 

ocorrendo muitas vezes de forma aleatória. 

Para Gomes (2016), é na descrição que as opiniões dos informantes serão apresentadas 

de maneira fidedigna, como se os dados falassem por si só. Diante dessa recomendação, 

tratamos de elaborar uma descrição na íntegra, com o intuito de observar o que as entrevistas 

demonstram por si só, para depois realizarmos a análise sob a luz da fundamentação teórica. 

Sobre a análise, Gomes (2016) pontua seu propósito de ir além do descrito. Por isso, a análise 

e o tratamento do material empírico e documental utilizados nesta pesquisa foram analisados a 
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partir de uma discussão dialética, em que os dados coletados não são meramente descritivos, 

mas recebem uma análise que permitiu realizar uma outra forma de tratamento, denominada 

interpretação. “A interpretação pode acontecer após a análise ou após a descrição, ela busca-

se o sentido das falas e das ações, para se chegar a uma compreensão ou explicação que vão 

além do descrito e analisado” (GOMES, 2016, p. 73). 

Diante disso, as análises dos dados empíricos e documentais aconteceram a partir da 

abordagem hermenêutica-dialética defendida por Minayo (2014), buscando, por meio da 

compreensão, esclarecer o contexto dos diferentes atores-gestores e das propostas que eles 

produzem e, ao mesmo tempo evidenciar, nos fatos e nas informações, as contradições 

existentes no interior do fenômeno, refletindo-as de forma crítica.  

Desta maneira, ao realizar a análise e interpretação das falas dos entrevistados e dos 

documentos legais, levamos em consideração o contexto histórico-social, político e 

econômico daquele momento, realizando simultaneamente questionamentos que permitissem 

confrontar as falas dos entrevistados e os documentos legais, a partir da base teórica adotada. 

Assim, a análise dos dados se efetivou em três fases: ordenação dos dados; classificação dos 

dados; análise final (MINAYO, 2014). 

A fase de ordenação de dados compreendeu o momento de organização de todas as 

informações coletadas, que foram agrupadas em aspectos comparativos e contrastantes. A 

segunda fase correspondeu à classificação das ideias-chaves e das categorias. Por fim, ocorreu 

a realização da análise final, que envolveu a articulação/aproximação da percepção dos atores 

com os referenciais teóricos e as legislações vigentes, embasando as questões da pesquisa 

com base nos objetivos propostos. Tendo em vista esta perspectiva metodológica, elucidamos 

de modo geral, conforme demonstrado na Figura 1, como se deu o percurso desta pesquisa: 

Figura 1 – Percurso metodológico 

 
Fonte: Lima (2013, p. 86). 
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Concluído o percurso metodológico, a pesquisa foi organizada em quatro capítulos. 

Os capítulos 1 e 2 apresentam a base teórica do estudo, que contribui para a compreensão da 

relação público-privado no contexto macro do capitalismo e a fase atual do neoliberalismo, a 

partir da Reforma do Estado na década de 1990 no Brasil e as novas configurações entre o 

público e o privado para a educação infantil.   

O capítulo 3 aborda as políticas de convênios para a educação infantil no município 

de Goiânia, desde a sua constituição até o ano de 2018, com a inserção do Termo de 

Colaboração entre a SME de Goiânia e as OSC sem fins lucrativos, por meio de chamamento 

público e mediante o edital nº 001/2018 (anexo A), para a oferta de vagas para a educação 

infantil. Apresentamos, ainda neste capítulo, o histórico da SME de Goiânia e a trajetória da 

educação infantil do município de Goiânia. 

O último capítulo apresenta a percepção dos atores-gestores entrevistados e a análise 

dos dados coletados à luz da fundamentação teórica, organizados em quatro (04) temáticas, 

sendo elas: 1) redução do papel do Estado e os mecanismos de convênios adotados pela SME 

de Goiânia; 2) Tipos de organização da sociedade civil (osc) sem fins lucrativos para a oferta 

da educação infantil; 3) Repasse Público: uma fragilidade legal e sobrevivência institucional; 

4) Precarização do trabalho docente e a concepção de educação infantil; 5) Relação Secretaria 

Municipal (SME) de Goiânia e OSC sem fins lucrativos, permeada pelo clientelismo político. 

Por fim, as considerações finais reúnem as constatações evidenciadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa e responde a problemática do estudo: Como é constituída a 

política de convênios para a educação infantil do município de Goiânia? E qual a percepção 

dos atores-gestores envolvidos?  
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CAPÍTULO I – A RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO NO BRASIL E A REFORMA DO 

ESTADO NA DÉCADA DE 1990 

 

Neste primeiro capítulo, objetivamos contextualizar o objeto da pesquisa “política de 

convênios”, além de introduzir a temática da relação público-privado no contexto macro do 

capitalismo. Discorreremos também sobre a fase atual do neoliberalismo, a partir da Reforma 

do Estado na década de 1990 no Brasil. Utilizamos como suporte teórico os estudos de 

Anderson (1995), Peroni (2009a), Mészaros (2011), Adrião e Bezerra (2013), Giddens (2005), 

Di Pietro (2017) entre outros, além dos documentos legais, tais como a Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988); o Plano de Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 

1995a); a Lei nº 9.491/1997, a qual instituiu o Programa Nacional de Desestatização; a 

Emenda Constitucional nº 19 de 1998; a Lei nº 13.019/2014 (BRASIL, 2014a), que 

regulamentou o terceiro setor, etc. 

Organizado em três partes, este capítulo traz uma discussão sobre a relação público-

privado no contexto do neoliberalismo e gerencialismo no item 1.1, bem como suas 

implicações para o caso brasileiro no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Já 

no item 1.2 a reflexão gira em torno do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado e 

seus desdobramentos na terceira via/terceiro setor, em que o Estado se retira da execução das 

políticas sociais e transfere a responsabilidade para o setor privado ofertá-las, permanecendo 

como financiador e avaliador dos serviços ofertados, que passam a ter uma lógica empresarial 

e lucrativa (ARAÚJO, 2017). Compreendido a Reforma do Estado, o item 1.3 analisa as 

consequências dessa nova gestão púbica (NGP) a partir das políticas de convênios e das 

parcerias público-privadas. 

 

1.1 A relação público-privado no contexto do neoliberalismo e gerencialismo: 

implicações para o caso brasileiro. 

A discussão sobre a relação público-privado perpassa no bojo das transformações 

globalizantes ocorridas no Brasil a partir da década de 1990, no que tange à disseminação dos 

ideais neoliberais advindos dos governos de Margaret Thatcher (1979 – 1990) na Inglaterra e 

de Ronald Reagan (1980 – 1989) nos Estados Unidos. A ideologia neoliberal, também 

conhecida como novo liberalismo ou neoliberalismo, corresponde a um conjunto de ideias 

políticas e econômicas capitalistas que surgiram em 1970. Idealizada pelo economista Milton 
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Friedman (1912-2006), condiz com uma fase do desenvolvimento do capitalismo que se 

organizou para realizar um novo padrão de acumulação do capital (DALBERIO, 2009).  

É sob essa nova forma de organização do capital que Gentili (1996) elucida que o 

neoliberalismo é um complexo processo hegemônico, porque implementa uma série de 

estratégias de poder em sentidos articulados nos planos econômico, político, jurídico, 

educacional e cultural que legitimam a aplicação de reformas neoliberais na sociedade, como 

sendo a única saída para a crise capitalista manifestada nas décadas de 1980 e 1990 no Reino 

Unido. 

As reformas neoliberais da época supracitada caracterizaram-se pela retirada da 

participação do Estado como agente produtivo na economia; redução de gastos públicos com 

áreas sociais; expansão da iniciativa privada para a realização de serviços públicos; liberdade 

para o comércio garantir o crescimento econômico do país; desenvolvimento de políticas de 

desestatização, desregulamentação, privatização, descentralização, terceirização, além de 

desmonte dos sindicatos de trabalhadores (ANDERSON, 1995; CERQUEIRA, 2008; 

MUNDIM E SILVA, 2017). 

As reformas acima se configuraram no Reino Unido a partir de um modelo global 

chamado de Gerencialismo ou Nova Gestão Pública (NGP), cuja essência é traduzir um ethos 

de negócios do setor privado no estado e no setor público, exigindo que tivessem um 

desempenho como se estivessem em um mercado competitivo. Este ethos era visto como 

personificado na figura do gerente, em oposição ao político, ao profissional ou administrador 

(NEWMAN e CLARKE, 2012). 

De acordo com Scaff, Souza e Paxe (2018), os princípios do Gerencialismo ou NGP 

adotados nos governos de Thatcher (1979 – 1990) na Inglaterra e de Reagan (1980 – 1989), 

nos Estados Unidos, visaram melhorar o funcionamento do governo, aumentar a eficiência, 

reduzir os custos e implantar parcerias entre os setores público e privado, uma vez que ambos 

os países enfrentavam uma crise política e econômica, em que os defensores neoliberais 

acusavam o Estado de ser ineficiente. As orientações voltadas para se ter um Estado Gerencial 

ou um Governo empreendedor, acompanharam o movimento de globalização e se expandiram 

pelos mais diversos países de todos os continentes, chegando à América Latina, em especial 

ao Brasil, por meio dos organismos multilaterais5 representados pelo Banco Mundial; Fundo 

Monetário Internacional (FMI); Organização das Nações Unidas (ONU); Organização das 

                                                 
5 Entende-se por organismos multilaterais as organizações internacionais surgidas de interesses corporativos e 

estatais de expansão comercial e que objetivam institucionalizar a cooperação econômica, social, cultural, 

científica e de segurança mútua entre as nações (ALVIM, 2004). 
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). Para Mundim e Silva (2017), esses organismos assumem um papel preponderante 

no direcionamento das políticas de ajuste econômico e de regulação social. Semelhantemente, 

Scaff, Souza e Paxe (2018) pontuam que o Banco Mundial e o FMI: 

 

Atuaram como disseminadoras das recomendações emanadas do Consenso de 

Washington em 1989, voltadas para o incentivo à iniciativa privada, o livre fluxo de 

capital, a abertura econômica e a redução do tamanho do Estado, tendo o mercado 

como paradigma de eficiência (SCAFF, SOUZA E PAXE, 2018). 

 

Diante desse contexto internacional, a política neoliberal começou a ser implantada no 

Brasil no governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), sob os moldes dos governos 

thacherismo e reaganomics, propondo abertura econômica para o capital internacional, uma 

política de desestatização e privatização de empresas estatais, tendo o mercado como 

parâmetro para a gestão pública. Contudo, as reformas neoliberais no Brasil tiveram mesmo 

seu marco principal no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), como 

explicitam as autoras Mundim e Silva (2017): 

 
Aos moldes do que ocorreu nos países de capitalismo avançado, o receituário 

neoliberal foi assumido integralmente pelo governo Fernando Henrique Cardoso, 

trazendo modificações significativas na concepção de democracia e no papel do 

Estado e da sociedade. A privatização das empresas estatais rentáveis, a redução do 

financiamento para as áreas sociais, a redução de direitos sociais dos trabalhadores, 

a transferência de recursos a empresas privadas e organizações não-governamentais, 

a reconceituação do público e do privado, o aumento da desigualdade social, são 

apenas alguns dos indicativos do receituário adotado pelo amplo e generalizado 

processo de reformas implementadas ao longo dos dois mandatos de FHC. 

(MUNDIM; SILVA, 2017, p. 17). 

 

As motivações para essas reformas estão centradas no diagnóstico neoliberal de crise 

estatal, porque o Estado gasta mais do que arrecada, o que ocasiona uma crise fiscal. As 

estratégias encontradas para superar esta conjuntura é a diminuição do seu papel e a 

racionalização dos recursos públicos (BRASIL, 1995a). Embora o neoliberalismo defenda que 

o Estado é o culpado pela crise, a presente pesquisa pactua com os pressupostos de Mészáros 

(2011) de que o capital vive uma crise estrutural: 

 

A crise estrutural do capital que começamos a experimentar nos anos 70 se 

relaciona, na realidade, a algo mais modesto que as tais condições absolutas. 

Significa simplesmente que a tripla dimensão interna da autoexpansão do capital 

exibe perturbações cada vez maiores. Ela não apenas tende a romper o processo 

normal de crescimento, mas também pressagia uma falha na sua função vital de 

deslocar as contradições acumuladas do sistema. (MÉSZÁROS, 2011, p. 799). 
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Apesar de o autor afirmar que a crise estrutural do capitalismo não pode ser 

solucionada com reformas e ajustes pontuais dentro do próprio sistema do capital, Newman e 

Clarke (2012) afirmam que a capacidade de reestruturação diante das crises tem sido um traço 

marcante no funcionamento do sistema capitalista, desde a sua origem. Concomitante a esse 

aspecto, Peroni (2013) atesta que o neoliberalismo surge como uma estratégia para a 

superação dessa crise, propondo a redefinição do papel do Estado, que resulta nas mudanças 

das fronteiras entre o público e o privado.  

No Brasil, uma das estratégias neoliberais adotadas para a superação da crise foi a 

Reforma do Estado, cujo discurso é coibir o desperdício e racionalizar o gasto público 

(BRASIL, 1997a). Para Peroni (2009a), o Estado não visa somente racionalizar recursos, mas 

também esvaziar as instituições públicas, pois estas são permeáveis a correlação de forças, 

sendo importante para a diminuição das fronteiras entre o público e o privado, porque, em 

parte, as parcerias público-privadas irão se beneficiar com esse discurso. O autor continua 

explicando que o mercado, na perspectiva neoliberal, é o responsável para superar as falhas 

do Estado. Sua lógica é orientada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), e é ele 

quem definirá o padrão de qualidade, visando o desenvolvimento e o crescimento econômico 

do país por meio dos pressupostos de qualidade total, competitividade, eficiência e eficácia, 

que passam a ser fundantes para as reformas neoliberais a partir de 1990, juntamente com a 

privatização das empresas estatais. 

Assim, Mézsáros (2011) afirma que o Estado tem a função de estrutura totalizadora de 

controle político da ordem produtiva e reprodutiva estabelecida e garantia de apoio 

econômico ao capital. Com isso, oferece toda logística, estrutura e apoio econômico às 

grandes empresas capitalistas que configuram a relação público-privado, permeada por 

interesses mercantis de uma política neoliberal, como é o caso do Plano Diretor de Reforma 

do Aparelho do Estado (PDRAE), proposto pelo governo de FHC, que será analisado a seguir. 

 

1.2 Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (Pdrae) e seus desdobramentos na 

terceira via/terceiro setor. 

Antes de darmos início à análise que se propõe este item, recorremos a Carvalho 

(2012) para compreendermos as diferenças básicas entre Reforma do Estado e Reforma do 

Aparelho do Estado. Segundo o referido autor, a Reforma do Aparelho do Estado equivale às 

reformas administrativas de um governo, que nada mais são que tentativas de cumprir o que 

foi proposto pelo presidente da República, governador ou prefeito em seu plano de governo, 
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durante a campanha eleitoral. Por isso, esses governantes precisam adaptar o aparelho do 

Estado ao seu plano de governo, promovendo, assim, uma reforma administrativa. Já a 

Reforma do Estado é algo mais amplo e diz respeito às alterações da estrutura governamental 

nas estruturas democrática, econômica, social e política. Toda vez que o Estado se reforma, 

obrigatoriamente provoca uma grande Reforma no Aparelho do Estado (CARVALHO, 2012). 

Em outras palavras, o aparelho do Estado é constituído pelos três poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), por um corpo de funcionários e pela força militar, estando 

relacionado à forma de organizar a administração pública. Já a Reforma do Estado, como 

explicitado, é mais abrangente que a do aparelho, porque compreende o sistema 

constitucional-legal que tem o poder de legislar e tributar a sociedade, e deve ser entendida 

dentro do contexto de redefinição do papel da instância soberana governamental (BRASIL, 

1995a).  

Considerando-se que o Brasil teve seis Constituições (1824; 1891; 1934; 1937; 1946; 

1967) antes da Constituição Federal de 1988, podemos afirmar que houve também, ao todo, 

sete Reformas do Estado que refletiram diretamente na Reforma do Aparelho do Estado, 

embora as Reformas do Aparelho do Estado pudessem acontecer independentemente da 

Reforma do Estado, dependendo apenas do plano de governo em questão. Tendo como 

referência Carvalho (2012) e Bresser-Pereira (1996), destacamos três reformas como as mais 

importantes que o Brasil já teve: a Reforma de 1930, caracterizada pelo início da Nova 

República, tendo Getúlio Vargas como presidente que implementou um plano de governo 

chamado de Estado Desenvolvimentista e que teve como foco a industrialização do país; a 

Reforma do Estado de 1964, com o Golpe Militar, que apresentou como características 

significativas a mudança de um regime democrático para um regime autoritário; e a Reforma 

de 1990, iniciada com o presidente da República Fernando Collor de Melo, que adotou uma 

política de desestatização e privatização, mas, devido ao seu impeachment, a efetivação das 

reformas neoliberais aconteceram, de fato, no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002).  

A Reforma do Estado na década de 1990 se perpetuou a partir do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) (BRASIL, 1995a), proposto por FHC. Na ocasião, 

o presidente da república criou o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) 

e nomeou como ministro e idealizador da reforma, Luiz Carlos Bresser-Pereira. O MARE 

(BRASIL, 1997a) surgiu com a missão de orientar e instrumentalizar a Reforma do Aparelho 

do Estado, com um discurso de superar a crise fiscal instalada no Brasil na segunda metade 

dos anos 1980 e diminuir a intervenção econômica e social do Estado, além de estabelecer as 
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condições para que o governo pudesse aumentar sua governança. Desse modo, o documento 

pontua que: 

 

A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal devolve ao Estado a 

capacidade de definir e implementar políticas públicas. Através da liberalização 

comercial, o Estado abandona a estratégia protecionista da substituição de 

importações. O programa de privatizações reflete a conscientização da gravidade da 

crise fiscal e da correlata limitação da capacidade do Estado de promover poupança 

forçada através das empresas estatais. Através desse programa transfere-se para o 

setor privado a tarefa da produção que, em princípio, este realiza de forma mais 

eficiente. Finalmente, através de um programa de publicização, transfere-se para o 

setor público não-estatal a produção dos serviços competitivos ou não-exclusivos de 

Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu 

financiamento e controle. (BRASIL, 1995a, p. 13). 

 

À vista disso, o MARE defende que o Estado reduza o seu papel de executor ou 

prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto, na função de regulador, propondo assim 

uma mudança na administração pública burocrática para a administração gerencial, 

influenciados pelas políticas neoliberais da Inglaterra e dos Estados Unidos, em que a 

sociedade civil passa ser responsável por executar as funções do Estado. 

Segundo Bresser-Pereira (1996), o Brasil teve três tipos de administração pública: 

patrimonialista, burocrática e gerencial. Para ele, a primeira representa uma administração 

cujos patrimônios público e privado eram confundidos: o Estado era entendido como 

propriedade do rei e prevaleciam as práticas de nepotismo. A segunda, na concepção do 

mesmo autor, surge com o objetivo de combater a prática de nepotismo e delimitar o que era 

público e privado, além da distinção de Estado, mercado e sociedade civil. Conforme 

esclarecido pelo autor, o defeito dessa administração era ser rígida e ineficiente, voltada para 

si própria e para o controle interno. Já a terceira – administração pública gerencial, defendida 

pelo autor, até conserva alguns princípios da burocracia, mas flexibiliza outros mais 

eficientes, estando permeável a maior participação dos agentes privados e/ou das 

organizações da sociedade civil de deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os 

resultados (fins) (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Para Zaperlon (2011), a administração gerencial proposta pelo PDRAE (BRASIL, 

1995a) visa a eficiência a partir da lógica do mercado, de modo que a noção de cliente passa a 

ser associada ao cidadão e aos direitos sociais substituídos por serviços sociais. A partir dessa 

concepção, os defensores do MARE referem-se à Constituição Federal de 1988 como um 

retrocesso, pois nela está explícito que é dever do Estado o provimento das políticas sociais. A 

Reforma de Estado proposta por Bresser-Pereira (1996), por sua vez, propõe o oposto, já que 

visa diminuir o papel da estrutura governamental com as políticas sociais. Com isso, 
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estabelece uma nova relação de Estado, sociedade e mercado, orientada por organismos 

multilaterais, redefinindo, assim, o papel desta instância. 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 ser considerada pelos reformadores como 

retrógrada, ela acabou servindo de subterfúgio no artigo 170, para o MARE adotar políticas 

de parcerias com instituições privadas para a realização dos serviços de educação, saúde, 

cultura e pesquisa científica, com o discurso de que essas instituições são mais eficientes. 

Sobre a prática de transferência de recursos públicos para o setor privado, chamada pelo Plano 

de Reforma de publicização (BRASIL, 1995a), tem-se a transformação de uma organização 

estatal em uma organização de direito privado, pública não-estatal, sendo esta uma das 

estratégias da reforma. 

Todas essas estratégias neoliberais culminaram na aprovação da Emenda 

Constitucional (EC) nº 19, em 5 de junho de 1998. Nela, foram incorporados o princípio da 

eficiência na administração pública, passando a vigorar no artigo 37 da Constituição Federal 

uma nova redação. A inserção deste princípio teve como justificativa a ineficiência da 

administração pública burocrática e, por esse motivo, passou ter como referência os modelos 

de gestão baseados na administração privada e na perspectiva da administração pública 

gerencial, reflexo de uma política norte-americana e do Reino Unido (ADRIÃO e BEZERRA, 

2013). 

Na ótica da administração pública gerencial, Bresser-Pereira prevê pelo PDRAE 

(BRASIL, 1995a) que reformar o Estado significa:  

 

[...] garantir a esse aparelho maior governança, ou seja, maior capacidade de 

governar, maior condição de implementar as leis e políticas públicas. Significa 

tornar muito mais eficientes as atividades exclusivas de Estado, através da 

transformação das autarquias em ‘agências autônomas’, e tornar também muito mais 

eficientes os serviços sociais competitivos ao transformá-los em organizações 

públicas não-estatais de um tipo especial: as ‘organizações sociais’ (BRASIL, 

1995a, p. 44-45). 

 

Observem que tal plano utilizou a expressão “agências autônomas”, sem fazer 

distinção entre agências reguladoras e agências executivas. Descrito dessa forma, subentende-

se que o Estado Gerencial passará a executar as funções de regulação, supervisão e avaliação, 

visto que, as agências reguladoras são voltadas para a intervenção em mercados específicos, 

regulando a relação entre oferta de qualidade, preço acessível e demanda, e as agências 

executivas estariam ligadas à implementação de política. Ainda no trecho citado defende-se a 

necessidade de implantar as organizações sociais (OSs) na prestação de serviços públicos na 
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área social, sem vinculação administrativa com a estrutura governamental, fomentadas com 

recursos públicos e controladas por contratos de gestão.  

No que tange à prática de transferir recursos públicos para o setor privado, esta foi 

nomeada pelo PDRAE (BRASIL, 1995a) de “publicização”, que significa transformar uma 

organização estatal em uma organização de direito privado, pública, não-estatal, sendo esta 

uma das estratégias da reforma do estado, sobre a qual permeiam-se discussões que envolvem 

questões ideológicas, políticas e econômicas. Porém, antes de adentrarmos nessas discussões, 

destacamos os pontos estratégicos propostos pelo PDRAE. 

 

Quadro 2 – Objetivos e Estratégias do PDRAE (BRASIL, 1995a)

 

Fonte: Brasil (1995a, p. 48). 

 

O quadro 2 representa as notáveis mudanças propostas pelo PDRAE (BRASIL, 

1995a), evidenciadas pela transição da administração pública burocrática para a administração 

gerencial, assim como propõe a publicização de universidades, hospitais e centros de 

pesquisa, tornando-os uma propriedade pública não-estatal, o que significa dizer que as 

instituições de ensino serão reguladas pela lógica de mercado e competitividade, ferindo os 

princípios de autonomia das universidades públicas. Outro aspecto notado é a continuação das 

vendas de empresas estatais para a iniciativa privada por meio da privatização. 



42 

 

 

A partir dos conceitos de publicização e privatização expostos no PDRAE (BRASIL, 

1995a), ganharam destaque no governo de FHC (1995-2002) a política de desestatização que 

adveio da Lei nº 9.491/1997, à qual instituiu o Programa Nacional de Desestatização, iniciado 

ainda no governo Fernando Collor de Mello (1990-1992). De acordo com a referida lei, o 

artigo 2º, do § 1º, considera como desestatização: 

 

a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de 

outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a 

maioria dos administradores da sociedade; 

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos 

explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como 

daqueles de sua responsabilidade. 

c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União, nos 

termos desta Lei. (BRASIL, 1997b). 

 

O entendimento do que se considera acerca da “desestatização” fomentou críticas 

entre estudiosos da área jurista, visto que o termo foi usado em um sentido semelhante ao que 

alguns autores atribuem à privatização. Diante disso, recorremos ao pesquisador da área de 

direito administrativo Amaral Filho (1996) para ampliarmos a discussão sobre os referidos 

conceitos de desestatização e privatização: 

 

O conceito de desestatização possui um caráter ideológico, no sentido de ter-se 

tornado um fim perseguido pela sociedade contemporânea. Constitui, de outro lado, 

um amplo movimento da sociedade contemporânea em direção a mais democracia e 

maior autonomia para decidir seus próprios destinos, sem a tutela onipresente do 

Estado. Com esse significado, possui um sentido mais amplo que contém as noções 

de privatização e desregulamentação. Enquanto a desestatização, como fim 

perseguido, situa-se no terreno ideológico deste final de século, privatização e 

desregulamentação situam-se no campo da realidade concreta, objetiva pelo direito, 

consubstanciado nos atos e leis decorrentes. [...] desregulamentação significa a 

eliminação total ou parcial das regras relativas ao mercado e às atividades 

econômicas, o termo privatização é empregado simplesmente para designar a 

transferência das empresas de propriedade do Estado e as atividades por ele 

exercidas para o setor privado, obedecidas às mais variadas formas de transferência 

de capital aos particulares. (AMARAL FILHO, 1996, p. 41). 

 

Com base nessas considerações e na própria Lei nº 9.491/1997, é possível perceber 

que a política de desestatização busca uma eliminação ou redução substancial da participação 

do Estado no domínio econômico, em projetos de infraestrutura e na gestão de domínios 

públicos. Ao desestatizar, o Estado transfere para a iniciativa privada a execução do serviço 

público automaticamente, prática esta que recebe o nome de privatização, mas que o PDRAE 

(BRASIL, 1995a) chamou de “publicização”. 

Para Ferraz (2015), professor de direito administrativo da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), em entrevista no Programa Dois Pontos da TV/UFMG, existem dois 

https://jus.com.br/tudo/empregado
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conceitos de privatização: um amplo, que envolve a participação de qualquer particular em 

execução de tarefas que são do poder público e abrange os contratos de concessão, contratos 

de parcerias público-privadas (PPP), de terceirização de atividade; e outro restrito, que é o 

correto para a noção de privatização, pois pressupõe a alienação de ativos para o particular, de 

forma que o Estado deixa de atuar integralmente em determinado lugar, transferindo a 

responsabilidade para a iniciativa privada. 

Entretanto, se analisarmos os conceitos amplo e restrito, ambos remetem ao que está 

proposto na política de desestatização, em especial ao que Ferraz (2015) considera como 

correto, já que a privatização prevê a alienação de ativos para o particular. O mesmo está 

posto no §1º, do artigo 2º da Lei 9.491/1997 sobre desestatização, isto é, “[...] a alienação, 

pela União, de direitos [...] e a transferência para a iniciativa privada, da execução de serviços 

públicos”. Do mesmo modo, concordamos com os dizeres de Amaral Filho (1996), de que a 

privatização é a transferência das empresas de propriedade do Estado e das atividades por ele 

exercidas para o setor privado, obedecidas às mais variadas formas de transferência de capital 

aos particulares. Ainda sobre as diferenças entre desestatização e privatização, tem-se que:  

 

Desestatização é a retirada da presença do Estado de atividades reservadas 

constitucionalmente à iniciativa privada (princípio da livre iniciativa6) ou de setores 

em que ela possa atuar com maior eficiência (princípio da economicidade7); é o 

gênero, do qual são espécies a privatização, a concessão, a permissão, a terceirização 

e à gestão associada de funções públicas. Privatização é a mera alienação direitos 

que assegurem ao Poder Público, diretamente ou através de controladas, 

preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 

administradores da sociedade. Privatiza-se o que não deve permanecer com o 

Estado, quer por violar o princípio da livre iniciativa (CF, art. 173), quer por 

contrariar o princípio da economicidade (CF, art. 70), (SOUTO, 2000, p. 9, grifo 

nosso). 
 

 

Neste sentido, Souto (2000) deixa evidente que a privatização é uma forma de 

desestatização, podendo esta ocorrer de outras maneiras, como no caso da concessão, 

permissão, inclusive como PPP, constituindo-se como formas e desdobramentos para 

desestatizar o Estado. Assim, o serviço público passa a ser gerido pela iniciativa privada por 

um tempo determinado. Desse modo, ao término do contrato ou no momento que ambas 

partes acharem interessante, a estrutura governamental retoma o domínio da empresa, 

enquanto a privatização se configura na alienação dos bens públicos, ou seja, na transferência 

                                                 
6 No artigo 170 consta que a liberdade de iniciativa envolve o livre exercício de qualquer atividade econômica, a 

liberdade de trabalho, ofício ou profissão além da liberdade de contrato (BRASIL, 1988). 
7 O artigo 70 prevê a união da qualidade, de celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os 

bens públicos. (BRASIL, 1988). 
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de bens e direitos por meio da venda de empresas e atividades estatais. Uma vez privatizado, 

o Estado não retoma o domínio. Daí a afirmação de Ferraz (2015), no ponto de vista legal, de 

que no sentindo de privatização restrito não é, por isso é publicização.  

Logo, percebemos claramente a “jogada estratégica” de Bresser-Pereira (BRASIL, 

1995a) e de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) em apresentar a publicização como 

proposta de desestatização, diferente da privatização, visto que esta última já não era vista 

com bons olhos, como ainda não é. Tal fato é comprovado pela análise da Professora Di 

Pietro (2002, p. 213), doutora em direito administrativo: 

 

Exatamente por isso é curioso falar-se em Programa Nacional de Publicização 

quando, na realidade, o que está sendo idealizado é exatamente a privatização sob 

outra modalidade que não venda ações, já que a qualificação da entidade como 

organização social implica a extinção de um órgão público ou de uma pessoa 

jurídica de direito público (autarquia e fundação) e, em seu lugar, o surgimento de 

uma pessoa jurídica de direito privado não enquadrada no conceito de 

Administração Pública, seja direta ou indireta. 
 

Em concordância com a citação, Montaño (2002) também afirma que a publicização é 

uma privatização disfarçada e, por esse motivo, discordamos da afirmação de Ferraz (2015), 

de que publicização não é uma privatização.  

Assim sendo, destacamos que o programa de publicização desenvolvida no PDRAE 

(BRASIL, 1995a) do governo FHC (1992-2002), cujo objetivo é transferir os serviços não-

exclusivos para a iniciativa privada, tornando-a uma empresa público-estatal, possui bases 

teóricas da terceira via. A terceira via é uma estratégia do neoliberalismo que apresenta a 

iniciativa privada com ou sem fins lucrativos (conhecidos como terceiro setor) como opção 

para a execução do serviço público, além de continuar colocando o mercado como padrão de 

qualidade (ADRIÃO e PERONI, 2009; MUNDIM e SILVA, 2017).  

Giddens (2005, p. 79), sociólogo britânico, teórico pioneiro no conceito da terceira 

via, defende que: 

 

A Reforma do Estado e do governo deveria ser um princípio orientador básico da 

política da terceira via – um processo de aprofundamento e ampliação da 

democracia. O governo pode agir em parceria com instituições da sociedade civil 

para fomentar a renovação e o desenvolvimento da comunidade. A base econômica 

da tal parceria é o que chamarei de a nova economia mista. Essa economia só pode 

ser eficaz se as instituições de welfare existentes forem inteiramente modernizadas. 

A política de terceira via é uma política de uma única nação. 

 

A partir dos pressupostos expostos, podemos observar que a PDRAE (BRASIL, 

1995a), proposta por Bresser-Pereira no governo de FHC (1995-2002), possui suas bases 
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teóricas nas ideias de Giddens (2005). Refletimos, inclusive, que até a Emenda Constitucional 

nº 19 de 1998 pode ter sido arquitetada sob os fundamentos do neoliberalismo e da terceira 

via, pois ampliou a participação da sociedade de economia mista, em comparação à redação 

dada ao §1º, do artigo 173 da Constituição Federal do Brasil de 1988. Para visualizarmos as 

semelhanças e diferenças essenciais entre o neoliberalismo e a terceira via, trouxemos um 

quadro-síntese, elaborado por Peroni (2012), com vistas a comprovar que o PDRAE 

(BRASIL, 1995a) e a EC nº 19 de 1998 também possuem bases epistemológicas na terceira 

via e, para além disso, percebermos como as instituições privadas passaram associar-se aos 

governos, com diferentes formas de parcerias.  

 

Quadro 3 – Pontos principais do neoliberalismo e da terceira via – semelhanças e diferenças 

 
Fonte: Peroni (2012). 

 

Conforme afirma a autora, o quadro-síntese foi elaborado não no sentido de minimizar 

as contradições existentes, mas de verificar as continuidades e descontinuidades que elas 

propõem para as práticas sociais no país. Tendo-o como referência, vimos que o 

neoliberalismo foi assumido abertamente no governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), 

que adotou a política social de desestatização e privatização. Mas foi apenas no governo de 

Fernando Henrique Cardoso que a política de terceira via no Brasil ganhou mais destaque, 

sendo esta uma materialização do neoliberalismo.  

Desse modo, concluímos que o Programa Nacional de Desestatização (BRASIL, 

1997b) é uma política maior de Estado. Segundo Amaral Filho (1996, p. 45), a “[...] 

desestatização constitui em uma política ampla voltada para a efetiva redução do papel do 

Estado na vida social e econômica [...]”, que incentiva a participação das parcerias com a 

iniciativa privada, sendo estes os princípios da terceira via, conforme demonstrado no Quadro 
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3. Destarte, a política de desestatização considera a privatização, a concessão comum, as 

parcerias público-privadas (PPP), as permissões e a terceirização instrumentos para serem 

colocados em prática no processo. 

Nesse contexto, a gestão de FHC (1995-2005) foi caracterizada pela quebra de 

monopólio8, prevista pela Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995, com 

delegação de serviços públicos ao particular, mediante autorização, permissão, concessão e 

parcerias com entidades públicas associadas a serviços públicos ou utilidade pública por meio 

de convênios, consórcios e contratos de gestão, bem como intensificação da terceirização 

(PINTO, 2009). 

Mais uma vez emerge a polêmica em relação à terceirização, pois há quem a considere 

privatização, enquanto outros, não. Nesse caso, Di Pietro (2002) explica que, da mesma forma 

como acontece a compreensão acerca da privatização, também ocorre com a terceirização. No 

direito brasileiro, a privatização (ou desestatização) pode ser entendia no sentido restrito, 

mediante a venda de ações de empresa estatal para o privado, ou em sentido amplo, que 

abrange todas as formas pelas quais se busca a diminuição do Estado, que podem ser diversas, 

incluindo a terceirização. Sendo assim, “[...] a terceirização constitui uma das formas de 

privatização (em sentido amplo) de que vem se socorrendo a Administração Pública” (DI 

PIETRO, 2002, p. 171). 

Para a referida a autora, a terceirização ocorre de diversas formas, a saber: 

terceirização do trabalho pela empresa privada, mediante contratação de serviços de terceiros 

(por isso é indispensável a ideia de parceria); terceirização sob forma de contratação de 

trabalho temporário, respaldado pela Lei nº 13.429 de 2017; e terceirização no âmbito da 

administração pública, sendo este um ponto contraditório, pois não há respaldo legal para a 

contratação de funcionários sem concurso público para prestarem serviços em órgãos da 

administração direta e indireta do Estado (DI PIETRO, 2017). 

Acerca da terceirização, reportamos também aos autores Souza e Flores (2017), que 

confirmam que a “publicização” proposta pelo PDRAE (BRASIL, 1995) é uma estratégia do 

governo para atrair entidades da sociedade civil organizada com o fim de formular parcerias 

na execução de programas sociais por meio da terceirização, intensificando, a partir desse 

período, as políticas com o terceiro setor através de parcerias. Para os idealizadores da 

Reforma do Estado, o terceiro setor é composto por entidades da sociedade civil que exercem 

                                                 
8 Tal expressão significa tornar competitivas as atividades antes exercidas com exclusividade pelo setor público.  
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atividades de interesse público e não lucrativas, sendo o Estado o primeiro setor e o mercado, 

o segundo setor. 

Para Di Pietro (2017, p.319) “o terceiro setor é composto por entidades paraestatais, 

que abrangem as declaradas de utilidade pública, as que recebem certificado de fins 

filantrópicos (hoje denominado de certificado da entidade beneficente de assistência social), 

os serviços autônomos (Sesi, Sesc, Senai etc.), as organizações sociais (OSs) e as 

organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 

A partir dessa terceirização, o terceiro setor surge como um elemento proposto pela 

terceira via, que por sua vez é decorrente do neoliberalismo. O terceiro setor visa 

complementar as lacunas na área social, deixadas pelo Estado e o mercado, conforme explica 

Corrêa e Pimenta (2006, p. 3):  

 

É nessa interpenetração que se situam aspectos da ‘privatização’ do Estado, do 

reforço do indivíduo em detrimento do sujeito coletivo e se abrem as brechas para a 

construção (sedutora) do Terceiro Setor, como compromisso possível da sociedade 

civil diante da diminuição da responsabilidade estatal e do espaço inquestionável do 

mercado no bojo da reforma neoliberal.  

 

Ao considerar o terceiro setor como sedutor, Corrêa e Pimenta (2006) nos chama a 

atenção para uma nova ação sócio-política que se estabelece entre a relação do público com o 

privado, permeada pelos interesses governamentais e não-governamentais, sendo estes 

últimos representados pela sociedade civil: 

 

No modelo gerencial, portanto, a sociedade civil é representada pelo público não-

estatal, pelo chamado terceiro setor (organizações não-governamentais [ONGs], 

instituições filantrópicas e comunitárias e outras associações similares). Estes 

organismos, criados com o objetivo de prover serviços sociais na área de saúde, 

educação, proteção contra o crime, transporte público, enfim, de alívio à pobreza, 

têm em comum o fato de serem não-lucrativos e fazerem parte da sociedade civil 

(PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009, p. 768). 

 

Com base nessas considerações, a administração pública gerencial, pautada nos 

postulados do neoliberalismo de terceira via, empoderam o terceiro setor. O próprio 

documento PDRAE (BRASIL, 1995a) prevê implantação de contratos de gestão nas empresas 

que não puderem ser privatizadas. Peroni, Oliveira e Fernandes (2009) explicitam que, por 

mais que o neoliberalismo se diferencie da terceira via, eles estão interligados e fazem parte 

de um único processo, enquanto a publicização por meio do terceiro setor é apresentada como 

uma possibilidade da terceira via, em substituição à proposta de privatização, utilizada pela 

política neoliberal. 
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O Terceiro Setor é a estratégia proposta pela Terceira Via, em substituição à 

proposta de privatização do Neoliberalismo. Enfim, os dois concordam que a crise 

esteja no Estado, que gastou demais e deve se retirar da execução das políticas 

sociais. Para a Terceira Via, deve repassá-las para a sociedade, através do Terceiro 

Setor; e para o Neoliberalismo, para o mercado, através das privatizações. 

(PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009, p. 9). 

 

Em vista disso, o terceiro setor se constitui como um conjunto de entidades sem fins 

lucrativos que recebem repasses públicos para a execução de serviços prestados à comunidade 

e se materializam através da promulgação das leis que regem as organizações sociais (OSs) e 

as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) (CORRÊA e PIMENTA, 

2006; PIRES e PERONI, 2010; ZAPERLON, 2011; DI PIETRO, 2017).  

Sobre a promulgação de leis que regulamentam o terceiro setor, Di Pietro (2017, p.36) 

afirma que “a administração pública copia um modelo do direito estrangeiro e começa a 

aplicá-lo, muitas vezes como uma afronta direta e flagrante à constituição; depois é que vem a 

lei e, finalmente, a alteração da Constituição (quando vem) ”. Tal afirmação é constatada pelo 

PDRAE (BRASIL, 1995) do governo FHC (1995-2003), que propunha uma administração 

pública gerencial à luz dos governos norte-americano e europeu. Em 1995, já se falava em 

criar um Programa Nacional de Publicização, qualificando as organizações sociais (OSs). 

Contudo, essa prática foi regulamentada três anos depois, em 15 de maio de 1998, pela Lei nº 

9.637 de 15 de maio de 1998 (BRASIL, 1998b) e a alteração na Constituição aconteceu aos 4 

de junho de 1998, com a EC nº 19.  

As OSs são consideradas no artigo 1º da Lei nº 9.637/1998, como 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, e à 

cultura e à saúde (BRASIL, 1998b). O artigo 12 desta lei prevê aquilo que já era defendido 

por Bresser-Pereira no PDRAE (BRASIL, 1995), em que as OS terão direito à dotação 

orçamentária e bens públicos em caso de celebrar contratos de gestão com o poder público. 

Isso significa dizer que cada OS se torna uma instituição pública não-estatal, orientada pela 

lógica do mercado, com base na eficiência e competitividade, recebendo financiamentos 

públicos para a execução dos serviços sociais (PERONI, 2013). 

Com a criação do Programa Nacional de Publicização, o Partido dos Trabalhadores 

(PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) moveram uma ação contrária à Lei nº 9.637 

de 1998, denominada de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.923 Distrito Federal 

– ADI 1.923/DF (BRASIL, 2001a). Nela, os requerentes afirmaram que a referida lei não 

previa apenas incentivar a participação da organização civil na gestão do Estado ou assegurar 
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o livre exercício da iniciativa privada na prestação de serviços não-exclusivos, mas permitia 

que o Estado pudesse valer-se, transferindo tarefas executadas por entidades de direito público 

a entidades não integrantes do aparelho estatal, de vantagens que seriam inerentes à forma de 

propriedade privada. Tal atitude nada mais é que um processo de privatização do aparato 

público por meio da transferência para o setor público não-estatal.  

Outro aspecto questionado pelos requerentes na ADI nº 1.923 foi acerca da redação da 

Lei nº 9.637 de 1998 dizer que as organizações sociais poderão, por meio de contrato de 

gestão, gerir e aplicar recursos destinados na Lei Orçamentária, sem submeter às limitações 

estabelecidas para as entidades administrativas estatais, ficando evidente a tentativa de afastar 

a prestação dos serviços do núcleo central do Estado. Souza e Flores (2017, p. 220-221) 

resumem a redação dos requerentes contra as OSs da seguinte forma: 

 

O PT e o PDT alegaram que a lei das OSs feria os seguintes preceitos 

constitucionais: a criação das OSs configuraria apenas uma tentativa de escapar do 

regime jurídico de direito público, violação à impessoalidade e interferência 

indevida do Estado em associações; descumprimento do dever de licitação, pois a lei 

prevê que a permissão de uso de bem público poderá ser outorgada às OSs, pelo 

Poder Público, com dispensa de licitação; ofensa aos princípios da legalidade e do 

concurso público na gestão de pessoal; descumprimento de direitos previdenciários 

dos servidores; insubmissão a controles externos, ou seja, do Tribunal de Contas da 

União (TCU); e a restrição da atuação do Ministério Público, pois, ao condicionar a 

determinados requisitos a atuação fiscalizadora do MP sobre as OSs – gravidade dos 

fatos e interesse público -, teria incorrido em inconstitucionalidade.  

 

Apesar da tentativa, os requerentes tiveram a ADI nº 1.923 julgada pelo relator Ayres 

Britto como improcedente, indeferida no que se refere à inconstitucionalidade, pois, segundo 

o relator, a Lei nº 9.637 de 1998 não fere a Constituição Federal de 1988. No entanto, é 

procedente ao pedido referente à fiscalização do Poder Público, notadamente na ação do 

Ministério Público e do Tribunal de Contas da União (TCU), sobre as organizações sociais. 

Sobre esse parecer, Di Pietro (2017) contesta e afirma a existência da inconstitucionalidade, 

pois a Constituição Federal não deixa margem para a duplicidade de regimes jurídicos.  

As autoras Adrião e Bezerra (2013) também afirmam que, a partir da EC nº19/1998, 

surgiram diferentes regimes jurídicos de parcerias entre o governo e a instituição privada, não 

se limitando apenas ao contrato de gestão com as OSs. Segundo Di Pietro (2017), o conceito 

das OSs ainda nem havia sido inteiramente assimilado na prática, quando o Congresso 

Nacional qualificou a OSCIP, em março de 1999, para atuar também nos serviços não-

exclusivos, sendo a OSCIP regulamentada pela Lei Federal n° 9.790 (BRASIL, 1999b), tendo 

como instrumento jurídico o termo de parceria como a principal diferença das OSs, que é o 

contrato de gestão. 
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A ausência de leis claras que respaldassem a relação entre o Estado e a OSCIP e 

reconhecessem as peculiaridades dessas instituições, permitiu que entidades privadas tivessem 

sua natureza alterada para público não-estatal, sem cumprirem exigências ou que fossem 

fiscalizadas. De acordo com a Secretaria Geral da República (LOPES; SANTOS; XAVIER, 

2014), no Brasil existem cerca de 300 mil organizações da sociedade civil que atuam em 

diversas áreas como assistência social, educação, cultura, saúde, esporte, promoção do 

desenvolvimento sustentável e em defesa dos direitos de grupos historicamente excluídos. 

Contudo, a falta de clareza das normas legais criou um espaço favorável para corrupção. 

Assim, gestores, especialistas e representantes das OSCIP de vários segmentos e dos 

movimentos sociais, se reuniram no ano de 2010, para reivindicar normas e políticas que 

promovessem e protegessem seus direitos enquanto organizações da sociedade civil 

autônomas que atuam na esfera pública e querem construir uma relação harmônica com os 

governos, além do fomento à participação social e do acesso democrático a recursos públicos. 

Em 2011, esse grupo de representantes da sociedade civil apresentou uma Plataforma por um 

Marco Regulatório para as organizações da sociedade civil, em forma de carta reivindicatória 

aos candidatos à Presidência da República que concorriam ao mandato de 2011/2014.  

O governo Dilma Rousseff (2011-2016) apoiou esta iniciativa e, após ganhar as 

eleições, a carta reivindicatória passou a fazer parte da agenda do governo, o que permitiu a 

criação de um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com composição partidária de 

diferentes atores, representantes do governo federal e da sociedade civil, para diagnosticar e 

propor soluções aos entraves jurídicos e institucionais das organizações e as suas parcerias 

com o poder público, para que, a partir daí, formulassem uma política pública composta por 

normas jurídicas que suprissem as lacunas existentes entre o Estado e as organizações das 

sociedade civil (LOPES; SANTOS; XAVIER, 2014).  

Desse modo, surgiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC) como uma agenda de política ampla, na Secretaria Geral da Presidência da 

República. O termo Organizações da Sociedade Civil (OSC) foi utilizado para referir a todas 

as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que englobam as associações, 

fundações, as cooperativas sociais que atuam em prol do interesse público e as organizações 

religiosas (LOPES; SANTOS; BROCHARDT, 2016). A sigla OSC tem sido disseminada 

pelo governo federal e por diversas organizações nacionais e internacionais, tais como a 

ONU, o Banco Mundial e a União Europeia, com a intenção ética e política de reafirmar o 

caráter autônomo, a finalidade pública e a voz própria da sociedade civil organizada (LOPES; 

SANTOS; XAVIER, 2014). É interessante refletirmos que o discurso dos representantes do 
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MROSC é pautado por preceitos internacionais decorrentes da NGP, cujo objetivo é diminuir 

a participação do estado e incentivar cada vez mais a iniciativa privada com ou sem fins 

lucrativos nas causas sociais, a partir da perspectiva da terceira via de uma “gestão 

compartilhada” (GIDDENS, 2005). 

Para os idealizadores do MROSC, a principal conquista foi a aprovação da Lei Federal 

nº 13.019/2014, a qual o poder público poderá subsidiar por meio de termo de colaboração ou 

fomento e acordos de cooperação de atividades desenvolvidas por Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) sem fins lucrativos, compostas por entidades religiosas e cooperativas sociais. 

Contudo, em dezembro de 2015, essa lei foi atualizada pela Lei Federal nº 13.204/2015, que 

sofreu alterações em sua redação, passando a contemplar também os convênios que envolvem 

ou não repasses públicos, assunto que é aprofundado no item 1.3, juntamente com as políticas 

de convênios e as parcerias público-privadas (PPPs). 

Apesar da Lei Federal nº 13.019 ter sido publicada em 31 de julho de 2014, o art. 88, 

já com a nova redação dada pela Lei Federal nº 13.2014/2015, prevê que ela entrará em vigor 

após decorrido quinhentos e quarenta (540) dias. Disposto nos parágrafos primeiro e segundo 

do mesmo artigo, esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017 para os municípios. 

Por ato administrativo local, o disposto na Lei 13.019/2014 poderá ser implantado a partir da 

data decorrente do disposto no artigo 88 (BRASIL, 2014). 

De acordo com o art. 1º da Lei 13.019/2014, foram instituídas normas gerais para as 

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 

mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de 

trabalho inseridos em termo de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação. Nos incisos VII, VIII e VIII9 do art. 2º, a lei conceitua como instrumentos 

jurídicos para parcerias entre o setor público e as OSC, da seguinte maneira: 

 

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 

civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 

pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; 

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 

civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas 

pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos 

financeiros; 

                                                 
9 A Lei apresenta o número do inciso repetido, se fizéssemos a correção devida o assunto discutido não remeteria 

ao item proposto, por isso mantemos da forma como se encontra publicada. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#ementa> 
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VIII- acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade 

civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não 

envolvam a transferência de recursos financeiros. (BRASIL, 2014b, grifo do autor). 

 

Lopes, Santos e Brochardt (2016) corroboram com essa discussão, explicando que o 

Termo de Colaboração é o instrumento jurídico utilizado para a execução de políticas públicas 

nas mais diferentes áreas. Em sua maioria, são as políticas que se destinam à manutenção de 

equipamentos de assistência social, creches ou ao atendimento educacional especializado, 

como programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a 

sua segurança, entre outros. Por consequência, podemos concluir que o Termo de 

Colaboração e o Termo Fomento envolvem transferência de recursos financeiros, enquanto o 

Acordo de Cooperação não abrange recursos financeiros. A principal diferença entre o Termo 

de Colaboração e o Termo de Fomento está em quem faz a proposta. Quando a proposta ou o 

plano de trabalho for sugerida pelo poder público às instituições do terceiro setor, configurar-

se-á o Termo de Colaboração. Se for o contrário, e as instituições do terceiro setor 

apresentarem uma proposta para o poder público, então será formalizado o Termo de Fomento 

(DI PIETRO, 2017; BRASIL, 2014). 

Quanto às entidades incluídas no conceito de OSC, Di Pietro (2017) pontua que houve 

considerável redução pela Lei nº 13.204/2015, tirando grande parte do objetivo original de 

imprimir um regime jurídico uniforme para todas as entidades do terceiro setor que façam 

parceria com o poder público. Para a autora, as OSs e OSCIPs, que seriam o principal alvo da 

Lei nº 13.019/2014, são somente por ela alcançadas se não cumprirem os requisitos das Leis 

nº 9.637/1998 e 9.790/1999, respectivamente, conforme consta nos incisos III e VI do art. 3º: 

 

Art. 3o Não se aplicam as exigências desta Lei: 

III - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que 

cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; (Redação 

dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de 

interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei no 9.790, de 23 

de março de 1999; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

Diante disso, observamos que as espécies de OSs e OSCIPs não foram extintas e seus 

instrumentos jurídicos, contrato de gestão e termo parceria, continuarão sendo formalizados 

toda vez que não forem contempladas pela Lei 13.019/2014. Diante dessa situação, 

compactuamos com Di Pietro (2017) de que a Lei, ao invés de unificar as organizações 

existentes, criou uma nova espécie – as OSC, que passarão a se relacionar com o poder 

público a partir de novos instrumentos jurídicos. Tendo em vista que as OSCs englobam as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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OSs e OSCIPs, mas que ao mesmo tempo as leis 9.637/1998 e 9.790/1999 continuam em 

vigor, elaboramos uma síntese das características de cada uma dessas organizações, afim de 

percebermos sua abrangência: 

 

Quadro 4 – Síntese das características das OSs, OSCIPs, OSC 

 

Aspectos 

Organização da 

sociedade civil (OS) 

Lei nº 9.637/1998 

Organização da 

Sociedade Civil de 

Interesse Público 

(Oscip) - Lei nº 

9.790/1999 

Organização da 

Sociedade Civil (OSC) 

Lei nº 13.019/2014, 

atualizada pela Lei nº 

13.204/2015 

Instrumento Jurídico 

 

Contrato de Gestão Termo de Parceria Termo de colaboração;  

Termo de Fomento  

Acordo de Cooperação 

Natureza Jurídica É pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins 

lucrativos. Criada por 

particulares, deve 

habilitar-se perante a 

administração pública 

para obter a qualificação 

de OS, ela é declarada 

como entidade de 

interesse social e 

entidade pública.  

 

É pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins 

lucrativos.  

* Sua criação é de 

iniciativa privada, 

devendo habilitar-se 

perante o Ministério da 

Justiça para obter a 

qualificação de Oscip, 

deve estar em 

funcionamento regular 

há três anos.  

 

São entidades privadas 

sem fins lucrativos que 

não distribua, entre os 

seus sócios ou 

associados, conselheiros, 

diretores, empregados, 

doadores ou terceiros 

eventuais resultados, 

sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos [...] 

e que os aplica 

integralmente na 

consecução do respectivo 

objeto social, de forma 

imediata ou por meio de 

constituição de fundo 

patrimonial ou fundo de 

reserva.  

São as sociedades 

cooperativas integradas 

por pessoas em situação 

de risco ou 

vulnerabilidade pessoal 

ou social. 

São as instituições 

religiosas que se 

dediquem a atividades ou 

projetos de interesse 

público e de cunho social 

distintas das destinadas a 

fins exclusivamente 

religiosos.  

Objetivo Social Atuar nas áreas de 

ensino, de pesquisa 

científica, tecnológica, 

proteção e preservação 

do meio ambiente, 

cultura e saúde.  

Atuar nas seguintes 

áreas: assistência social; 

cultura; defesa e 

conservação do 

patrimônio histórico e 

artístico; promoção 

gratuita da educação ou 

da saúde; promoção da 

segurança alimentar e 

nutricional; defesa, 

Promoção da assistência 

social; promoção da 

cultura, defesa e 

conservação do 

patrimônio histórico e 

artístico; promoção da 

educação; promoção da 

saúde; promoção da 

segurança alimentar e 

nutricional; defesa, 
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preservação e 

conservação do meio 

ambiente e promoção do 

desenvolvimento 

sustentável; promoção do 

voluntariado; promoção 

do desenvolvimento 

econômico e social e 

combate à pobreza; 

experimentação, não 

lucrativa, de novos 

modelos sócio-

produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, 

comércio, emprego e 

crédito; promoção de 

direitos estabelecidos, 

construção de novos 

direitos e assessoria 

jurídica gratuita de 

interesse suplementar; 

promoção da ética, da 

paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, da 

democracia e de outros 

valores universais; 

estudos e pesquisas, 

desenvolvimento de 

tecnologias alternativas, 

produção e divulgação 

de informações e 

conhecimentos técnicos e 

científicos; estudos e 

pesquisas para o 

desenvolvimento, a 

disponibilização e a 

implementação de 

tecnologias voltadas à 

mobilidade de pessoas, 

por qualquer meio de 

transporte.  

preservação e 

conservação do meio 

ambiente e promoção do 

desenvolvimento 

sustentável; promoção do 

voluntariado; promoção 

do desenvolvimento 

econômico e social e 

combate à pobreza; 

experimentação, não 

lucrativa, de novos 

modelos sócio-

produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, 

comércio, emprego e 

crédito; promoção de 

direitos estabelecidos, 

construção de novos 

direitos e assessoria 

jurídica gratuita de 

interesse suplementa; 

promoção da ética, da 

paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, da 

democracia e de outros 

valores universais; 

organizações religiosas 

que se dediquem a 

atividades de interesse 

público e de cunho social 

distintas das destinadas a 

fins exclusivamente 

religiosos; estudos e 

pesquisas, 

desenvolvimento de 

tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de 

informações e 

conhecimentos técnicos e 

científicos. 

 

Desqualificação Em caso de 

descumprimento das 

normas do contrato de 

gestão.  

Perde-se a qualificação 

de OSCIP, a pedido ou 

mediante decisão 

proferida em processo 

administrativo ou 

judicial, de iniciativa 

popular ou do Ministério 

Público, no qual serão 

assegurados, ampla 

defesa e o devido 

contraditório.  

Constatada 

irregularidade ou 

omissão na prestação de 

contas, será concedido 

prazo para a organização 

da sociedade civil sanar a 

irregularidade ou 

cumprir a obrigação. 

Transcorrido o prazo 

para saneamento da 

irregularidade ou da 

omissão, não havendo o 

saneamento, a autoridade 

administrativa 

competente, sob pena de 

responsabilidade 

solidária, deve adotar as 

providências para 
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apuração dos fatos, 

identificação dos 

responsáveis, 

quantificação do dano e 

obtenção do 

ressarcimento, nos 

termos da legislação 

vigente. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Di Pietro (2017) e Adrião e Bezerra (2013). 

 

Outro diferencial na Lei nº 13.019 de 2014, é a obrigatoriedade do Chamamento 

Público10 para a seleção de organizações, conforme prevê os artigos 23, 24, 29, 30, 31 e 32. A 

administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que 

orientem os interessados e facilitem o acesso direto a seus órgãos e instâncias decisórias, 

independentemente da modalidade de parceria prevista nessa lei. A lei prevê alguns casos de 

dispensa e de inexigibilidade do Chamamento Público, e a transparência ativa passa a ser 

essencial nos atos referentes às parcerias (LOPES; SANTOS; BROCHARDT, 2016). 

Não poderíamos, aqui, deixar de reconhecer que a Lei nº 13.019 de 2014 marca 

legalmente um momento importante quanto à regulamentação do terceiro setor, como afirma 

Di Pietro (2017, p. 381): “[...] a Lei 13.019/2014 previu importantes instrumentos de controle, 

da maior relevância para moralização das parcerias com as entidades privadas do terceiro 

setor, chamadas de organizações da sociedade civil”. No entanto, a autora endossa que o 

cumprimento dessa lei vai depender, em grande parte, da atuação eficiente dos órgãos de 

controle.  

Dessa maneira, a relação público-privado ganha novos contornos, visto que as leis 

regulamentadas são reflexos de uma administração pública gerencial, cuja base política tem se 

efetivado pela desestatização do Estado, caracterizados pela terceirização, sendo esses 

elementos fundantes de uma política neoliberal com desdobramentos para a terceira via 

(GIDDENS, 2005). Tendo isso claro, no próximo item contemplamos outras formas de 

parcerias entre a administração pública e o terceiro setor, a saber: as políticas de convênios e 

as parcerias público-privadas. 

 

1.3 As políticas de convênios e as parcerias público-privadas  

Tendo como ponto de partida a Reforma do Estado proposta no governo de FHC 

(1995-2002) e a Lei nº 13.019/2014 (BRASIL, 2014a) que regulamentou o terceiro setor, 

iniciaremos nossa discussão a partir da reflexão que Di Pietro (2017) faz acerca dessas 

                                                 
10 Sobre esse assunto, observamos o caso específico do município de Goiânia, que implementou o chamamento 

público no ano de 2018, para formalização de parcerias com as OSC para oferta da educação infantil. 
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instituições. A autora afirma que sempre existiram as entidades do terceiro setor e, 

tradicionalmente, o instrumento utilizado no direito administrativo brasileiro para formalizar a 

parceria com o poder público, era o convênio. Sendo assim, a primeira vez que uma lei 

brasileira fez menção à celebração de convênios, foi através do Decreto de lei nº 200 de 1967 

(BRASIL, 1967b). Ficou estabelecido, no artigo 10, o convênio como forma de 

descentralização da administração federal para as unidades federadas que estejam 

devidamente aparelhadas. Seguidas pela Constituição Federal do Brasil de 1967, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, no artigo 13, § 3º: 

“a União, os Estados e Municípios poderão celebrar convênios para execução de suas leis, 

serviços ou decisões, por intermédio de funcionários federais, estaduais ou municipais” 

(BRASIL, 1969). 

Posteriormente à Emenda Constitucional nº 1 de 1969, veio a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, que não fez menção aos termos de convênios naquela época, mas deixou 

implícita a possibilidade de continuar acontecendo por meio de cooperação, conforme consta 

no Parágrafo Único, do artigo 23: “[...] leis complementares que fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (BRASIL, 1988).  

Desse modo, a primeira legislação base sobre a celebração de convênios após a 

Constituição Federal de 1988, foi a Lei Federal nº 8.666 de 1993.  Ela foi considerada como 

lei básica, porque regulamentou o inciso XXI do art. 37, da Constituição Federal, instituindo 

normas para licitações e contratos da administração pública e estabeleceu procedimentos e 

exigências acerca dos convênios, proposto pelo art. 116 da Lei 8.666/1993 a seguir: 

 

Art. 116. Aplicamse as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades 

da Administração. 

§ 1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 

Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de 

trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

III  etapas ou fases de execução; 

IV  plano de aplicação dos recursos financeiros; 

V  cronograma de desembolso; 

VI  previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das 

etapas ou fases programadas; 

VII  se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 

recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 

assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou 

órgão descentralizador. 
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§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à 

Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva [...] (BRASIL, 1993). 

 

De acordo com essa lei, somente após o cumprimento dessas exigências será permitida 

a celebração de convênios. Ainda é explicitado que, se não houver comprovação da boa e 

regular aplicação da parcela recebida mediante procedimentos de fiscalização local, ou 

quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados, 

entre outras, não haverá liberação de parcelas, nem tão pouco renovação de convênios. 

Após a Lei nº 8.666 de 1993, o termo de convênios foi mencionado pela Emenda 

Constitucional nº 19 de 1998, para a reescrita do artigo 241 da Constituição Federal de 1988, 

que passou a ser lido da seguinte forma:  

 

Art. 241 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 

meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 1988).  

 

É interessante contextualizar que a Lei básica de convênios implantada em 1993 e a EC 

nº 19/1998, se materializaram dentro de um plano de Reforma do Estado, cuja missão é 

desestatizar o Estado por meio da publicização a qualquer custo. Com isso, várias formas de 

parcerias entre o terceiro setor e a administração pública receberam legislações específicas, 

como foi o caso das OSs e das OSCIPs.  

Além da nova redação do art. 241 na Constituição Federal, o Decreto n° 6.170 de 2007 

conceituou o termo de convênios como:  

 

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 

transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 

entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão 

ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de 

programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 

aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

(BRASIL, 2007a). 

 

Além de considerar o convênio como um acordo entre administração pública e 

entidades privadas sem fins lucrativos, esse decreto dispôs sobre as normas relativas às 

transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, tendo em vista 

o disposto no artigo 116 da Lei nº 8.666 de 1993 (BRASIL, 1993). 
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No âmbito das legislações acerca dos convênios, além da Lei nº 8.666 de 1993, 

ganhou destaque o documento do MEC acerca das “orientações sobre convênios entre 

secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil”. Esse documento foi elaborado com o 

objetivo de orientar os municípios na construção de uma política de conveniamento, com 

adequada implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – o Fundeb. (BRASIL, 2009b). 

O Fundeb foi instituído pela Lei nº 11.494 de 2007 e assegurou recursos 

constitucionalmente vinculados para todas as etapas da educação básica. De acordo com o 

documento proposto pelo MEC, pela primeira vez no país, ficam subvinculados recursos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para o atendimento em creches e 

pré-escolas. Diante deste contexto, as instituições educacionais sem fins lucrativos 

(conhecidas como terceiro setor) que atendiam e atendem atualmente crianças da ducação 

infantil passaram a receber o recurso do Fundeb (BRASIL, 2007b), desde que estas 

instituições sejam conveniadas com o poder público e informe no Censo Escolar as matrículas 

da educação infantil por elas ofertadas (BRASIL, 2009c). 

Conforme a Lei nº 11.494 de 2007, artigo 8º, os recursos do Fundeb serão distribuídos 

para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo o poder público competente o 

responsável por redistribuir os recursos de acordo com as especificidades de cada convênio, 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas 

(BRASIL, 2007b). 

Para as pesquisadoras Borghi, Adrião e Arelaro (2009), a criação do Fundeb 

contribuiu para a consolidação da tradição de convênios e parcerias entre o setor público e o 

privado na oferta de educação infantil. Ainda que o Fundeb tenha resgatado o conceito de 

educação básica como um direito, uma vez que nele estão incluídas todas as etapas e 

modalidades de ensino, a prática tradicional dos convênios/parceria entre o poder público 

municipal e as chamadas creches conveniadas no Brasil foram mantidas e até aprofundadas, 

passando a ser consideradas como atendimento público não-estatal, como já previa o 

programa de publicização proposto pelo PDRAE (BRASIL, 1995a). 

Para o documento do MEC com orientações sobre os convênios, a formulação e 

implementação de políticas de convênios:  

 

[...] é uma estratégia presente em muitos municípios para garantir a oferta da 

educação infantil. Tal estratégia pressupõe que as duas partes, poder público e 
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instituição, possuem interesses comuns – atendimento educacional à criança – e 

prestam mútua colaboração para atingir seus objetivos (BRASIL, 2009c, p. 14). 

 

As orientações preveem, ainda, que a oferta da educação infantil por meio de convênio 

com instituições privadas sem fins lucrativos seja coordenada, acompanhada e avaliada pela 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte, tendo como base a legislação em vigor.  

O documento orientador reitera que o convênio firmado estabelece obrigações 

recíprocas para a execução do atendimento à criança de zero a cinco anos na educação 

infantil, em consonância com as Diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 

8.069 de 1990 (BRASIL, 1990), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2009b) e a legislação local. E, a partir das legislações federais sobre os convênios, 

orienta que é dever da Secretaria Municipal de Educação e Esporte formular internamente as 

características do convênio e, após concluídas, divulgar o padrão adotado, demonstrando 

transparência dos critérios e requisitos exigidos. As orientações do documento sugerem, 

também, que isso ocorra por meio de audiências públicas, encontros, fóruns e chamamento 

público, além de cadastro no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse (Sincov) 

do governo federal, conforme previsto nos artigos 3º e 4º, § 1º, do Decreto nº 6.170 de 2007.  

Com a regulamentação da Lei nº 13.019/2014 e sua abrangência, os convênios foram 

contemplados. Nela, os convênios são substituídos pelos termos de colaboração e de fomento, 

com ressalva de que essa lei não se aplica apenas aos convênios e contratos celebrados com 

entidades filantrópicas e sem fins lucrativos na área da saúde. 

Dentro desse contexto da NGP, outra modalidade que ganhou destaque no Brasil, são 

as parcerias público-privadas, que foram regulamentadas pela Lei Federal nº 11.079 de 2004, 

atualizada pela Lei nº 13.529/2017. Essa lei ficou conhecida como Lei de PPP. Segundo Di 

Pietro (2017), a sigla PPP amplamente utilizada, facilita a distinção e evita confusão entre as 

expressões parceria, de um lado, e parceria público-privado (PPP), de outro. A PPP regula os 

contratos de concessão, sejam eles administrativos ou patrocinados, pelos quais, além de 

eventuais tarifas cobradas dos usuários, o Poder Público ressarce a pessoa jurídica de direito 

privado com finalidades lucrativas, podendo estas serem constituídas por corporações de 

capital transnacional (ADRIÃO, 2018). 

Inicialmente, as parcerias público-privadas em sentindo amplo eram concessões e 

permissões de serviços públicos regidas pela Lei nº 8.987/95, aplicáveis aos serviços de cunho 

econômico (BINENBOJM, 2005). Para Fortini (2009), todas essas leis e concessões foram 

tentativas de resolver um problema de déficit de infraestrutura relacionado a rodovias, 
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hospitais, unidades de ensino e em vários outros setores. Isso partiu de uma compreensão na 

época que essas leis foram incapazes de resolver o problema. Assim, era necessário criar uma 

nova norma que estabelecesse contratos diferenciados daqueles que a administração pública 

rotineiramente trabalhava. Isso desencadeou a lei das parcerias público-privadas, a Lei 

Nacional nº 11.079 de 2004 (BRASIL, 2004), que estabelece duas novas modelagens 

contratuais. 

A Lei de PPP, como é conhecida, conceitua, em seu art. 2º, as parcerias público-

privadas como um contrato administrativo de concessão, que pode ser na modalidade de 

concessão patrocinada ou administrativa. De acordo com a Lei de PPP, a concessão de 

modalidade patrocinada tem por finalidade a transferência dos serviços públicos, na qual 

serão permitidos a cobrança pelo usuário, como os casos de fornecimento de energia elétrica, 

transporte coletivo e etc., serviços que admitem a contraprestação. Serviços dessa natureza já 

eram realizados pela iniciativa privada, antes mesmo da promulgação dessa lei. A própria 

Constituição Federal já previa isso, e a Lei nacional nº 8.987/95 (BRASIL, 1995c) também 

admitia e disciplinava que a iniciativa privada atuasse em colaboração com o Estado na 

prestação de serviços públicos e no pagamento feito pelo usuário. Entretanto, o que a Lei de 

PPP trouxe de novo é que passará a existir uma complementação de recursos pelo poder 

público, além de continuar com a prática de cobrança do usuário (FORTINI, 2009).  

Outro modelo de concessão previsto pela Lei de PPP é a concessão administrativa, 

sendo esta a maior novidade da referida lei, em que são transferidos para a iniciativa privada 

não só a prestação de serviços públicos, mas os serviços em geral, que não são considerados 

públicos, mas que têm importância para a administração pública e para a sociedade 

(FORTINI, 2009). Para Teixeira e Duarte (2017), as PPPs trazem em seu regime jurídico o 

compartilhamento, entre o setor público e o privado, dos riscos e ganhos econômicos 

advindos da redução de gastos presente nessas relações de PPP e a garantia de execução do 

serviço que será prestado por uma PPP, garantia essa compartilhada entre o setor público e 

privado, nesse caso. 

É interessante ponderar que a prática de concessão de serviços públicos teve seu 

histórico no governo de FHC (1995-2002), mas foi no governo de Lula (2003-2011) que a Lei 

de PPP (BRASIL, 2004) se efetivou, recebendo regulamentação própria. A última atualização 

da Lei de PPP aconteceu recentemente, no governo de Michel Temer (2016-2018), em 

dezembro de 2017. A Lei nº 13.529/2017 dispõe sobre a participação da União em fundo de 

apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-

privadas, e altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para 
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licitação e contratação de parceria público-privadas na administração pública (BRASIL, 

2017b). 

 

Art. 1o Fica a União autorizada a participar de fundo que tenha por finalidade 

exclusiva financiar serviços técnicos profissionais especializados, com vistas a 

apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias 

público- 

privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime 

isolado ou consorciado, até o limite de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões 

de reais). 

Parágrafo único. Até 40% (quarenta por cento) dos recursos de que trata o caput 

deste artigo serão preferencialmente utilizados em projetos nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste [...]. 

Art. 5o O agente administrador poderá ser contratado diretamente, mediante dispensa 

de licitação, por entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e 

municipal, direta e indireta, para desenvolver, com recursos do fundo, as atividades 

e os serviços técnicos necessários para viabilizar a licitação de projetos de concessão 

e de parceria público-privada, hipótese em que poderão ser incluídos a revisão, o 

aperfeiçoamento ou a complementação de trabalhos anteriormente realizados. 

(BRASIL, 2017b). 

 

Em vista disso, destacamos como diferencial da Lei nº 11.079/2004, a criação de um 

fundo de financiamento para projetos de desenvolvimento técnico com presença de até R$ 

180 milhões dos cofres público; a destinação dos 40% dos recursos para os estados do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste; a permissão para a realização de PPPs a partir de R$ 10 milhões 

com contratos de duração acima de cinco anos, visto que a lei anterior exigia valor mínimo de 

R$ 20 milhões. Por fim, destacamos a dispensa de licitação para a contratação de agentes 

administradores especializados que atuem com estudos técnicos para viabilizar projetos como 

uma prática de terceirização, comum em estados que adotam a terceira via como solução para 

os problemas sociais. 

O modelo de PPP envolve o estado gerencial. Seus conteúdos oscilam e variam de 

acordo com a modelagem de contrato estabelecido, sendo que o poder público irá promover 

todo o recurso necessário. A discussão sobre as parcerias público-privadas perpassa 

discussões do campo ideológico e tem sido motivo de debate entre políticos, pesquisadores, 

juristas, professores e alunos. No entanto, ainda precisa ganhar espaço entre os cidadãos, pois 

ainda existe uma visão ingênua acerca das PPPs e do terceiro setor, como se fossem a 

resolução dos problemas sociais que o próprio sistema capitalista criou (FORTINI, 2009).  

Além disso, é preciso observar alguns aspectos das parcerias público-privadas, visto 

que, ao mesmo tempo que o Estado passa a ficar menos sobrecarregado, pois delegará os 

serviços à iniciativa privada e também ocorrerá uma perda de controle por parte do Estado, 

pois, quando o governo não participa ativamente do planejamento ou da execução de 
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determinada obra ou serviço, perde-se o controle sobre o produto final, o que pode resultar em 

perda de qualidade.  

Consequentemente no capítulo II, analisaremos como essa terceirização, proposta a 

partir do PDRAE (BRASIL, 1995a), tem afetado a redefinição do papel do Estado, a ponto de 

promover novas configurações entre o público e privado para a educação infantil. 
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CAPÍTULO II – A REDEFINIÇÃO DO PAPEL DO ESTADO: NOVAS 

CONFIGURAÇÕES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Neste capítulo, apresentamos a trajetória legal que culminou a política para a educação 

infantil tendo como recorte cronológico a Constituição Federal de 1988. Para tanto, 

estruturamos este capítulo da seguinte forma: em 2.1, discorremos desde a concepção da 

educação infantil até a sua oferta no contexto pós-Constituição Federal de 1988 e, no item 2.2, 

tratamos sobre as interfaces das reformas educacionais e os programas federais para a 

educação infantil. Ganham destaque nesse capítulo os documentos legais nacionais que 

fundamentam a educação infantil, sendo eles: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

(BRASIL, 1990), atualizado pela Lei nº 13.257 de 2016, que dispõe sobre as políticas 

públicas para a primeira infância; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 

de 1996; as Emendas Constitucionais nº 53 de 2006 e nº 59 de 2009; a Resolução nº 05 de 17 

de dezembro de 2009 que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil; entre outras. São apresentados, ainda, as novas configurações entre o público e o 

privado na educação infantil, desencadeadas a partir da Reforma do Estado (BRASIL, 1995a), 

a qual apresenta as parcerias com as entidades com ou sem fins lucrativos como estratégia de 

redefinir a função do Estado. Contudo, enfatizamos que essa prática é uma forma camuflada 

de privatização do ensino público. 

 

2.1 Educação infantil: da concepção à oferta, pós Constituição Federal de 1988. 

Face às políticas neoliberais globalizantes no final da década de 1980 e a Reforma do 

Estado na década de 1990, o governo brasileiro adotou medidas que redefinissem o papel e a 

atuação da instância governamental, tanto no campo econômico, quanto no social. Essa 

redefinição propõe uma desresponsabilização do Estado, por meio da desestatização, 

desregulamentação, privatização, terceirização, uma economia de mercado autorregulável, 

abertura comercial e corte de gastos públicos no setor social (MUNDIM e SILVA, 2017; 

AMARAL FILHO, 1996). Prevê, ainda, o incentivo às parcerias com a iniciativa privada, 

com ou sem fins lucrativos, para execução de serviços referentes às áreas sociais e em 

especial à oferta da educação infantil, diminuindo assim as fronteiras entre o público e o 

privado (PERONI, 2013). 

Indubitavelmente, a Constituição Federal de 1988 é reflexo das tensões entre o 

público e o privado para área educacional e, a exemplo disso, temos o inciso IV do art. 206, 
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que prevê a defesa da gratuidade plena de todo o ensino público, ao mesmo tempo que 

incentiva e até financia a iniciativa privada para ofertar vagas para o ensino, conforme 

previsto nos artigos 209 e 213. Outro exemplo foi a separação do ensino público do ensino 

privado, estabelecendo assim dois gêneros de escolas – públicas e privadas (CURY, 1992). 

Esta foi a primeira vez que se dividia as escolas privadas em duas espécies, lucrativas e não 

lucrativas, sendo as não lucrativas compostas por instituições confessionais, filantrópicas e 

comunitárias (BRASIL, 1988). 

É propriamente na Constituição Federal de 1988 que a relação público-privado 

encontra o respaldo legal para consolidar suas práticas de convênios na educação infantil, 

recebendo ainda, financiamento público, conforme constata Campos, Rosemberg e Ferreira 

(2001), ao afirmarem que, em 1989, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem) e a Secretaria Especial de Ação Comunitária 

(Seac), recebiam verbas das prefeituras e/ou instituições privadas de caráter filantrópico e 

comunitário, ou até mesmo de instituições privadas com fins lucrativos por meio das políticas 

de convênios. 

Borghi, Adrião e Arelaro (2009, p. 2) também constataram em suas pesquisas que as 

instituições sem fins lucrativos recebiam subsídios para manterem o atendimento de crianças 

de até três anos: 

 

O atendimento em creches tem o seu início a partir de iniciativas não só do poder 

público, mas também das próprias comunidades para o atendimento de suas 

necessidades. Foi principalmente em instituições comunitárias, filantrópicas e 

confessionais que este atendimento se estabeleceu no Brasil. No entanto, tais 

instituições receberam subsídios públicos, razão pela qual o Estado, ou a ausência 

deste na oferta dessa política, aparece, desde sempre, como indutor da proliferação 

de convênios entre a esfera pública e a privada. Esse formato de oferta implicava ou 

na total ausência de atendimento público à faixa etária ou na coexistência de 

instituição públicas e privadas sem fins lucrativos subsidiadas por recursos públicos. 

 

Assim, verificamos que, ao longo da história da educação infantil no Brasil, tem sido 

constante a relação do setor público com o setor privado e que a Constituição Federal de 

1988, influenciada pelos preceitos neoliberais, acentuou ainda mais essa relação. Todavia, não 

podemos deixar de considerar que a Constituição Federal de 1988 foi um divisor de águas no 

âmbito da regulamentação para a educação infantil, pois, a partir dela, passou-se a considerar 

a criança como sujeito de direitos e foram implementadas leis e diretrizes que repensassem a 

concepção de criança. De acordo com Oliveira (2011a), pela primeira vez após a ditadura 

militar (1964-1985), começou a ser admitida a ideia de que creche não era para mães 
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trabalhadoras, mas um direito da criança à educação e dever do Estado, em ofertar e manter 

instituições que atendam esta demanda. 

Diante disso, utilizamos como recorte temporal, o período a partir da Constituição 

Federal de 1988. Assim, abordamos os principais documentos e regulamentações da educação 

infantil, desde a sua concepção à oferta. Para compor a linha cronológica abaixo, 

selecionamos as regulamentações que ainda estão em vigor, para dar maior visibilidade à 

nossa discussão. 

 

Figura 2 – Linha Cronológica: Regulamentações em vigor para a educação infantil pós 

Constituição Federal/1988 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site do MEC sobre os pareceres normativos sobre a educação infantil. 

 

Com base na linha cronológica e nos acontecimentos globais, destacamos o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), regulamentado pela Lei nº 8.069 de 1990 (BRASIL, 

1990), como primeiro documento pós Constituição Federal/1988 em prol da defesa integral 

das crianças e dos adolescentes brasileiros. Nunes e Corsino (2009, p. 19) explicam que a 

implementação do ECA “[...] sintoniza a infância brasileira como um tempo especial da 

existência social dos indivíduos, definindo a partir do reconhecimento da criança como um ser 

social que necessita ser protegido e amparado”.  

Para efeitos desta lei, no art. 2º considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade. Excepcionalmente, nos 

casos previstos em lei, o ECA (BRASIL, 1990) pode ser aplicado às pessoas de entre 18 e 21 

anos. Recentemente, foi alterado pela Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016, que dispõe sobre 

as políticas públicas para a primeira infância.  
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Em 1994, o Ministério da Educação (MEC) criou a Coordenadoria de Educação 

Infantil (Coedi), apesar de não ter sido regulamentada e, por esse motivo, não fez parte da 

linha cronológica acima. A Coedi se destacou pela importância dada à educação infantil e 

defendia uma preocupação com a qualificação dos profissionais dessa etapa da educação 

básica, movimento que até a presente data não havia acontecido (OLIVEIRA, 2011a). 

Em meio à implantação do PDRAE (BRASIL, 1995a) no governo de FHC (1995 – 

2002) também ocorriam debates sobre a educação, para reelaboração da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Em 1996, o Congresso Nacional aprovou a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 1996. Nela, foi 

reforçado a educação como direito de todas as crianças e ampliado o conceito de educação 

básica, tornando legalmente a educação infantil a primeira etapa da educação básica, que tem 

como concepção promover o desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da 

família. Conforme consta no art. 29. No art. 30, a educação infantil é composta por creche (de 

zero a três anos de idade) e pré-escola (de quatro a cinco anos). Para Souza (2012), o artigo 30 

deu margem a várias interpretações, como aconteceu no governo de FHC (1995-2002), que o 

interpretou de forma errônea, considerando que a educação infantil poderia acontecer de 

forma diferenciada, com ênfases distintas para as crianças de zero a três anos, priorizando o 

cuidado, e de quatro a seis anos, a escolarização. Entretanto, essa interpretação aconteceu 

devido à adoção de adotar políticas economicistas neoliberais pelo governo, políticas essas 

que visam à redução de investimentos públicos para a área social, em especial para a 

educação infantil (KUHLMANN JÚNIOR, 1991).  

Cabe ressaltar que a LDB/1996 também distribuiu competências entre os entes 

federados, ficando a educação infantil sob responsabilidade dos municípios que buscaram 

como alternativa, em muitos casos, as parcerias com instituições privadas, uma vez que foi 

alargada a possibilidade de financiamento público apenas para o ensino fundamental 

(PERONI, 2013). Complementando essa discussão, a pesquisadora Casagrande (2011a) 

afirma que, em 1998, ainda no governo de FHC (1995 – 2002), começou a vigorar uma nova 

sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao ensino fundamental.  

Tal prática foi permitida através da criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que foi 

instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996 (BRASIL, 1996b) e 

regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, 

de junho de 1997, implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998. Para Casagrande 

(2011a), o Fundef redimensionou a alocação de recursos constitucionais, concentrando-os no 
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ensino fundamental, o que acarretou prejuízos para o financiamento da educação, como a 

educação infantil, o ensino fundamental supletivo e o ensino fundamental regular da rede 

pública estadual. 

Diante dessa problemática, apenas em 2007, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 

foi implantado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da educação básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), criado pela Emenda Constitucional nº 

53 de 2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494 de 2007 e pelo Decreto nº 6.253 também de 

2007, em substituição ao Fundef, que havia vigorado de 1998 a 2006. Casagrande (2011a, p. 

3-4) também explica que: 

 

O FUNDEB, substituto do FUNDEF, regulamentado pela Lei 11.494, de 20 de 

junho de 2007, veio com uma proposta de definir uma parcela que atendesse 

especificamente ao ensino fundamental, por meio de redistribuição dos recursos 

provenientes de impostos aplicados pelos Estados e municípios, assim, esse novo 

Fundo permitiu o repasse desses recursos a toda a educação básica, o que significa 

dizer que a educação infantil também está contemplada. Mas a tramitação da 

proposta de Emenda Constitucional para a criação do FUNDEB, PEC 415/05, desde 

sua origem até a aprovação no Congresso Nacional, foi permeada por debates, pois 

inicialmente não estavam previstos recursos para o atendimento às creches. A 

negociação realizada durante quinze meses possibilitou a incorporação das creches 

no atual Fundo. O FUNDEB prevê a inclusão de instituições privadas conveniadas 

em seus mecanismos de distribuição dos recursos, ou seja, possibilita o repasse de 

seus recursos para instituições privadas de educação infantil sem fins lucrativos.  

 

A partir de tal afirmação, é possível compreender que o Fundeb representou um 

avanço em relação ao Fundef, haja vista que este não contemplava a educação infantil, nem 

tampouco o ensino médio, investindo prioritariamente no ensino fundamental. Casagrande 

(2011a), em seus estudos, explica que o Fundef, apesar de não mais vigorar, induziu à 

municipalização. E o Fundeb, mais especificamente, autorizou legalmente o repasse de 

recursos públicos a instituições privadas. Isso significa dizer que a criação do Fundeb 

contribuiu para a consolidação da tradição de convênios e parcerias entre o setor público e o 

privado na oferta de educação infantil, ainda que tenha resgatado o conceito de educação 

básica como um direito, uma vez que nele estão incluídas todas as etapas e modalidades de 

ensino. 

Ainda no ano de 2006, destacamos como regulamentação relevante a Emenda 

Constitucional nº 53 (BRASIL, 2006b), pois, além de criar o FUNDEB, alterou o atendimento 

da educação infantil, tornando-a de zero a cinco anos de idade, outrora até seis anos de idade. 

Outra emenda importante é a Emenda Constitucional nº 59 de novembro de 2009 (BRASIL, 
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2009a), que prevê a obrigatoriedade do ensino às crianças de 4 a 17 anos. Sobre essas duas 

Emendas Constitucionais, Barbosa (2011, p. 17) afirma que: 

 

A inserção da criança de seis anos no Ensino Fundamental trouxe, desde então, 

vários problemas a serem ainda resolvidos, já que prevê a efetivação da 

aprendizagem mediante pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, além de 

outros domínios e aquisição de conhecimentos, habilidades e formação de atitudes e 

valores. Importante destacar, ainda, que não se assegurou outro formato para a 

estruturação da escola, deixando aberta a possibilidade de oferta em ciclos ou 

progressão regular por série, o que não favorece a criança de seis anos. Observa-se, 

como consequência da inclusão da criança de seis anos na etapa de educação 

obrigatória, uma diminuição do quantitativo de matrículas na pré-escola, o que pode 

estar relacionado ao campo do financiamento, favorecendo-se o aumento de recursos 

direcionados para a primeira etapa do Ensino Fundamental. 

 

Desse modo, a autora analisa que a regulamentação para educação infantil, com essas 

emendas, tira um o direito já conquistado da criança de seis anos, conforme a Constituição 

Federal de 1988 e a LDB de 1996, art. 4, inciso IV. Com a EC nº 53/2006, essa idade foi 

alterada para cinco anos, e a cisão de creche e escola em espaços diferentes foi promovida, 

permitindo ainda, uma dubiedade quanto à sua finalidade e função social, no que se refere à 

EC nº 59 de 2009. Apesar disso, o Conselho Nacional de Educação (CNE), a partir de uma 

nota técnica11 de esclarecimento sobre matrículas de crianças de quatro (4) anos na educação 

infantil e seis (6) anos no ensino fundamental, considera que o direito da criança de seis anos 

não está sendo comprometido, visto que a própria EC nº 59/2009, define como dever do 

estado brasileiro, garantir a oferta obrigatória de vagas para crianças de 4 anos de idade. 

Portanto, ampliou-se o “direito de público subjetivo” em termos de “acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito”, propondo uma nova redação do § 1º do art. 208 da CF/1988. O CNE 

esclarece, ainda, que o corte etário estabelecido do dia 31 de março do ano em que o 

educando realiza sua matrícula inicial com 4 anos na pré-escola ou com 6 anos no ensino 

fundamental, é coerente com as resoluções que culminaram as Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

Diante disso, observamos que as EC nº 53/2006 e nº 59/2009, remetem a ganhos e 

perdas. Consideramos como ganho/avanço, reconhecer a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, 

pois é um direito da criança estar matriculada na educação infantil. É dever do Estado ofertar 

as vagas, mas dentro de um ambiente de educação infantil, visto que a pré-escola compõe esse 

ambiente. O problema é a maneira como essas emendas estão sendo implementadas. Daí sim, 

refletimos que há uma perda, pois temos visto turmas de pré-escolas sendo remanejadas para 

                                                 
11 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10977-ta-

tecnica-matricula-ensino-fundamental-140612-pdf&Itemid=30192>. Acesso: 22 nov. 2018. 
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escola de ensino fundamental, cujo espaço não foi construído para atender crianças de quatro 

(4) e cinco (5) anos de idade. Ainda se tem outro agravante: a criança matriculada na 

instituição de educação infantil pode frequentar em período integral ou parcial, sendo essa 

uma escolha feita pelos responsáveis da criança, ao passo que, nas escolas de ensino 

fundamental, essa opção é retirada, pois o atendimento das crianças em sua maioria se dá em 

período parcial, não sendo mais opcional da família, mas algo imposto pelo sistema de ensino. 

Assim, os municípios se esquivam da responsabilidade em prover acesso a todas as crianças 

da pré-escola em instituições de educação infantil em tempo integral e construir novas 

instituições.  

Outro documento legal que também ganhou destaque para a educação foi o Plano 

Nacional de Educação (2001-2010), regulamentado pela Lei nº 10.172 de 2001 (BRASIL, 

2001b), que estabeleceu metas decenais para que, ao final do período de sua vigência em 

2011, a oferta da educação infantil alcançasse 50% das crianças de zero a três anos e 80% das 

de quatro e cinco anos. Contudo, essas metas, tidas como ousadas, não foram alcançadas. E 

antes mesmo de terminar a vigência do PNE (2001-2010), o Congresso Nacional formulou 

uma emenda que amparasse a efetivação da meta um (1) do PNE (2001-2010).  

A emenda que o Congresso Nacional aprovou, foi justamente a EC nº 59/2009, que, 

além de tornar obrigatório a educação a partir dos quatro (4) anos, em seu art. 4º propôs 

alteração no caput do art. 214 da CF/1988, que passou a vigorar com uma nova redação, 

acrescido do inciso VI. A emenda transformou o PNE em uma exigência constitucional, com 

duração de dez anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação (SNE) em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação 

para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto (BRASIL, 2006). 

Diante o exposto, refletimos que a EC nº 59/2009 pode ter sido elaborada também com 

o intuito de atingir a meta 1 do PNE (2001-2010), visto que, até 2009 não havia sido 

alcançada. Portanto, o PNE (2014-2024), por meio da Lei nº 13.005 de 2014 (BRASIL, 

2014a), buscou em sua meta um (1) retomar o PNE anterior, objetivando a universalização da 

Educação Infantil na pré-escola até 2016, além de ampliar a oferta em creches de no mínimo 

50% para crianças de zero a três anos de idade durante sua vigência.  

De acordo com os dados disponibilizados na plataforma observatório do PNE 

(www.observatoriodopne.org.br) atualizado em novembro de 2018, a porcentagem de 

http://www.observatoriodopne.org.br/


70 

 

 

crianças de 4 e 5 anos matriculadas na educação infantil representa 90.5% , ou seja, a meta era 

100% para o ano de 2016 e mais uma vez essa meta não foi alcançada, contudo, até o fim do 

PNE em 2024, restam 9.5% para atingir essa universalização.  

Em pesquisas recentes realizadas por Dourado (2017), Teixeira e Duarte (2017) para a 

efetivação desta meta, o PNE (2014-2024) reconhece as parcerias entre o setor público e o 

privado como estratégias para a expansão e o aprimoramento dos serviços educacionais 

referente à educação básica, tensionando a discussão entre a relação público-privado para 

educação infantil. Assim, ao analisar o PNE (2014-2024), as autoras comprovaram que o 

termo “parceria” é recorrente no documento e se configura de três formas: 

 

A primeira se caracteriza como colaboração horizontal – entre os entes federados e 

entre as áreas das políticas públicas como saúde e assistência social. Uma segunda 

forma de parceria é realizada pelos convênios, entre poder público e instituições 

educacionais comunitárias, confessionais e filantrópicas. E a terceira se constitui 

com as chamadas públicas à participação de organizações da sociedade civil. Essas 

modalidades de parcerias estão presentes na oferta da educação infantil (Meta 1/17), 

na educação em tempo integral (Meta 6/6.5); em erradicar o analfabetismo (Meta 

9/9.5); na educação profissional (Meta 8/8.4; 10/10.8;11) e na oferta da educação 

especial (Meta 4/4.17 a 4.19). (TEIXEIRA; DUARTE, 2017, p. 53). 

 

Com isso, as autoras ressaltam que essas parcerias remeterão às transferências de 

recursos públicos para instituições privadas, lucrativas ou não, tendo também como foco a 

meta 20 do PNE (2014-2024), que amplia o investimento público em educação pública, mas 

beneficia o setor privado. Para o referido plano efetivar uma política consistente de educação 

infantil, não basta investir em programas governamentais ou parcerias que envolvam o setor 

privado. Segundo Dourado (2017, p. 79), o país primeiramente, precisa expandir e fortalecer a 

rede física, enfrentar desigualdades intrarregionais, estabelecer e viabilizar padrões de 

qualidade e políticas de valorização dos profissionais da educação, promover a formação e 

coordenar esforços intersetoriais com forte envolvimento e engajamento das entidades do 

campo e da sociedade em geral. 

Concomitante ao ano da Emenda Constitucional nº 59/2009, foi publicado pelo MEC 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, sendo que a primeira foi 

elaborada em 1999 (BRASIL, 1999b). A nova versão configurou-se na Resolução nº 05 de 17 

de dezembro de 2009, ainda em vigor. De caráter mandatório, ela considera a idade das 

crianças da Educação Infantil de até cinco anos idade, concordando com a EC nº 59 de 2009. 

Nas diretrizes (BRASIL, 2009b), são ressaltados os princípios éticos, políticos e estéticos, os 

fundamentos e procedimentos que nortearão a elaboração, o planejamento, a execução e a 
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avaliação das propostas pedagógicas e curriculares das instituições de educação infantil do 

setor público, privado ou das conveniadas. 

Em 2010, o CNE/CEB Resolução nº 4 definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010), com o objetivo de assegurar a formação 

básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola, a 

partir dos princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na CF/1988 e na 

LDB/1996. O documento normativo é composto pelos seguintes elementos: 1) Referências 

conceituais; 2) Sistema Nacional de Educação; 3) Acesso e permanência para a conquista da 

qualidade social; 4) Organização curricular: conceito, limites, possibilidades; 5) Organização 

da Educação Básica; 6) Elementos constitutivos para organização e implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. O art. 22 reporta-se ao 

objetivo da educação infantil, de promover o desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e 

da comunidade (BRASIL, 2010). 

Por fim, a última regulamentação envolvendo a educação infantil é a Resolução do 

CNE/CP nº 2 de 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e 

respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. 

De acordo com o Ministério da Educação, a BNCC (BRASIL, 2017c) é um 

documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar, 

bem como orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias 

federativas e pelas instituições ou redes escolares públicas e privadas, em conformidade com 

o que preceitua a CF/1988 nos artigos 205 e 210, o PNE (2014-2024) e a LDB de 1996. Ao 

que se refere à educação infantil, a BNCC (BRASIL, 2017c)12, com base nas DCNEI 

(BRASIL, 2009), considera a criança como “sujeito histórico de direitos, que interage, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” e estabelece direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento no âmbito da educação infantil.  

Em suma, podemos observar que, após a CF/1988, houve uma paulatina evolução da 

concepção de infância e criança nos documentos legais do Brasil, de modo que a oferta por 

educação infantil passou a ser um dever do Estado e direito da criança. No próximo item, 

                                                 
12 Para saber mais: Ler 

<http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/a_anped_e_a_bncc_versao_final.pdf>  
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continuamos com a discussão sobre a oferta da educação infantil, analisando as interfaces das 

reformas educacuinais e os programas federais para essa área. 

 

2.2 As interfaces das reformas educacionais e os programas federais para a educação 

infantil. 

No contexto da reforma do estado e dos ajustes neoliberais que caracterizaram a 

administração pública gerencial no Brasil, o sentido de qualidade na educação também 

acompanhou a proposta da “eficiência”, ou seja, a consecução de muitas metas com poucos 

recursos. Essa visão de qualidade aparece associada à lógica de mercado, de que os sistemas 

educacionais não funcionam bem, porque são mal gerenciadores e há perdas de recursos e, 

por isso, são ineficientes. A solução, de acordo com o ideário neoliberal, é implantar novos 

modelos de gestão e planejamento aliado ao estabelecimento de testes padronizados de 

avaliação, amparado por propostas de organismos multilaterais (JESUS, 2012; ABUCHAIM, 

2018; VIANA, 2004). 

Assim, as reformas educacionais iniciadas na década 1990 resultam de um 

entendimento de que a educação deve se adequar às transformações econômicas e sociais, 

formando sujeitos aptos para o mercado de trabalho e ao consumo. De acordo com Mundim 

(2004), o marco das reformas educacionais da citada década foi a Conferência de Mundial 

sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia). 

 

A Conferência teve como desdobramento a Declaração Mundial sobre a Educação 

para Todos, que propõe alterações significativas para os rumos da política 

educacional dos países em desenvolvimento. Os governos dos 155 países que dela 

participaram saíram de Jomtien com o compromisso de implementar ações e 

reformas em seus sistemas de ensino, a fim de cumprir as estratégias e as metas cuja 

centralidade era a garantia da educação básica de qualidade para todos (MUNDIM, 

2004, p.231). 

 

Apesar das estratégias e metas aparentemente demonstrarem preocupação com a 

qualidade da educação, Mundim (2004) reflete que as propostas seguiram uma lógica de 

alinhamento econômico para formação da força de trabalho, seguido por reformas nos 

sistemas de ensino de forma homogênea, como se fosse um receituário neoliberal.  

Desse modo, o governo brasileiro e outros países passaram implementar medidas e 

ações na educação, subsidiados tanto ideologicamente quanto financeiramente, pelos Banco 

Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Comissão Econômica para a 
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América Latina e o Caribe (CEPAL), (VIANA, 2004). No Brasil, as orientações 

internacionais são assumidas pelo Movimento Todos pela Educação.  

Segundo Libâneo (2013), os documentos originados da Conferência Educação para 

Todos, assinados pelos países membros e as orientações políticas e técnicas do Banco 

Mundial, vêm servindo de referência às políticas educacionais do Brasil: Plano Decenal 

Educação para Todos (1993-2003); a LDB/1996 que estabelece, em seu art. 87, parágrafo 1º, 

o Plano Nacional de Educação em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos; Plano Nacional de Educação (2001-2010), e outras diretrizes para a educação do 

Governo FHC (1995-2003), tal como o FUNDEF, seguido do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) do Governo Lula (2003-2011) entre outros. 

É notável que, juntamente aos programas de ações e às regulamentações para a 

educação infantil, suscitaram discussões acerca da qualidade da oferta da educação infantil, 

inclusive a CF/1988 nos artigos 206 e 211 e a LDB/1996 nos incisos IX dos artigos 3º e 4º 

prevê padrões de qualidade para o ensino.  

Entretanto, houve a necessidade de construir um marco de qualidade para a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, a partir do qual é possível concretizar a 

qualidade da educação básica. Nesse sentido, o Parecer do CNE/CEB nº 8/2010, aprovado em 

5 de maio de 2010, identificou o Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), desenvolvido pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, como referência para a construção da matriz de 

Padrões Mínimos de Qualidade para a Educação Básica Pública no Brasil. O valor proposto 

pelo CAQi tem como referência o custo total estimado por aluno, expresso em percentual do 

PIB per capita, sendo 39,0% para creche e 15,1% para pré-escola, (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Parecer nº 8/2010 (BRASIL, 2010), o valor de investimento por 

aluno deve levar em consideração a modalidade e a etapa de atendimento. Assim, leva-se em 

conta se o atendimento acontece em tempo parcial ou integral e se é realizado em área urbana 

ou rural. O CAQi integra em seu cálculo importantes aspectos para um trabalho educacional 

de qualidade, como, por exemplo, remuneração dos professores adequada a sua qualificação, 

existência de equipe técnica e administrativa na unidade, infraestrutura e equipamentos 

adequados, número de alunos por turma e por professor (ABUCHAIM, 2018). Entretanto, o 

documento que mais demonstra preocupação com a qualidade da oferta da educação infantil, 

aguarda sua homologação desde 2010. 

O que nos chama atenção é que em janeiro de 2012, foi publicado a Resolução nº 1 do 

Conselho Nacional de Educação, que trata sobre a implementação do regime de colaboração 

mediante Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE), como instrumento de gestão 
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pública para a melhoria da qualidade social da educação. Tal proposta assemelha-se ao 

PDE/PAR (BRASIL, 2007c). Contudo, a principal diferença encontra-se no parágrafo 1º, que 

explicita que a forma de colaboração poderá ser aberta à participação de instituições privadas 

e não-governamentais, mediante convênios ou termos de cooperação, sem que isso represente 

a transferência de recursos públicos para estas instituições e organizações. Mas ao mesmo 

tempo, o Art. 7º determina que o ADE pode assumir o modelo de consórcio, nos termos da 

Lei nº 11.107/2005, constituído exclusivamente por entes federados como uma associação 

pública ou como entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, podendo realizar 

acordos de cooperação e parceria com órgãos públicos e instituições privadas e não 

governamentais (BRASIL, 2012). Nesse modelo de consórcios, ocorrem transferências de 

recursos públicos para as instituições privadas e não governamentais. 

Mesmo diante das interfaces dos programas federais na educação infantil, é notável a 

consonância desses programas em prol da redefinição do papel do Estado. Com efeito, Araújo 

(2017) salienta que o papel do Estado é redefinido em duas tendências: na primeira, ele se 

retira da execução, mas permanece como financiador e avaliador das políticas sociais, que 

passam a ser ofertadas pelo setor privado; na segunda, é a lógica de mercado em um segmento 

empresarial e lucrativo. Sobre a primeira tendência, Dourado e Bueno (2001) afirmam que, 

além de ocorrer uma redução da intervenção estatal e a transferência – em nome da eficiência 

e da eficácia de suas responsabilidades para o setor privado, desencadeia-se uma política 

privatista: 

 

As reformas educacionais, em curso nos anos 90, indicam a transfiguração da 

atuação estatal no sentido de manutenção da égide privatista do Estado brasileiro 

através do incremento de novas facetas de intermediação entre as esferas pública e 

privada, fazendo emergir organizações com natureza e caráter ambíguos como as 

fundações e as organizações sociais. Esses arranjos estão em sintonia com as 

recomendações das agências internacionais, com destaque às prescrições do Banco 

Mundial. (DOURADO; BUENO, 2001, p. 12). 

 

A propósito, novas facetas da relação do público com o privado vão se efetivando e 

redefinindo o papel e a atuação do Estado, ganhando destaque na discussão entre público 

estatal e público não-estatal (DOURADO; BUENO, 2001). Consoante a esse entendimento, 

Adrião, Garcia, Borghi e Arelaro (2009) reiteram que as parcerias entre o setor público e as 

empresas privadas da área educacional indicam uma nova forma de reprodução do capital. 

Estas, por sua vez, agregam condições para que o “privado se expanda para dentro do 

público”, quer seja pela dificuldade ou impossibilidade deste último em constituir quadros e 

serviços que atendam às necessidades de suporte à oferta educacional, quer seja pelas frágeis 
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iniciativas de colaboração entre os entes federados, quer seja, ainda, pela capacidade do setor 

privado em se apresentar como alternativa tentadora aos interesses das políticas locais. 

De igual modo, Adrião e Peroni (2009), em outro estudo, salientam que o fato de os 

agentes privados ofertarem as políticas sociais com financiamento público configura-se como 

propriedade pública não-estatal. Nessa configuração do público não-estatal, a natureza da 

propriedade é redefinida, deixando de ser estatal e passando a se constituir como uma 

instituição privada de direito público, como proposto no PDRAE (BRASIL, 1995a). As 

afirmações, expostas a partir de uma concepção neoliberal, considera o Estado burocrático 

ineficiente e ineficaz na execução de serviços públicos, como a educação, já que não 

consegue atender em especial toda a demanda da procura das creches e até pré-escolas em 

todo o Brasil. Por isso, transfere suas responsabilidades ao setor privado e o encarrega de 

oferecer tais serviços, recebendo ainda recursos estatais.  

Neste caso, Borghi, Adrião e Arelaro (2009, p. 16) afirmam que: 

 

Há agora uma transposição das instituições consideradas legalmente ‘privadas sem 

fins lucrativos’ para instituições consideradas ‘públicas não-estatais’. Tal estratégia 

contribui para a naturalização dos repasses de recursos públicos para instituições 

privadas, sob a alegação de que possuem finalidades públicas. 

 

Observamos, neste caso, que o Estado formula políticas públicas para a legalização de 

tais práticas, como é o caso recente do PNE (2014-2024), que incentiva as parcerias e a 

transposição de recursos públicos para o setor privado, conforme consta nas estratégias 1.7; 

1.15; 4.1; 4.17; 4;18; 12.5 e 12.6. Como exemplos da efetivação de algumas dessas 

estratégias, Adrião et al. (2015) e Adrião (2017) citam a implementação de programas 

federais em parcerias com instituições do setor privado para educação básica na rede pública 

brasileira, tais como a Fundação Carlos Chagas e o Instituto Ayrton Senna. Outro exemplo 

que, apesar de não ser referente a educação infantil, são os recursos públicos investidos nas 

instituições privadas por meio do Programa de Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies).  

A partir destas perspectivas, Araújo (2017) afirma que a destinação de recursos 

públicos para o setor privado é um dos fatores que também permitem a redefinição do papel 

do Estado. Na segunda tendência, este papel, como já mencionado pelo autor, é redefinido a 

partir da lógica mercantil. De modo semelhante, Oliveira (2009b) ressalta a transformação da 

educação em objeto de interesse do grande capital, ocasionando uma crescente 

comercialização do setor, desde a educação básica ao ensino superior. Ao passo que: 
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No Brasil, o processo de desenvolvimento de um setor empresarial na educação é 

antigo, remontando, pelo menos, ao período da ditadura militar. Entretanto, isso era 

dissimulado, pois a legislação proibia que as instituições de ensino, ‘pela sua 

natureza’, dessem lucro. Apenas com a promulgação da Constituição de 1988 é que 

se explicitou a possibilidade e existência de escolas com fins lucrativos. A posterior 

regulamentação desse dispositivo na Lei de Diretrizes e Bases e na legislação 

complementar acelerou o seu crescimento. (OLIVEIRA, 2009b, p. 741). 

 

Apesar da legislação na época da ditadura militar (LDB nº 4.024/1961) proibir os 

lucros na área da educação, esta, por sua vez, visava à economia com gastos públicos e por 

isso legalizava a prática de convênios ou parcerias com empresas privadas sem fins lucrativos 

para o atendimento de crianças pequenas. Nos estudos de Kuhlmann Júnior (1991), nota-se, 

nessa época, um aumento significativo de efetivações de inúmeros convênios para o 

atendimento de crianças de até cinco anos de idade, nos governos militares do Brasil. Todos 

os envolvidos faziam uso do mesmo discurso de que o financiamento público era insuficiente 

para garantir o direito à educação de qualidade.  

Desse modo, podemos refletir que a relação público-privado para a educação infantil é 

uma prática antiga que se estabeleceu com as primeiras instituições deste tipo, recebendo o 

respaldo legal da Constituição Federal de 1988, como abordado em 2.1, e se perpetuou ao 

longo dos anos, ganhando mais força com a política neoliberal adotada pelo Estado brasileiro, 

como destaca Zaperlon (2011), momento este que o país passa a receber empréstimos do 

Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para a educação, estreitando vínculos 

com o setor privado para o atendimento da educação infantil. Além da relação público-

privado que é consolidada, a educação básica e superior passa ser vista a partir da lógica de 

mercado, como se fosse mercadoria, o que configura a segunda tendência que Araújo (2017) 

menciona, contribuindo para a redefinição do papel do Estado, já que a teoria neoliberal 

acredita que o mercado é mais eficiente e produtivo que a soberania estatal, o que é 

identificado como a esfera dos “quase-mercados”.  

Semelhantemente, Barroso (2005) elucida que o Estado faz uso de políticas de 

desregulação. Se antes a intervenção era coordenar e pilotar o sistema público de educação, a 

desregulação permite a substituição parcial da regulação estatal por uma regulação de 

iniciativa privada, por meio dos quase-mercados educacionais – termo denominado da 

seguinte forma:  

O termo quase-mercados tem sido utilizado para designar contextos em que, apesar 

de existirem financiamentos e regulações governamentais, também estão presentes 

alguns mecanismos de mercado; ou seja, o termo pode ser utilizado naquelas 

situações em que decisões relativas à oferta e à demanda são coordenadas a partir de 
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mecanismos de mercado, mas que somente alguns ingredientes fundamentais do 

mercado são introduzidos. (BERTOLIN, 2011, p. 241-242). 

 

Dessa maneira, os quase-mercados educacionais podem ser entendidos como uma 

combinação sutil entre o princípio do financiamento público, acompanhado por controles de 

Estado, o enfoque de mercado e a competição na educação. Dale (1993) pontua que os quase-

mercados educacionais propõem novas formas e combinações de financiamento, 

fornecimento e regulação da educação e ainda, que o Estado pode retirar-se completamente 

quer do financiamento, quer do fornecimento da educação, através da desregulação. Mas 

somente ele pode exercer a autoridade reguladora.  

Nessa mesma linha de pensamento, Sguissardi (2013, p. 945) afirma que “[...] a 

regulação é um fenômeno coessencial ao Estado moderno, seja em seu aparelho restrito, seja 

em seu âmbito ampliado da sociedade em geral e do mercado econômico em particular”. Isso 

quer dizer que o Estado considera a regulação econômica responsável por ordenar as relações 

de mercado. Assim, em nome de uma “educação de qualidade” e um ensino mais eficaz, 

eficiente e competitivo, o mercado educacional segue pautado na NGP e nas ideologias das 

políticas neoliberais e da terceira via, oferecendo pacotes prontos e apostilados para a 

educação básica no Brasil e, em troca, os gestores governamentais recebem recursos públicos 

para a adoção dessas políticas: 

 

No ensino básico, cresceu a venda de materiais pedagógicos e ‘pacotes’ 

educacionais, que incluem aluguel de marca, pelo mecanismo de franquias, 

avaliação e formação em serviço do professor. Tais atividades são desenvolvidas por 

algumas das grandes redes de escolas privadas, como os Cursos Osvaldo Cruz 

(COC), Objetivo, Positivo e Pitágoras. Mais recentemente, esse grupo de instituições 

tem avançado sobre os sistemas públicos de educação básica, vendendo materiais 

apostilados para redes municipais e estaduais, tendo os mesmos avaliados no âmbito 

do programa nacional do livro didático (PNLD). (OLIVEIRA, 2009b, p. 741). 

 

Com base no exposto, compartilhamos da mesma compreensão de Peroni (2012), ao 

dizer que esses apostilados ferem a Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, no que se 

refere ao princípio da Gestão Democrática de Educação, visto que o professor e o gestor 

escolar perdem autonomia de planejar suas aulas e ações, conforme a realidade daquela 

instituição. Adotar esses programas implica dizer que a escola fará uso de projetos 

padronizados, replicáveis em várias regiões do país, sem levar em consideração 

especificidades culturais e tempos de aprendizagem singulares, seguindo as regras de 

mercado. 
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Por certo, refletimos que a redefinição do papel do estado foi proposta desde o 

PDRAE (BRASIL, 1995a) a partir do programa de publicização, cujo objetivo já era transferir 

a gestão da educação pública para o setor privado, seja por meio de contrato de gestão, termos 

de parcerias, convênios e, recentemente, por parcerias público-privadas. Estudiosos na área 

jurídica e educacional, Adrião (2017), Di Pietro (2002), Montaño (2002) e Peroni (2012, 

2013), afirmam que essas ações são uma forma camuflada de privatização da educação. 

Diante do cenário de um Estado mínimo e de uma privatização “camuflada ou 

disfarçada” que se configuram a partir das parcerias público-privadas, Adrião et al. (2015) e 

Adrião, Borghi e Domiciano (2010), a partir de suas pesquisas, chama-nos atenção para a 

presença crescente das corporações transnacionais no Brasil, especialmente do mercado 

editorial, que vende para o poder público “os sistemas apostilados de ensino” compostos por 

assessorias de gestão, livros didáticos, formação de professores, sistema de avaliação e 

programas curriculares. Sendo assim, as decisões políticas educacionais ficam subordinadas 

ao lucro e à lógica do interesse do setor privado, e a educação passa a ser vista como 

mercadoria. 

Dados da pesquisa realizada pelas autoras justificam que a adoção de sistemas 

apostilados de ensino para a educação básica se dá pelo seguinte motivo: 

 

As principais justificativas para a adoção de sistemas privados de ensino eram a 

‘necessária padronização’ dos conteúdos ensinados pelas diferentes escolas da rede 

municipal, a falta de qualificação docente e a consequente necessidade de material 

de apoio para esses profissionais. Importante ressaltar, ainda, que o planejamento, a 

definição dos conteúdos a serem ensinados nas escolas, bem como a avaliação e o 

controle do trabalho realizado pelos profissionais da escola pública é transposto para 

a empresa privada. Nesses termos, é o privado que passa a planejar e definir a 

organização do trabalho pedagógico da escola pública. (ADRIÃO; BORGHI; 

DOMICIANO, 2010, p. 292). 

 

Neste modelo de parceria entre municípios e empresas do mercado educacional, 

notamos que o trabalho docente se configura em um ensino controlado por um Estado 

gerencialista, que adota programas de intervenções pedagógicas nas escolas públicas de 

educação básica com o discurso de aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do ensino. O 

fato de o munícipio adotar esses programas subestima a função do professor, além de 

considerá-lo incapaz de desempenhar seu papel, fato reforçado pela iniciativa privada, que 

apresenta programas prontos e transmite a ideia de que qualquer pessoa pode ser professor, 

basta seguir as orientações do programa curricular. Com isso, dilemas são travados, visto que 

tais parcerias visam ao lucro e à privatização do ensino na educação básica de escola pública, 

acarretando ainda a precarização do trabalho docente (APPLE, 1995).  
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A respeito disso, Peroni e Scheibe (2017, p. 388) pontuam que: 

 

São inúmeros os sistemas públicos que compram seus programas de ensino de 

institutos como Unibanco e Ayrton Senna, cuja ênfase tem foco nos resultados e 

numa política de controle e intimidação dos docentes por meio de premiação e 

sanções. Conhecemos a atual recorrência na responsabilização dos professores e da 

sua formação pelo insucesso escolar.  

 

Adrião et al. (2015) explica que no Brasil não temos, até o momento, a transformação 

da rede pública de ensino em redes geridas pelo setor privado, mas sim pela defesa dos grupos 

privados da área empresarial. Mas o cenário que se apresenta indica uma possiblidade disso 

vir a acontecer.  

O estado de Goiás, no governo de Marconi Perillo (2015-2018), tentou implantar, em 

caráter experimental, a OS na rede pública estadual da cidade de Goiânia, mas, devido a 

manifestações dos estudantes, professores e militantes que se organizaram em defesa dos 

recursos públicos serem investidos na escola pública e reagiram contra a proposta de 

privatização da Secretaria Estadual de Educação Goiás. A proposta de implantação da OS é 

outra forma de parceria envolvendo o setor público e o privado, e que também evidencia a 

privatização da educação semelhante aos convênios.  

Adrião (2017), Adrião, Garcia, Borghi e Arelaro (2009), em seu grupo de pesquisa, 

apontam uma ampliação dos formatos de “conveniamento”, nos mesmos moldes aplicados 

nos Estados Unidos, chamados de charter school – que consiste numa experiência americana 

de proposta de reforma para o ensino das escolas públicas, com envolvimento das mais 

diversas fundações e organizações do terceiro setor e que foram implantadas nas cidades de 

Nova York e Chicago, ainda na década de 1990 (DIAS; GUEDES, 2010). 

No Brasil, as parcerias por convênios são efetivadas entre o setor público e as 

instituições do terceiro setor sem fins lucrativos, para garantir a oferta educacional. As 

parcerias acontecem com maior incidência na educação infantil, especialmente nas creches 

(que atendem de zero a três anos), mas pode vir a acontecer em outra etapa da educação 

básica.  

As autoras Flores e Susin (2013) endossam que as OSs e os convênios caracterizam-se 

como uma parceria entre o poder público e as entidades privadas sem fins lucrativos, 

instaladas em comunidades que necessitam desses serviços, sendo que nem sempre todos os 

critérios legais para essa oferta são considerados.   
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Na educação, a privatização acontece de múltiplas formas. Ocorre tanto por meio da 

oferta direta de serviços educacionais por instituições privadas, como também por 

meio de políticas em que o privado disputa o conteúdo das políticas públicas 

educativas, como é o caso das parcerias público-privadas com sistemas ou escolas, 

em que o setor privado, com ou sem fins lucrativos, vai assumindo o conteúdo da 

educação pública e mesmo a sua execução. Tais ações alinham-se especialmente às 

políticas de instituições como OCDE, Banco Mundial, BID, além de conglomerados 

internacionais privados, que concentram para isso especialistas e financiam 

governos na adaptação de seus projetos educacionais aos objetivos de seus 

investimentos (PERONI; SHEIBE, 2017, p. 387). 

 

Em síntese, notamos que essas múltiplas formas de privatização trazem profundas 

consequências para a democratização da educação infantil, cujo papel é fundamental na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Quando o privado assume a direção das 

políticas e imprime seus valores, temos grandes perdas para o processo societário em 

desenvolvimento, que mercantiliza o próprio conhecimento, este precioso bem público 

(PERONI; SHEIBE, 2017).  

Desse modo, evidenciamos que os programas federais, cada vez mais, têm assumido 

uma administração pública gerencial, cuja base política se efetiva na redefinição do papel do 

estado. Tendo isso claro, no capítulo três analisaremos o nosso objeto de estudo, visando 

compreender como se constitui a política de convênios no município de Goiânia para a 

educação infantil. 
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CAPÍTULO III – AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONVÊNIOS PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA E SUA OFERTA 

 

Este capítulo apresenta, em duas partes, o histórico da Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte (SME) e a educação infantil do município de Goiânia, contextualizando 

assim, o processo de constituição das parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, através da política de convênios para a oferta de vagas para 

crianças menores de cinco anos de idade. Utilizamos como lente teórica nesse capítulo os 

autores Clímaco (2004); Mundim (2002; 2009); e Barbosa (2008b). Também são utilizados 

documentos municipais, tais como a Lei Orgânica de Goiânia (1990); Lei Municipal nº 8.739 

de 2008 e o Edital de Chamamento Público nº 001/2018. 

 

3.1 Contextualizando a Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia: um 

breve histórico 

A trajetória da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) de Goiânia teve 

início em 1959, quando Jaime Câmara, então prefeito de Goiânia, criou o Departamento 

Municipal de Educação (CLÍMACO, 2004). É relevante pontuar que até o ano de 1960, a 

administração de Goiânia e do estado não se separavam. Clímaco (2004) explica que os 

titulares eram do mesmo partido e, devido a cidade ter apenas cerca de 150 mil habitantes, 

não justificava ter duas secretarias. 

Somente em 1961, com o prefeito Hélio Brito, o Departamento Municipal de 

Educação se transformou em Secretaria Municipal de Educação (SME). Neste momento, a 

rede física da SME separou-se do estado e passou a funcionar em prédios alugados ou 

cedidos, “tendo por vezes, de se submeter às orientações da entidade que emprestava a sala” 

(CLÍMACO, 2004, p.37). Clímaco (2004) relata ainda que, mesmo depois de a administração 

do município de Goiânia ter se separado do estado, os recursos ficavam retidos, 

principalmente, quando os interesses políticos dos chefes do executivo estadual e municipal 

eram diferentes. 

Sob a ótica de Clímaco (2004), o processo de criação da SME foi permeado pelo 

clientelismo. Para a autora, clientelismo “é a inexistência de direitos garantidos, supõe a 

substituição de direitos por favores” (CLÍMACO, p.38, 2004) e estava relacionado até mesmo 

às verbas destinadas à educação que, para sua liberação, a SME dependia de favores políticos 

e de negociações. Em função da forma como a SME se configurou, Loureiro (2004) esclarece 

que o exercício das funções públicas também se caracterizou em subordinação aos interesses 
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das classes dominantes, expressas em um modelo patrimonialista de gestão do serviço 

público. 

Esse modelo patrimonialista de gestão reforça os aspectos do clientelismo mediante a 

troca de favores. Inclusive, a inserção dos funcionários públicos se deu a partir do grau de 

parentesco ou relacionamento dos cidadãos comuns com os grupos de alto nível, compostos 

por vereadores, prefeitos, dentre outros. O clientelismo se centrou basicamente na política de 

dar empregos, em que os vereadores passaram a influenciar diretamente na SME e nas escolas 

municipais e até as matrículas passaram a ser intermediadas por um político (LOUREIRO, 

2004b; CLÍMACO 2004). 

Vale ressaltar que Clímaco (2004) também aponta que um dos problemas enfrentados 

pela a SME, ainda em 1961, foi a qualificação do pessoal docente. Naquela época haviam 171 

professores, porém, apenas 37 tinham o curso de magistério. Com isso, a primeira medida da 

recém-criada SME foi fazer um concurso interno e posteriormente, em 1969, realizou um 

concurso para professores, contudo, essa prática foi veemente combatida pelos partidos PSD, 

PTB e UDN “que não se conformavam com a possibilidade de oposicionistas virem a ser 

aprovados em concursos para professores” (CLÍMACO, 2004, p. 39). 

Desde então, os concursos públicos foram abolidos para os cargos na SME ou nas 

escolas, uma vez que não havia, no ano de 1969, a compreensão de que a educação escolar era 

um direito de todos. Essa concepção começou a ser repensada a partir dos últimos anos da 

década de 1980, realçada pelo fim da ditadura militar no Brasil (1964-1985) em 1985, o que 

possibilitou uma mobilização social envolvendo estudiosos do campo educacional e a 

reimplantação de concursos públicos para contratação os professores.  

De acordo com Loureiro (2004b), o reestabelecimento das eleições diretas em Goiás 

após a ditadura militar, aconteceu em 1982, com a eleição do governador Íris Rezende 

Machado13, do PMDB (1983-1986). Na ocasião, o governador eleito indicou como prefeito de 

Goiânia, Nion Albernaz14 (1983-1985) que, por sua vez, nomeou como secretária da SME de 

Goiânia, Dalísia Elizabeth Martins Dolles (1983-1986), “professora da Universidade Federal 

de Goiás, respeitada pelo meio intelectual por suas posições progressistas e pela defesa 

                                                 
13 Iris Rezende, já havia sido prefeito de Goiânia em 1965, e durante o exercício do mandato teve seus direitos 

políticos cassados pela ditadura em 1969, até então, ele era identificado com os interesses democráticos e 

populares (LOUREIRO, 2004, p.50). 
14 Foi professor de matemática no Colégio Liceu de Goiânia. Eleito vereador em Goiânia pelo PSD em 1956, foi 

nomeado presidente do Departamento de Administração Geral da UFG (1963-1966), ocupou o cargo de 

Secretário Municipal de Fazenda de Goiânia na administração de Iris Rezende (1966-1968), Disponível em: 

<https://www.aredacao.com.br/noticias/91752/relembre-a-trajetoria-politica-de-nion-albernaz> Acesso: 

30/11/2018. 
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intransigente de uma educação pública voltada para os interesses das classes subalternas” 

(LOUREIRO, 2004b, p. 50).  

Ao lermos sobre esses fatos, até pensamos que o governador do estado de Goiás e o 

prefeito de Goiânia estivessem totalmente preocupados com a educação pública. Ao contrário 

disso, Calaça (1993), em sua pesquisa de mestrado, afirma que um dos motivos pelos quais 

Nion Albernaz indicou a professora Dalísia Elizabeth para a função de secretária, era porque 

ele enfrentava problemas com o partido, por conta da sua condição de ter sido indicado para o 

cargo de prefeito sem passar por eleição, podendo o problema agravar-se caso ele escolhesse 

algum vereador apoiado por diferentes facções do partido, para assumir a SME de Goiânia. 

Outro motivo apontado por Calaça (1993) era que Nion sabia que a professora Dalísia tinha 

boa aceitação pelo movimento docente do município e isso poderia ajudar nas negociações 

com o movimento.  

Independentemente das reais motivações sobre a indicação de Nion Albernaz, a 

professora Dalísia Elizabeth (1983-1985) inaugurou na SME de Goiânia uma nova concepção 

de administração pública, ressaltando a competência profissional como critério de escolha de 

diretores de escolas dos municípios de Goiânia, a partir de eleição dos diretores e não mais 

por indicação política, como tradicionalmente ocorria (NUNES, 2000b). Nesse contexto, foi 

elaborado o Estatuto do Magistério Público do Município de Goiânia, aprovado pela Lei nº 

6.042, de 21 de outubro de 1983 e a redefinição de uma proposta político-pedagógica da 

educação escolar. Em virtude dessas medidas, Loureiro (2004) afirma que a secretária de 

educação passou a sofrer oposição dos vereadores que se viram privados de exercerem a 

política do clientelismo.  

Em 1º de janeiro de 1986, Daniel Antônio de Oliveira foi o primeiro prefeito de 

Goiânia eleito após a ditadura militar. De acordo com Machado (1997), foi sob forte pressão 

das denúncias feitas contra Daniel Antônio e sua prática política (fraudes na eleição, 

empreguismo, clientelismo, favorecimento político de corrupção), que sua gestão sofreu 

intervenção do Estado em março de 1987, quando o governador do estado de Goiás, Henrique 

Santillo (1987-1991), indicou seu vice Joaquim Roriz para realizar a intervenção no 

município de Goiânia. 

Em meio às denúncias e intervenção do estado, a professora Dalísia Elizabeth e seus 

assessores entregaram os cargos e, para o lugar da secretária da educação, foi indicado Onofre 

de Castro. Logo depois, a SME teve sua composição alterada, assumindo para o posto de 

secretária da educação Maria de Fátima Avelino (DOURADO, 1990). Para Machado (1997), 

essa situação desencadeou um processo de estagnação do Projeto Político-Pedagógico em 
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curso desde 1983, além de um retrocesso nas propostas que já vinham sendo implementadas. 

Sendo assim, Dourado (1990) pontua que foi estruturada uma nova proposta para a SME de 

Goiânia e aprovação de um novo Estatuto do Magistério: 

 

Assume a SME Maria de Fátima Avelino – então coordenadora de planejamento – 

tendo sido respaldada pelo Núcleo de Orientação e Supervisão (NOS). Através do 

NOS foi estruturada uma nova proposta para a secretaria – a proposta “Escola – 

conhecer para mudar” que desemboca em mudanças sensíveis na relação 

escola/SME SME/Centro de Professores. Aliado a esta, temos aprovação do novo 

Estatuto do Magistério, que traz em seu bojo a desvinculação salarial entre estado e 

município, alterações no processo de escolha dos diretores escolares (critério e 

composição do colégio eleitoral) ampliação dos mandatos dos diretores em exercício 

e ampliação das gratificações a estes. (DOURADO, 1990 p. 98) 

 

Paralelo a este contexto ocorriam, em âmbito nacional, discussões sobre a elaboração 

da Constituição Federal. Nas circunstancias específicas de Goiânia, o Centro dos Professores 

de Goiás (CPG), posteriormente denominado de Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Goiás (SINTEGO), atuou na busca pela democratização das instituições públicas, levando a 

uma maior participação da população. Ademais, associações representantes dos educadores, 

Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação (ANPED) e Centro de Estudos e Sociedade (Cedes) realizaram, nos 

dias 2 a 5 de setembro de 1986, uma Conferência de Educação que culminou a Carta de 

Goiânia que sugeriu ao Congresso propostas dos educadores que almejavam que fossem 

contempladas na nova Constituição Federal (MACHADO, 1997; CARTA DE GOIÂNIA, 

1986). 

Nesse bojo de acontecimentos, ocorreram novas eleições para prefeito em 1988, 

marcando o retorno de Nion Albernaz (1989-1992) por meio de eleição. Destacamos como lei 

fundamental implementada ainda no governo de Nion Albernaz, a Lei Orgânica de Goiânia 

(1990), que era uma exigência da Constituição Federal/1988. Lei Orgânica age como uma 

Constituição Municipal, em que cada município brasileiro pode determinar as suas próprias 

leis orgânicas, contanto que estas não infrinjam a Constituição Federal/1988, as leis federais e 

estaduais. 

Por indicação do prefeito, a Advogada Linda Monteiro assume a Secretaria Municipal 

de Educação, retomando as metas de Dalísia Elizabeth (1983-1985), reeditando-as em: 

democratização do ensino, revitalização da ação pedagógica, valorização dos profissionais da 

educação, modernização da estrutura administrativa, manutenção e expansão da estrutura 

física, material e administrativa da rede de ensino, apesar de que na prática, essas metas não 

se concretizaram da forma como haviam sido propostas (MACHADO, 1997). 
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Desse modo, Machado (1997) reitera que houve um descrédito por parte da sociedade 

goianiense com relação ao partido PMDB que estava no poder desde 1983, pois não 

vislumbravam o cumprimento de suas propostas. Com isso, os partidos considerados da 

oposição foram ganhando credibilidade da sociedade, ao ponto de eles sobressaírem nas novas 

eleições de 1992. Diante disso, Darci Accorsi, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito 

prefeito do município de Goiânia para o mandato (1993-1996), demarcando um momento em 

que a capital passa a eleger prefeitos de partido oposto ao do governo estadual. 

Para a assumir a SME de Goiânia, foi indicada a professora Mindé Badauy de 

Menezes (1993-1994) da Faculdade de Educação da UFG. Segundo Machado (1997), devido 

a uma dificuldade interna do PT em resolver seus conflitos, resultou no pedido de demissão 

do cargo por parte da professora Mindé Badauy, que foi substituída pelo professor Athos 

Magno Costa e Silva, que oito meses depois também solicitou afastamento. Por fim, a SME 

encerrou a gestão tendo à frente a professora Vera Barêa (1995-1996).  

Para Machado (1997), a gestão (1993-1996) da SME de Goiânia foi dividida em dois 

momentos de gestão, 1993-1994 relativo a socialização do documento Diretrizes Básicas 

Norteadoras da Política de Ação da Secretaria Municipal da Educação às escolas da Rede e 

implantação do Projeto de alfabetização de adolescentes, de jovens e de adultos (AJA), o 

segundo momento de 1995-1996, cuja proposta era sobre o projeto de descentralização à 

prática parcial da desconcentração.  

De acordo com Mundim (2002), a intenção da SME de Goiânia era descentralizar suas 

ações a partir de uma gestão democrática e participativa. Para isso, foram criados os Núcleos 

Regionais, contudo, a suposta gestão descentralizadora era mais uma concepção neoliberal 

economicista para diminuir a participação do Estado em conformidade com a política 

nacional de redefinir o papel do estado, proposto pela Reforma de Estado (BRASIL, 1995a). 

Esse processo de descentralização iniciado em 1993, culminou em 1997 com a gestão de Nion 

Albernaz (1997-2000), dando nova nomenclatura aos Núcleos Regionais que passaram a se 

chamar Unidades Regionais de Ensino (URE).  

A gestão de 1997-2000 do município de Goiânia é novamente marcada pelo retorno do 

prefeito Nion Albernaz à prefeitura de Goiânia, compondo em sua carreira política, três 

mandatos como prefeito de Goiânia. Para dirigir a Secretaria de Educação, ele nomeou o 

professor Jônathas Silva, da Faculdade de Direito da UFG, para o cargo de Secretário de 

Educação. Essa gestão foi caracterizada pela construção da proposta curricular da Rede 

Municipal de Ensino (RME) para a educação fundamental, a partir dos Ciclos de Formação e 

Desenvolvimento Humano. A organização em Ciclos busca respeitar as fases de 
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desenvolvimento humano: ciclo da infância, da pré-adolescência e da adolescência 

(GOIÂNIA/SME, 2003). 

 

Em 1998 foi implantado o Ciclo da Infância, denominado de Ciclo I, em todas as 

escolas da RME e, em 39 destas, o Projeto Pedagógico “Escola para o Século XXI 

que, em caráter experimental, se propunha a trabalhar com Ciclos I, II e III e as 

Classes de Aceleração de Aprendizagem. As discussões que se desencadearam a 

partir desse momento, culminaram na elaboração e reformulação da proposta 

curricular da RME em 1999. Sendo assim, em 2000 foi apresentado às escolas que 

compunham o referido Projeto o documento “implantando as novas diretrizes 

curriculares”, para que as mesmas viabilizassem a construção de seus currículos 

(GOIÂNIA/SME, 2003) 

 

Gradualmente, ocorreu a implantação de uma nova estrutura de ensino na RME de 

Goiânia, organizada por Ciclos, a saber: Ciclo I – Alfabetização para crianças de seis anos, 

atendendo até oito anos de idade, caracterizado como ciclo da Infância; Ciclo II – ciclo da 

pré-adolescência de nove a onze anos; Ciclo III – de doze a quatorze anos, chamado de ciclo 

da adolescência. Todos os ciclos são fundamentados na Teoria histórico-cultural 

(GOIÂNIA/SME, 2016c). 

Como vimos, a cada mandato de prefeito ocorriam mudanças na SME de Goiânia. 

Segundo Mundim (2009), em consonância com a lógica empresarial e com o modelo da NGP 

disseminado pelas reformas em curso no país desde o início da década de 1990, é possível 

identificar novas formas de regulação na educação. Isso é revelado particularmente na ênfase 

dada ao processo de descentralização dos serviços, na autonomia das escolas e na 

flexibilização das estruturas, do modelo de organização seriado e dos processos pedagógicos, 

em contraposição a um maior controle e avaliação dos resultados. 

Destaca-se na gestão de Jônathas Silva (1997-2000), a implementação do Centro de 

Formação dos Profissionais da Educação (CEFPE), posteriormente denominado de Gerência 

de Formação dos Profissionais da SME (GERFOR), visando o desenvolvimento dos 

programas de capacitação, estudos e pesquisas; Desenvolvimento de programa de formação 

da UFG para a realização de curso de graduação superior para professores que tinham apenas 

como grau de instrução o nível médio; Consolidação do Estatuto do Magistério Público 

Municipal e Plano de Cargos e Salários e incentivo a premiação de profissionais da educação; 

Reestruturação administrativa por meio da descentralização de ações da Secretaria Municipal 

de Educação para as Unidades Regionais de Ensino (URE), também posteriormente 

denominada de Coordenadoria Regional de Educação (CRE) (MUNDIM, 2009). 
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Em relação à estrutura administrativo-pedagógica, cada uma das Unidades 

Regionais contava, em 1998 e 1999, com uma equipe de trabalho composta por dez 

pessoas: seis profissionais da educação compunham a denominada equipe 

pedagógica, que incluía o diretor da referida unidade, um chefe de apoio técnico 

operacional, um auxiliar de atividades administrativas e dois auxiliares de serviço de 

higiene e alimentação (MUNDIM, 2002). 

 

Dessa forma, a desconcentração e descentralização das ações da SME foram 

distribuídas para (5) Unidades Regionais, sendo elas, URE Jarbas Jaime; URE Maria Helena 

Bretas; URE Maria Thomé Neto; URE Central; URE Brasil di Ramos Caiado. As UREs 

tinham como objetivo inicial promover a mediação entre as escolas e a SME, o que na prática 

não foi efetivado, restringindo-se apenas a questões administrativas solicitadas pela SME, 

cujo caráter era de supervisão e avaliação (MUNDIM, 2002).  

Marcou também a gestão de Jônathas Silva (1997-2000), o processo de 

municipalização das creches estaduais, sendo essa uma determinação legal posta no artigo 11 

da LDB/1996, que incumbe os municípios de oferecerem educação infantil15. A Lei 

complementar nº 12 de 1992 que rege o Estatuto do Magistério Público Municipal de Goiânia, 

revogada na íntegra pelo artigo 55 da Lei complementar nº 91 de 2000 e a Lei de Criação nº 

7.771 de 1997 do Conselho Municipal de Educação de Goiânia. 

O Conselho Municipal de Educação de Goiânia (CME) é um órgão político, financeiro 

e administrativamente autônomo, de caráter consultivo e deliberativo acerca dos temas que 

forem de sua competência (GOIÂNIA/CME, 1997). São da competência do CME de Goiânia:  

 

a) elaborar o seu Regimento Interno, bem como promover sua reformulação, quando 

necessário; b) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Municipal 

de Educação, em conformidade com o artigo 251, da Lei Orgânica do Município de 

Goiânia; c) zelar e incentivar o aprimoramento da qualidade de ensino no 

Município; 

d) manifestar-se sobre questões que abranjam o ensino infantil, fundamental e 

especial; e) assessorar o Secretário Municipal de Educação no diagnóstico dos 

problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar o sistema municipal de ensino, 

especialmente no que diz respeito ao ensino infantil, fundamental e especial; 

f) promover o estudo da comunidade, tendo em vista os problemas educacionais; 

g) emitir pareceres, por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo 

Secretário Municipal de Educação, sobre: 

I - assuntos e questões de natureza educacional que lhe forem submetidos pelos 

Poderes Executivo e Legislativo Municipal; 

II - questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que diz respeito à 

integração entre o ensino infantil, fundamental e especial; 

h) sugerir critérios para a concessão de bolsas de estudos a serem custeadas com 

recursos municipais; i) estabelecer normas e condições para autorização de 

funcionamento, reconhecimento e inspeção de estabelecimentos de ensino de 

educação básica, infantil e especial no território do Município; j) emitir parecer para 

reconhecer e renovar o reconhecimento das unidades de ensino que ministram a 

educação básica, infantil e especial no Município bem como para validar estudos; 

                                                 
15 Assunto aprofundado no item 3.2. 
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l) aprovar grades curriculares dos estabelecimentos de ensino de educação básica; 

m) baixar normas observando o disposto no inciso VI do artigo 24, da Lei n° 

9.394/96, relativas à frequência do aluno; n) manter intercâmbio com o sistema de 

ensino do Estado, Conselho Nacional de Educação e com os demais Conselhos 

Estaduais e Municipais de Educação, visando à consecução dos seus objetivos; 

o) articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, para 

assegurar a coordenação, a divulgação ou execução dos planos e programas 

educacionais; p) sugerir às autoridades, providências para a organização e o 

funcionamento do Sistema Municipal de Ensino que, de qualquer modo, possam 

promover a sua expansão e melhoria. q) exercer as atribuições que lhe forem 

delegadas pelo Conselho Estadual de Educação. r) em ação conjunta com a 

Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana, as atribuições de fiscalizar e dar 

cumprimento às decisões colegiadas do Conselho, referentes à interdição, suspensão 

e demais posturas (GOIÂNIA/CME, 1997, art. 6º). 

 

Assim, todas as propostas da SME de Goiânia após a construção do CME de Goiânia, 

passaram a ser submetidas à apreciação e a aprovação do CME.  

De acordo com a Lei de Criação nº 7.771/1997, o CME de Goiânia é constituído por 

treze (13) membros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal que compõe o 

Conselho Pleno. Sendo eles, quatro (04) membros escolhidos pelo Prefeito Municipal; um 

(01) representante do Poder Legislativo, escolhido entre os servidores de seu quadro efetivo 

ou entre os servidores efetivos da SME à disposição desta Casa, com lotação na Comissão 

Permanente de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, indicado pela Mesa Diretora; um 

(01) membro escolhido pelo Sindicato dos Profissionais em Educação de Goiás (SINTEGO); 

um (01) membro escolhido pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino 

(SEPE); um (01)  membro escolhido pelo colégio de diretores das escolas municipais; um 

(01) membro escolhido pelo movimento comunitário; dois (02) membros escolhidos entre os 

pais de alunos; um (01) membro representando os funcionários das escolas municipais, 

escolhido pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Goiânia 

(SINDIGOIÂNIA); e um (01) membro escolhido pelo Sindicato dos Professores do Estado de 

Goiás (SINPRO). O mandato de cada membro do CME terá a duração de quatro (04) anos. 

Além dos treze (13) membros, o CME compõe-se de funcionários concursados 

pertencentes ao quadro da SME, de uma equipe de Inspeção Escolar que fazem o 

acompanhamento do cotidiano das instituições que atendem à educação infantil, bem como 

das escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, atividade essa partilhada 

com a SME de Goiânia (GOIÂNIA/CME, 1997). 

Após a gestão de Nion Albernaz (1997-2000), o prefeito Pedro Wilson (2001-2004), 

ao assumir a prefeitura de Goiânia, retomou a concepção de gestão democrático-popular 

iniciada com Darci Accorsi (1993-1996). Pedro Wilson indicou para o cargo de Secretária de 

Educação a professora Walderês Nunes Loureiro (2001-2004), cuja proposta era construir de 
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forma coletiva uma concepção de inclusão no campo educacional, em que o papel da 

educação fosse propiciar experiências socializadoras, garantir o acesso dos educandos ao 

conjunto de conhecimentos construídos historicamente, bem como de manter uma relação 

dialógica no espaço das unidades educacionais (GOIÂNIA/SME, 2001). Embora sua proposta 

apresentasse elementos de inovação, a professora Walderês Nunes não desconsiderou o que já 

existia, nem tampouco desprezou o que a RME já havia concretizado. Por isso, deu sequência 

à proposta sobre os Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano, a partir de sua 

reestruturação e reorganização e ao processo de estruturação da educação infantil. As 

instituições educacionais foram organizadas em: educação infantil; educação fundamental da 

infância e da adolescência; e educação fundamental de adolescentes jovens e adultos 

(GOIÂNIA/SME, 2001). 

Após o mandato de Pedro Wilson (2001-2004), a prefeitura de Goiânia teve Íris 

Rezende como prefeito (2005-2008), sendo este reeleito para o mandato de 2009-2012. 

Porém, o prefeito se afastou do cargo para concorrer ao governo de Goiás, cumprindo o 

segundo mandato até 2010, sendo substituído pelo seu vice Paulo Garcia (2010-2012). No 

período da gestão de Íris Rezende, nomeou como Secretária de Educação a professora Márcia 

Pereira Carvalho (2005-2012), ex-diretora do Centro Educacional SESC Cidadania, onde 

ajudou a implantar a escola-modelo idealizada pelo SESC. Também dirigiu o Colégio Marista 

e o Colégio Ipê, da Igreja Presbiteriana, entre outras atuações profissionais no segmento da 

rede privada de ensino (MUNDIM, 2009). 

Em sua gestão, a professora Márcia Carvalho (2005-2012) propôs a reorganização dos 

Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano na RME de Goiânia, a partir do sistema de 

avaliação de desempenho dos alunos no ensino fundamental em ciclos, instituindo-se o 

Núcleo de Avaliação e Pesquisa (NAP).  

Nas eleições de 2012 o prefeito substituto de Íris Rezende, Paulo Garcia (2010-2012), 

candidatou-se e venceu para o cargo de prefeito de Goiânia para o mandato de 2013 a 2016. 

Na ocasião, Paulo Garcia designou para assumir Secretaria de Educação a professora filósofa 

Neide Aparecida da Silva (2013-2016). Neide Aparecida já foi deputada federal (2003-2007) 

pelo estado de Goiás e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico na gestão do 

prefeito Íris Rezende (2009-2012).  

Na gestão da professora Neide Aparecida da Silva (2013-2016), intitulada como 

democrática e participativa, foram implementadas a proposta para a educação infantil, 

Infância e Crianças em cena: por uma política de educação infantil para a Rede Municipal de 

Educação de Goiânia (GOIÂNIA/SME, 2014) e a proposta dos Ciclos – Proposta Político-
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Pedagógica para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência (GOIÂNIA/SME, 

2016). Além disso, houve a aprovação do regimento interno da SME de Goiânia, por meio do 

Decreto nº 1.981, de julho de 2016 (GOIÂNIA/SME, 2016a) e pela Lei Complementar nº 

276, de junho de 2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo 

Municipal, estabelecendo um novo modelo de gestão (GOIÂNIA, 2015a). 

De acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 276/2015, o modelo de gestão da 

Administração Pública Municipal a ser implantado deverá ser assentado na introdução de 

novas práticas gerenciais e na flexibilização nela prevista, elegendo a gestão por projetos 

baseada em resultados, como a matriz de governo, com o objetivo de associar 

sistematicamente as ações dos órgãos e entidades públicas ao cumprimento de metas e 

resultados. 

Nesta lei, em seu art. 13, inciso IV, alínea e, também se efetivou a renomeação da 

Secretaria Municipal de Educação para Secretaria Municipal de Educação e Esporte e a 

mudança de nomes das divisões internas da SME para gerencias, bem como a substituição de 

Unidades Regionais para Coordenadorias regionais.  

Em outubro de 2016, Íris Rezende Machado concorreu às eleições para prefeitura de 

Goiânia, vencendo mais uma vez e perfazendo um total de quatro mandatos como prefeito de 

Goiânia. Em sua gestão (2017- 2019), Íris Rezende constituiu como Secretário Municipal de 

Educação o professor Marcelo Ferreira da Costa (2017-2019), graduado em Ciências 

Biológicas com especialização em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(PUC-GO); mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e diretor 

do curso de Biologia da PUC. Foi professor do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 

de Goiás (UEG); professor do curso de Biologia da PUC; supervisor estadual da secretaria de 

articulação dos sistemas de ensino Sase/Mec; subsecretário regional de Educação de 

Aparecida de Goiânia e fundador/pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Biologia 

da PUC. Foi ainda, professor nos ensinos fundamental e médio.  

De acordo com o site (www.sme.goiania.go.gov.br), a SME de Goiânia pauta-se com 

mesma gestão democrática e participativa do governo anterior e tem como objetivo 

proporcionar a inclusão social, observando as normas gerais e princípios da administração 

pública.  

A estrutura organizacional da SME de Goiânia no ano de 2018 é composta por: 

Gabinete do(a) secretário(a), sendo este a unidade técnico-administrativa da Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte que tem por finalidade assessorar, desenvolver as atividades 

de relações públicas e providenciar o andamento das determinações, despachos e expedientes 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/
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emitidos pelo(a) titular da Pasta; Secretaria-Geral, que é a Unidade técnico-administrativa de 

assessoramento ao Gabinete no recebimento, distribuição interna e expedição de documentos 

dirigidos ao secretário(a), além de responsável pelo Sistema Eletrônico de processos e banco 

de dados da SME; Gerência de Planejamento e Ações Articuladas, sendo a Unidade técnico-

administrativa com a função de realizar, acompanhar e controlar a execução do planejamento 

estratégico da SME; Advocacia Setorial, que compete assessorar juridicamente o 

secretário(a), bem como as demais unidades técnico-administrativas e pedagógicas da SME, 

conforme as necessidades de solucionar questões jurídicas com a emissão de pareceres; 

Superintendência Administrativa e Financeira, unidade responsável pela gestão 

administrativa, financeira e de pessoal da SME, ao gerir os recursos financeiros e 

orçamentários municipais e nacionais, garantido os registros e controles de verbas; Diretoria 

de Administração e Finanças, a unidade técnico-administrativa da SME encarregada da 

administração de material, patrimônio, zeladoria, vigilância, transporte, compras, convênios, 

contratação de serviços, acompanhamento da estrutura física, telefonia, mecanografia, 

coordenação e acompanhamento das ações orçamentárias, financeiras, contábeis e de 

prestação de contas do FMMDE e da SME. A diretoria é formada pelas gerências: Gerência 

de Apoio Administrativo, Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, Gerência de Compras, 

Contratos e Convênios, Gerência de Gestão da Rede Física, Gerência de Controle e Prestação 

de Contas, Gerência de Elaboração e Execução Orçamentária e Gerência de Finanças e 

Contabilidade.  

Segundo informações contidas no site da SME de Goiânia 

(www.sme.goiania.go.gov.br) a SME possui a Diretoria de Gestão de Pessoas; a 

Superintendência Pedagógica e de Esportes; a Diretoria Pedagógica que é composta pelas 

gerências: Gerência de educação infantil, Gerência de Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência, Gerência de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, Gerência de Projetos 

Educacionais, Gerência de Formação dos Profissionais da SME, Gerência de Inclusão, 

Diversidade e Cidadania e Coordenadorias Regionais de Educação. A Diretoria de 

Administração Educacional; a Diretoria de Esportes e por fim, as Coordenadorias Regionais 

de Educação que são encarregadas de promover e acompanhar a execução da proposta 

político-pedagógica da SME nas instituições educacionais, atuando nas diversas regiões do 

Município, com o objetivo de descentralizar o atendimento às instituições educacionais e 

comunidade. São elas: Coordenadoria Regional de Educação Brasil Di Ramos Caiado; 

Coordenadoria Regional de Educação Maria Helena Batista Bretas; Coordenadoria Regional 

http://www.sme.goiania.go.gov.br/
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de Educação Central; Coordenadoria Regional de Educação Jarbas Jayme; Coordenadoria 

Regional de Educação Maria Thomé Neto (GOIÂNIA/ SME, 2017). 

Assim, a RME é formada por 361 instituições educacionais espalhadas pela cidade de 

Goiânia, distribuídas em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos (EAJA) e Educação Especial (GOIÂNIA/ SME, 2017). 

 

Figura 3 – Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

de Goiânia 

 
Fonte: www.sme.goiania.go.gov atualizado em julho de 2017. Acesso em: 09 dez. 2018. 

 

3.2 Educação infantil e o desenvolvimento da política de convênios 

De acordo com o documento “Ações e Concepções 2001-2004” (GOIÂNIA/SME, 

2001), a atuação da SME de Goiânia na educação infantil iniciou em 1995, com a implantação 

de turmas de pré-escola para crianças a partir de cinco anos de idade nas unidades 

educacionais de educação fundamental. O trabalho com essas turmas foi orientado por uma 

proposta pedagógica específica, contida no documento “Educação infantil: uma proposta para 

a pré-escola”, de 1995 (GOIÂNIA/SME, 2004). Contudo, é importante salutar que para que 

acontecesse essa implantação em 1995, ocorreram estudos e discussões acerca do assunto, 

como descreve Barbosa (2008b): 
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No período de 1993/1994, constituiu-se um Grupo de Políticas Educacionais que 

estudou a questão do atendimento a crianças menores de seis anos, resultando nas 

primeiras medidas de inserção da educação infantil na esfera das políticas públicas 

municipais, dentre as quais a celebração de convênios com instituições filantrópicas; 

a lotação de professoras nas creches da Fundação Municipal de Desenvolvimento 

Comunitário (FUMDEC); a elaboração de um plano que captou recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) e do tesouro municipal. Tais 

recursos foram destinados à preparação da infraestrutura física, aquisição de 

equipamentos e mobiliários específicos para absorver a demanda de pré-escolas 

atendidas pelas unidades da FUMDEC (BARBOSA, 2008b p. 385). 

 

Assim, destacamos que o atendimento das crianças menores de seis anos de idade no 

município de Goiânia era oferecido pela Fundação Municipal de Desenvolvimento 

Comunitário (FUMDEC). Por conta das discussões que LDB nº 9.394/1996 propunha e o 

novo olhar para a educação infantil, considerando-a como a primeira etapa da educação 

básica, sendo esta de incumbência dos municípios. O atendimento da LDB nº 9.394/1996 

aconteceu em Goiânia apenas em 1999, quando o Governo Municipal, juntamente com o 

Estadual e a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, iniciou 

o processo de municipalização das creches estaduais, ou seja, passaram a transferir as creches 

que eram do estado para o município, responsabilizando os municípios pela oferta de vagas 

para a educação infantil (GOIÂNIA/SME, 2004) 

Verifica-se que nesse período, a SME iniciou a preparação para a absorção das 13 

unidades de Educação Infantil sob a responsabilidade da Fumdec. As creches e o atendimento 

à pré-escola passaram a ser denominados de Centros Municipais de Educação Infantil – 

CMEIs. Do mesmo modo, foram efetivados convênios de cooperação técnico-financeira com 

64 unidades mantidas por instituições filantrópicas, denominados de Centros de Educação 

Infantil – CEIs (BARBOSA, 2008b; GOIÂNIA/SME, 2004). Observa-se que esse processo 

provocou uma expansão de atendimento na RME e essa situação foi utilizada como 

justificativa pela administração pública para efetivar os convênios. Nesta mesma época,  

 

Foi estruturada a Divisão de Educação Infantil (DEI), no Departamento de Ensino, 

iniciando um conjunto de estudos e discussões, sob assessoria da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás. Elaborou-se uma proposta de ‘Política 

de atendimento para a educação infantil’ – escrita em 1999, mas que não foi 

homologada – e realizou-se a formação e qualificação da equipe responsável por 

ações de formação dos professores, de acompanhamento e articulação da educação 

infantil na rede municipal de ensino. A equipe que compôs a divisão era formada de 

professores da rede municipal que se empenharam para atender às creches, 

chamadas então de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), advindos da 

Fundação de Desenvolvimento Comunitário (Fumdec), assim como os Centros de 

Educação Infantil (CEIs), conveniados com a Secretaria de Educação (BARBOSA, 

2008b, p. 386). 

 



94 

 

 

Essa equipe DEI elaborou documentos que redefinissem a atuação da SME na 

educação infantil, sendo eles, “Proposta de avaliação para a educação infantil em 1999” e 

“Diretrizes Norteadoras para o Currículo da Educação Infantil em 2001”. Paralelamente, o 

CME de Goiânia publicou a Resolução nº 014/1999, que fixou normas para a educação 

infantil pública e privada, no Sistema Municipal de Educação, substituída posteriormente pela 

Resolução-CME nº 088/2003 (GOIÂNIA/SME, 2004). 

É relevante observar que a primeira lei municipal que fez menção à política de 

convênios para a educação, foi a Lei Orgânica de Goiânia de 1990, que, em seu parágrafo 

único do artigo 243, estabeleceu que a destinação de recursos para as escolas filantrópicas, 

comunitárias e confessionais poderia ocorrer, desde que a entidade interessada em firmar o 

convênio oferecesse a estrutura ao Poder Executivo para fiscalização e acompanhamento da 

aplicação destes recursos ou de qualquer benefício concedido pelo poder público municipal. 

Concomitante a isso, os parágrafos 1º, 5º, 6º e 8º do artigo 257, da Lei Orgânica de Goiânia 

atualizada até 2018, pontuam que: 

 

§ 1º - O emprego dos recursos públicos destinados à Educação, quer sejam 

consignados no Orçamento Municipal, quer sejam provenientes de contribuições da 

União ou Estado, de convênios com outros municípios, ou de outra fonte será feito 

de acordo com plano de aplicação que atenda as diretrizes do Plano Municipal de 

Educação. 

§ 5º - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas municipais. 

§ 6º - Cumpridas as exigências de manutenção e garantia do padrão de qualidade do 

ensino público, atendimento de vagas e de universalização do ensino fundamental, 

as verbas poderão ser destinadas às escolas filantrópicas comunitárias ou 

convencionais, que atendam às exigências do artigo 213 e incisos, da Constituição 

Federal.  

§ 8º - O repasse de recursos da União e do Estado para o Município deverá ser feito 

diretamente para a Secretaria Municipal de Educação. (GOIÂNIA, 2018a). 

 

Acerca do proposto pela Lei Orgânica de Goiânia, a efetivação de convênios para a 

educação somente deverá acontecer mediante a fiscalização dos órgãos responsáveis e a 

comprovação de que, mesmo preenchidas as vagas ofertadas pelo ensino público, ainda ocorra 

a procura por vagas. Com isso, as verbas poderão ser destinadas às escolas filantrópicas 

comunitárias. É justamente nessa possibilidade de o ensino público não conseguir atender 

toda a demanda que os convênios se efetivaram no município de Goiânia, sendo esse o 

mesmo motivo utilizado pelos defensores da política neoliberal e da terceira via, em favor de 

um Estado mínimo. 

Nota-se que, à medida em que os convênios se perpetuavam entre a SME de Goiânia e 

as entidades da organização da sociedade civil sem fins lucrativos para a oferta da educação 
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infantil, estudos sobre essa primeira etapa da educação básica se constituía na RME. 

Destacamos em 2004, o documento da SME de Goiânia, “Saberes sobre a infância – A 

construção de uma política de educação infantil”, além dos “Indicadores de qualidade da ação 

pedagógica”, também de 2004. No ano de 2007, apontamos a Resolução do CME nº 194, 

atualizada pela Resolução nº 120/2016 (GOIÂNIA/CME, 2016b) como importante 

documento para a educação infantil, pois estabelece princípios e normas para a organização e 

a autorização de funcionamento das instituições de educação infantil, no âmbito do Sistema 

Municipal de Educação de Goiânia. 

Em 2014, o departamento pedagógico e a divisão da educação infantil da SME lançam 

a proposta “Infâncias e Crianças em cena: por uma política de Educação Infantil para o 

município de Goiânia”, sendo esse o documento normatizador para os CMEIs e CEIs de 

convênio total. Os CEIs de convênio parcial não têm a obrigatoriedade de seguir o 

documento, fazendo uso apenas das legislações nacionais para educação infantil e da 

Resolução do CME nº 120/2016, quando os fazem.  

O Termo de Convênios são critérios para celebração/renovação de parcerias entre a 

prefeitura de Goiânia, por intermédio da SME, com as entidades da sociedade civil. Tal 

prática é respaldada pela Lei Orgânica do Município de Goiânia (1990); Lei Municipal nº 

8.739 de 2008; Portarias da SME nº 051 de 2013 (GOIÂNIA/SME, 2013b) e nº 121 de 2015 

(GOIÂNIA/SME, 2015b) que orientam acerca das políticas de convênios com a própria SME; 

pelo Plano Municipal de Goiânia (2015-2025), conforme a Lei nº 9.606/2015 (GOIÂNIA, 

2015c) e pela Resolução nº 120 do Conselho Municipal de Educação (2016). 

A Lei Federal nº 13.019 de 2014 entrou em vigor para os municípios em janeiro de 

2017, mas apenas em janeiro de 2018 foi implementada no município de Goiânia. Ela 

estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 

fomento ou em acordos de cooperação. Define também, diretrizes para a política de fomento, 

de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil (BRASIL, 2014b). 

Em decorrência desta lei, a prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de 

Administração (Semad), tornou público, aos 31 de janeiro de 2018, o Edital de Chamamento 

Público nº 001/2018 (anexo A), para a seleção de propostas cuja finalidade é a celebração de 

parcerias com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, mantenedoras de 

instituições educacionais regularmente constituídas, interessadas em firmar com a 
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Administração Municipal de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal Educação e 

Esporte.  

A parceria celebrada estará regida pelo Termo de Colaboração, cujo período de 

duração será de 12 meses, para o atendimento da educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, de aproximadamente cinco mil crianças, na faixa etária de seis meses a cinco 

anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2018, visando o atendimento 

exclusivo de crianças residentes no Município de Goiânia para a consecução de finalidade de 

interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros às OSC 

(GOIÂNIA/SME, 2018a). 

Outrora, as leis continuam valendo em concordância com o Edital de Chamamento 

Público nº 001/2018 (anexo A), sendo que a “principal mudança” posta pelo documento é que 

o Termo de Convênio será substituído pelo Termo de Colaboração, e que as entidades da 

sociedade civil serão descritas como organizações da sociedade civil, regulamentadas pela Lei 

nº 13.019 de 2014. Dessa maneira, as OSC sem fins lucrativos, mantenedoras de instituições 

educacionais interessadas em celebrar Termos de Colaboração com a Administração 

Municipal de Goiânia, deverão continuar observando essas legislações e os demais atos 

normativos que são citados, especificadamente, no Edital do Chamamento Público nº 

001/2018 (GOIÂNIA/SME, 2018a).  

Logo, tomaremos o Termo de Convênio estabelecido pela SME de Goiânia 

(GOIÂNIA/SME, 2013), bem como as legislações municipais vigentes, para simultaneamente 

analisarmos o Edital de Chamamento Público nº 001/2018 que está em vigor.  

Para o atendimento do que já estava posto no art. 251 da Lei Orgânica de Goiânia, 

sobre o Plano Municipal de Educação, o CME aprovou, em 2004, o primeiro Plano Municipal 

de Educação (PME, 2004-2014) de Goiânia. Atualmente em vigor, o PME (2015-2025) foi 

regulamentado pela Lei nº 9.606, de 24 de junho de 2015, que, em seu artigo 1º, destaca que o 

PME de Goiânia terá vigência de dez anos, em atendimento ao disposto no artigo 8º da Lei 

Federal nº 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (2014-2024). 

O PME (2015-2025) de Goiânia, em seu artigo 2º, dispõe que o Município, em 

articulação com a União, o Estado e a sociedade civil, procederá avaliações periódicas da 

implementação do Plano Municipal de Educação, objetivando garantir o cumprimento e a 

continuidade das ações e metas nele previstas. É interessante observar que, se o PNE (2014-

2024), em suas estratégias, incentiva de modo exacerbado as políticas de parcerias para a 

ampliação de vagas para a educação infantil (DOURADO, 2017), de igual modo, o PME 
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(2015-2025) de Goiânia também prevê essa mesma política para a expansão da educação 

infantil. 

Dentre as 20 metas e estratégias propostas no PME de Goiânia (2015-2025), 

destacamos a meta 1, com vistas a universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 

para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta em creches, de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos de idade até o final da vigência do 

Plano Municipal de Educação. Para o cumprimento dessa meta, o documento incentiva a 

oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de 

assistência social na área de educação, com expansão da oferta na rede escolar pública, 

conforme demonstra a estratégia 1.7 do PME (2015-2025). 

Diante das legislações municipais apresentadas, é importante observarmos que a 

política de convênios é decorrente de uma NGP que visa a participação do terceiro setor, afim 

de diminuir a responsabilidade do Estado. O que nos leva a refletir que o ano da formulação 

do PNE (2014-2024) foi o mesmo do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, que instituiu a Lei nº 13.019 de 2014. Assim, a regulamentação do terceiro setor 

apresentou-se como uma forte estratégia do PNE (2014-2024) para a efetivação de suas 

metas. Atualmente, em decorrência disso, a política de convênios para a educação infantil do 

município de Goiânia em 2018 é constituída por meio de Edital de Chamamento Público nº 

001/2018 (GOIÂNIA/SME, 2018a). 

A Lei nº 13.019/2014 em seu artigo 2º, inciso XII, considera o Chamamento Público 

como: 

 

Procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 

parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a 

observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. (BRASIL, 2014b).  

 

A respeito do que a lei considera, Di Pietro (2017) avalia que o legislador não utilizou 

o vocábulo licitação para designar a seleção das OSC, que não deixam de ser uma modalidade 

de licitação, regida por legislação própria. A seção VIII da Lei nº 13.019 de 2014, a partir do 

artigo 23, aponta como deverão ser os procedimentos do Chamamento Público, e que este 

deverá sempre ser utilizado para designar Termo de Colaboração ou Termo de Fomento. A 

partir da referida lei, com alterações dadas pela Lei nº 13.204 de 2015, os procedimentos do 
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Chamamento Público são compreendidos pela autora por fases, sendo estas o instrumento 

convocatório (edital), o julgamento e classificação, a homologação e a habilitação.  

Tanto a antiga política de convênio da SME (GOIÂNIA/SME, 2013a) quanto o atual 

Chamamento Público (anexo A) para a efetivação do Termo de Colaboração baseiam-se na 

Lei Municipal nº 8.739 de 2008 (GOIÂNIA, 2008), composta por dez capítulos que dispõem 

sobre a celebração de parcerias entre o poder público municipal e entidades da sociedade 

civil, sem fins lucrativos, que prestam atendimento educacional às crianças de zero a cinco 

anos de idade, residentes no município de Goiânia. Para os fins desta lei, os convênios são 

considerados como instrumento que disciplina a transferência de recursos públicos que tenha 

como partícipe o Órgão da Administração Pública Direta, Autárquica ou Funcional, Empresa 

Pública ou Sociedade de Economia Mista que estejam gerindo recursos de orçamentos dos 

entes federativos, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento 

de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

A Lei nº 8.739 de 2008, como nos demais documentos legais nacionais, reconhece a 

educação como direito de todos e de dever do Estado e da família, podendo ser realizada por 

meio de um conjunto integrado de ações e iniciativas do poder público municipal e da 

sociedade civil, sem fins lucrativos. Em seu art. 3º, regulamenta as diversas formas de 

parcerias visando à ampliação do atendimento da educação infantil, dando novo enfoque nas 

relações entre poder público municipal e as iniciativas de entidades da sociedade civil, sem 

fins lucrativos, com um discurso de democratização, transparência e participação na definição 

dos convênios e outros instrumentos. Sobre esse aspecto, refletimos que há uma falsa 

democratização ou transparência, visto que as parcerias ocorrem devido ao interesse das 

organizações da sociedade civil em receber recursos públicos, sem se preocupar em cumprir o 

que está posto nas leis vigentes acerca da educação infantil, conforme diagnosticado no 

capítulo 4, através da coleta de dados.  

Considerando ainda a Lei Municipal nº 8.739 de 2008, a política de convênios para o 

município de Goiânia deverá conter os seguintes requisitos básicos: ter ausência de fins 

lucrativos; acatar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; e manter a 

mútua disponibilização de recursos. Além disso, conforme o artigo 8º, os convênios 

obedecerão aos seguintes princípios: 

 

I – garantia do princípio da justiça e equidade no acesso ao atendimento, vedada 

discriminação de qualquer natureza e a exigência de comprovação vexatória da 

necessidade de vaga na Educação Infantil; 

II – acesso e permanência a serviços educacionais de qualidade; 
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III – complementaridade entre Poder Público Municipal e as Entidades da Sociedade 

Civil, sem fins lucrativos, na prestação de serviços educacionais, assegurando o 

caráter gratuito do atendimento na Educação Infantil (GOIÂNIA/SME, 2008).  

 

É interessante observar que o que está posto como requisitos básicos e princípios é de 

suma importância. Salientamos que tais requisitos e princípios já eram exigidos, antes mesmo 

do Edital do Chamamento Público, pela política de convênios da SME de Goiânia 

(GOIÂNIA/SME, 2013a), que provavelmente permanecerá com o Termo de Convênio. 

Ponderamos também a necessidade dessa lei ser atualizada para atender ao Termo de 

Colaboração, situação essa que já deveria ter acontecido antes de ser divulgado o edital. 

Contudo, o que mais nos chamou a atenção durante a coleta de dados desta pesquisa foi que 

as exigências postas pela Lei Municipal nº 8.739 de 2008 não se efetivam na prática em 

algumas das instituições conveniadas com a SME, para o atendimento da educação infantil. 

Outras legislações municipais ainda em vigor também já deveriam ter sido atualizadas, 

antes mesmo da publicação do Edital de Chamamento Público, sendo estas: a Portaria da 

SME nº 051, de 2 de dezembro de 2013 (GOIÂNIA/SME, 2013b), que orienta sobre a política 

de convênios da SME de Goiânia e fixa Critérios para Celebração/Renovação de Convênios 

com a prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, e 

a Portaria da SME nº 121, de 26 novembro de 2015 (GOIÂNIA/SME, 2015b), que incluiu e 

alterou itens no documento específico constante da Portaria SME nº 051.  

A Portaria SME nº 051 de 2013, instituiu a “Política de Convênios com um enfoque 

no processo de democratização, transparência e participação na celebração/renovação de 

Convênios entre o Poder Público Municipal e essas Entidades” (GOIÂNIA/SME, 2013b, p. 

13). Essa política de convênios configurou-se em um documento orientador, cujo objetivo era 

nortear as ações que envolvessem a celebração/renovação de convênios, entre a SME de 

Goiânia e as entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, a partir duas modalidades de 

convênio: total e parcial. A primeira modalidade visa o atendimento à educação infantil, ao 

ensino fundamental e/ou à educação especial, e a segunda modalidade destina-se unicamente 

à educação infantil, podendo ser de Cooperação Financeira ou de Cooperação Técnica e 

Financeira, lembrando que essa segunda modalidade foi instaurada em 1999. 

Pontuamos, ainda, que a SME de Goiânia não publicou nenhuma Portaria orientando 

acerca das mudanças do Termo de Convênio, para Termo de Colaboração por meio de 

Chamamento Público que iriam acontecer. Ao contrário, surpreendeu as instituições que já 

tinham convênios com a SME e a sociedade com a divulgação do Edital nº 001/2018, em 

janeiro de 2018, no site da Prefeitura Municipal de Goiânia. Mesmo as instituições 
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conveniadas e os movimentos sindicais alegarem ter sido pegos de surpresa com o edital, a 

prefeitura atendeu o que está posto no art. 26 da Lei nº 13.019 de 2014, quando afirma que o 

edital de chamamento deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da 

administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias. 

De certa forma, admitimos que a prefeitura de Goiânia, no que se refere ao aspecto de 

divulgação do Chamamento Público, fez o que a lei federal prevê. No dia 31 de janeiro de 

2018, publicou o Edital nº 001/2018 em seu site oficial, declarando que a sessão pública para 

o recebimento das propostas de documentação de habilitação de acordo com as normas do 

edital deveria acontecer no dia 10 de abril de 2018. Mas o que realmente não ficou claro foi a 

informação sobre a divulgação do resultado preliminar e da homologação, bem como as datas 

das próximas fases (se houver) e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 

divulgação das decisões recursais proferidas. 

O documento “Política de Convênios” (GOIÂNIA/SME, 2013a) define no convênio 

total que a entidade da sociedade civil irá disponibilizar gratuitamente o imóvel, a SME 

assumirá a total responsabilidade com os recursos financeiros, materiais e profissionais da 

educação, funcionários administrativos educacionais e fornecer gêneros alimentícios, todos 

observando os mesmos critérios adotados para as escolas municipais ou centros municipais de 

educação infantil, estabelecidos nas Diretrizes de Organização do Ano Letivo – SME vigente. 

Dentre os profissionais da educação disponibilizados, a SME indicará um, de acordo com a 

mantenedora, para exercer a função de diretor da instituição educacional. O convênio total é 

renovado anualmente, mediante avaliações de equipes técnica e pedagógica expressas em 

relatório. E a instituição educacional deverá ser incluída no Censo Escolar do MEC em 

parceira com o Inep, na categoria de “Pública Municipal”, por não envolver transferências de 

recursos públicos para as organizações de sociedade civil. Entretanto, esta modalidade não é 

contemplada pelo Chamamento Público, mas está discriminada na Lei nº 13.019 de 2014 

como Acordo de Cooperação. 

Ainda no documento “Políticas de Convênios”, o convênio parcial atenderá 

preferencialmente crianças de seis meses a três anos, podendo se estender para o atendimento 

de crianças de quatro a cinco anos ou até completar a data limite de 31 de março, estabelecida 

nas Diretrizes de Organização do Ano Letivo. Nesta modalidade de convênio, a SME fará os 

repasses financeiros, advindos do governo federal, o Fundeb, à entidade de sociedade 

civil/instituição educacional, e esta deverá disponibilizar 10% de suas vagas da educação 

infantil à SME de Goiânia, considerando a meta prevista para o convênio. 
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No caso de convênio parcial, este poderá se efetivar de duas maneiras, em forma de 

cooperação financeira e em cooperação técnica e financeira. Ao convênio parcial de 

cooperação financeira, a SME de Goiânia deverá repassar bimestralmente os recursos 

financeiros calculados a partir de um valor per capita/mês, estipulados em R$ 165,00 mensais 

por educando, em período integral, e R$ 92,00 mensais por educando, em período parcial. 

Com isso, a instituição fica responsável pela aplicação dos recursos financeiros para o 

pagamento de funcionários (92%), aquisição e compra de materiais pedagógicos e de limpeza 

(8%), sendo que 50% deverão ser para materiais pedagógicos (GOIÂNIA/SME, 2013a). 

Em vista disso, o Edital nº 001/2018 do Chamamento Público da SME de Goiânia 

(Anexo A) refere-se à modalidade de convênio parcial e considerou os mesmos valores já 

adotados pela Política de Convênios da SME. Entretanto, alterou os valores do plano de 

aplicação e permitiu, em caso de não utilizar todo o recurso, que o mesmo poderá ser 

acumulado para pagamento de um terço de férias e de 13º salários ou rescisões, conforme 

consta no item 8.5 do documento: 

 

8.5 Os recursos financeiros repassados pela Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte à Organização da Sociedade Civil/Instituição Educacional deverão ser 

aplicados da seguinte forma:  

I - No mínimo, 5% (cinco por cento), para a aquisição de materiais de consumo, 

necessários a manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, materiais didáticos 

– pedagógicos e materiais de higiene e limpeza; 

II - No máximo, 95% (noventa e cinco por cento), com os gastos referentes ao 

pagamento de remuneração de pessoal, incluindo o décimo terceiro salário dos 

funcionários que tenham vínculo empregatício com a Organização e que atuem na 

Instituição Educacional, especificamente, nas funções de direção, coordenação 

pedagógica, professor regente, auxiliar de professor, secretário, auxiliar de 

secretaria, e demais profissionais administrativos responsáveis pelos serviços gerais, 

de alimentação, portaria, vigilância ou funções equivalentes.  

Caso a Organização/Instituição Educacional não utilize todo o recurso repassado 

bimestralmente para quitação da folha de pessoal, poderá ser acumulado ao longo do 

exercício para fins de pagamento de 1/3 de férias e/ou 13º (décimo terceiro) salário, 

salários proporcionais, verbas rescisórias, respeitado o período da vigência do 

Termo de Colaboração. 

a) O FGTS e os encargos sociais, descontados do empregado, poderão ser 

quitados com os recursos neste item. No entanto, fica vedada a utilização dos 

recursos repassados para pagamento de encargos sociais sob a responsabilidade do 

empregador, tais como INSS Patronal, PIS, COFINS, entre outros. 

(GOIÂNIA/SME, 2018a). 

 

Nota-se que, mesmo com o Edital nº 001/2018 do Chamamento Público, os valores per 

capita não sofreram reajustes e ainda são mantidos desde o ano de 2013, conforme exposto no 

Quadro 5: 
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Quadro 5 – Recursos financeiros por meio de termo de colaboração 

Ordem 
Valor Per 

Capita/Mensal 

Período de 

atendimento 

Quantitativo de 

Crianças 

Solicitação / 

Especificação 

01 R$ 165,00 Integral 

5.000 

Ampliar o atendimento de 

crianças na Educação 

Infantil no Município de 

Goiânia 02 R$ 92,00 Parcial 

VALOR TOTAL ESTIMADO...............................................................................R$ 9.900.000,00 

Fonte: GOIÂNIA/SME (2018a). 

 

O fato da prefeitura de Goiânia não atualizar os valores per capita foi pontuado por 

todas as instituições pesquisadas16. Segundo elas, esse valor é insuficiente para garantir o 

pagamento dos profissionais e a aquisição dos materiais de consumo, de limpeza ou 

pedagógico. Com isso, essas instituições alegam que precisam buscar outras formas para 

aumentar sua renda, realizando bazar de roupas, festivais de sorvetes e até pedindo “doação” 

mensal dos pais/responsáveis pelas crianças matriculadas para manterem a instituição 

funcionando, dado este que foi confirmado durante a coleta de dados apresentada no capítulo 

4.  

Quanto à modalidade de convênio parcial de cooperação técnica e financeira, o 

documento “Políticas de Convênios” (GOIÂNIA/SME, 2013a) explica que nesta modalidade, 

além da instituição receber os recursos financeiros, também receberá profissionais da 

educação disponibilizados pela SME. Não obstante, também haverá redução da per capita 

mensal em relação a esse convênio. Nessa modalidade, a per capita irá variar de acordo com 

o quantitativo de profissionais disponibilizados pela SME, conforme demonstra o Quadro 6 a 

seguir: 

 

Quadro 6 – Recursos financeiros de convênio parcial de cooperação técnica e financeira 

Quatitativo de Profissional 

da Educação 

Período de Atendimento Per Capita 

01 Parcial R$ 55,00 

01 ou 02 Integral R$ 110,00 

03 ou 04 Integral R$ 100,00 

A partir de 05 Integral R$ 55,00 
Fonte: GOIÂNIA/SME (2013, p. 15). 

 

                                                 
16 Ao todo foram pesquisadas 22 instituições 18 entrevistas, ver capítulo 4. 
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De acordo com a relação oferecida pela SME de Goiânia, datada em 20 de setembro 

de 2017 (anexo E), a SME possuía 43 instituições de convênio parcial, sendo oito (08) CEIs 

na modalidade de convênio parcial de cooperação técnica e financeira, e trinta e cinco (35) 

CEIs de cooperação financeira.  

Quanto ao Edital nº 001/2018 (Anexo A), ele não faz menção sobre a modalidade de 

convênio parcial de cooperação técnica e financeira. Dessa forma, o Chamamento Público da 

SME de Goiânia restringiu-se apenas ao convênio parcial de cooperação financeira, 

conceituando-o como Termo de Colaboração, pois é o que prevê a Lei nº 13.019 de 2014. As 

instituições conveniadas que já possuíam essa modalidade de cooperação técnica financeira e 

desejam continuar, se enquadrarão no Acordo de Cooperação Técnica e não pelo 

Chamamento Público. 

Portanto, a implementação do Chamamento Público permitirá que as instituições que 

já possuem o convênio parcial na modalidade de cooperação financeira, apresentem suas 

propostas de trabalho e os documentos necessários solicitados pelo edital, para que tenham os 

contratos renovados, permanecendo da mesma forma como nos anos anteriores. A novidade 

que o chamamento traz é a possibilidade de outras instituições das OSC, que não são 

conveniadas com a SME de Goiânia, apresentarem suas propostas de trabalho para o 

atendimento da educação infantil e também os documentos solicitados pelo edital, com o 

objetivo de vir a celebrar o Termo de Colaboração com a SME de Goiânia. O critério de 

escolha, segundo o Edital nº 001/2018, será a seleção da melhor proposta. Mesmo assim, o 

documento não deixa claro a data em que será divulgado o resultado, nem a forma como isso 

acontecerá.  

A implementação da política de convênios da SME e o atual Termo de Colaboração 

também se respaldam na Resolução nº 120 de 2016 do Conselho Municipal de Educação de 

Goiânia, que estabelece princípios e normas para a organização e a autorização de 

funcionamento das instituições de educação infantil, no âmbito do Sistema Municipal de 

Educação de Goiânia, como prevê o § 2º, do artigo 55 e nos artigos 56 e 57: 

 

§ 2º As instituições conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

devem anexar ao processo cópia da Declaração de Celebração de Convênio, 

expedida pela Secretaria. 

Art. 56. O pedido de Autorização de Funcionamento, para a instituição que já tenha 

esse ato autorizador, deverá ser protocolizado no Conselho Municipal de Educação, 

no prazo de até 120 (cento e vinte) dias antes do fim da vigência do ato. 

Art. 57. Quando da solicitação de Autorização de Funcionamento, a Divisão de 

Inspeção Escolar do Conselho Municipal de Educação deve verificar, in loco, as 

condições de funcionamento da instituição e apresentar Relatório de Verificação 
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Prévia, devidamente, fundamentado nos dispositivos legais desta Resolução 

(GOIÂNIA, 2016b). 

 

Como vimos, o Conselho Municipal de Educação de Goiânia exerce uma função 

importante de validar o pedido de autorização de funcionamento, mas ao mesmo tempo não o 

faz sozinho, dependendo de outros órgãos para respaldar sua autorização. No entanto, cabe ao 

Conselho a responsabilidade de observar e avaliar como têm sido implementadas as leis 

citadas acima, além de autuar a instituição ou os órgãos responsáveis para a efetivação do que 

está posto na lei.  

No que diz respeito à prestação de contas dos recursos públicos recebidos pelas OSC, 

esta deverá ocorrer em decorrência do que já está explícito na lei maior – a Constituição 

Federal, no parágrafo único do artigo 70:  

 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária (BRASIL, 1988). 

 

No caso da prestação de contas relativas aos recursos disponibilizados às instituições 

por meio do Termo de Colaboração está especificado, no item 11 do Edital nº 001/2018 

(GOIÂNIA, 2018a), que a Diretoria de Administração e Finanças/Gerência de Controle e 

Prestação de Contas analisará a prestação de contas para a aprovação, encaminhadas, em 

seguida, à Controladoria Geral do Município (CGM) para obter a certificação. O documento 

pontua, no item 11.2, que a prestação de contas deverá ser realizada observando as regras 

previstas no Capítulo IV da Lei nº 13.019 de 2014 (artigos 63 a 72), além de prazos e 

procedimentos estabelecidos no Termo Colaboração. Ressalta-se, ainda, que o recebimento 

dos repasses bimestrais somente ocorrerão mediante a aprovação da prestação de contas do 

bimestre anterior. Tais critérios não são nenhuma novidade para as OSC, que já possuíam 

convênios parciais com a SME de Goiânia, pois esses critérios já eram os mesmos descritos 

pela Portaria da SME nº 051 de 2013. 

Com base na relação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e do Centro 

de Educação Infantil (CEI)17 disponibilizados pela SME de Goiânia, por meio do Ofício nº 

2266/2018-SME, de 05 de junho de 2018, a SME de Goiânia dispõe de cinco (5) 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), sendo elas, CRE Central; CRE Brasil di 

Ramos Caiado; CRE Maria Thomé Neto; CRE Maria Helena Bretas; e CRE Jarbas Jaime, 

                                                 
17 CEI é sigla utilizada para diferenciar as instituições conveniadas da SME de Goiânia, diferenciando-as dos 

CMEIs. 
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para jurisdicionar os 122 CMEIs (ver anexo B), 23 CEIs de convênio total (anexo C) e 41 

CEIs de convênio parcial. Entretanto, os 41 CEIs (anexos D) que possuem convênio parcial, 

são jurisdicionados apenas pelas CRE Maria Thomé Neto e CRE Central. Logo, a SME de 

Goiânia tem, ao todo, 64 instituições conveniadas. 

Se observarmos, o mesmo quantitativo de sessenta e quatro (64) CEIs são fruto da 

municipalização das creches da Fumdec para a SME, ocorrida em 1999. Porém, dez anos se 

passaram e uma política que era paliativa tem se transformado em ações de longo prazo, visto 

que os convênios naquela época só foram utilizados porque a prefeitura de Goiânia alegava 

não ter condições para construir CMEIs, de modo que, para assumir as creches estaduais, esse 

convênio era necessário. Porém, com o passar dos anos, percebemos que os convênios não 

foram extintos e, sob a luz da fundamentação teórica desta pesquisa, refletimos que o Plano de 

Reforma do Aparelho do Estado em 1995, bem como o marco regulatório do terceiro setor 

(MAROSC), contribuiu para a intensificação das políticas de convênios na educação infantil. 

Portanto, entende-se que a Secretaria de Administração Pública de Goiânia (Semad) não se 

preocupa em construir novos CMEIs e opta por transferir recursos públicos para instituições 

privadas, tidas como filantrópicas, para a oferta da educação infantil. Com isso fortalecem-se, 

cada vez mais, as parcerias com as OSC a partir de políticas públicas de convênios.  

O gráfico abaixo apresenta o quantitativo de crianças da faixa etária de zero a cinco 

anos de idade no município de Goiânia, bem como o número de matriculados no ensino 

público e privado, o que nos leva a refletir sobre a quantidade de crianças que não são 

matriculadas no sistema de ensino. É evidente que uma porcentagem pequena da população, 

opta por não matricular seus filhos menores que cinco anos de idade, em instituições de 

ensino. Porém, o que tem se mostrado nos noticiários televisivos da cidade de Goiânia é que a 

procura por instituições públicas tem sido bem maior que a oferta de vagas.  
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Gráfico 1 – Demostrativo de crianças de zero a cinco anos da cidade de Goiânia e 

matrículas na rede de ensino público e privado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IBGE (2015; 2016 e 2017); INEP (2015; 2016 e 

2017). 

* Os valores encontrados para as instituições públicas, são as somatórias das creches e pré-escolas, 

incluídas neste total as instituições federais e municipais. 

* Os valores encontrados para as instituições privadas, são as somatórias das creches e pré-escolas. Nos 

dados da sinopse estatística do INEP não são apresentados dados de matrículas em instituições conveniadas, 

sendo elas, apresentadas pelo INEP dentro do quantitativo de instituições privadas.  

 

 Com base no gráfico 1, podemos inferir que no ano de 2015, as instituições privadas 

tinham 4.959 mil matrículas a mais que as instituições públicas, contudo, 64.571 crianças na 

faixa etária da educação infantil não eram matriculadas. Em 2016, percebemos uma queda no 

número de matrículas nas instituições privadas e aumento nas instituições públicas. Tal fato 

nos leva a refletir que o principal motivo dessa alteração, está associada à crise econômica do 

país, em que possivelmente as famílias retiraram seus filhos da rede privada para serem 

matriculados na rede pública. Dado esse que se repete no ano de 2017, mas ainda não foi 

suficiente para a oferta de vagas ser maior que a procura e, por esse motivo, o número de 

crianças não matriculadas é exacerbadamente maior que os matriculados, envolvendo a rede 

pública e privada.  

De acordo com a reportagem do Jornal O Popular de 22/08/2018 e o site do Ministério 

Público do Estado de Goiás (MPGO) (www.mpgo.mp.br) de 23/08/2018, nove mil crianças 

na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade esperam por vaga no sistema de educação de 

Goiânia. A reportagem (O POPULAR, 2018a) e o MPGO esclarecem ainda que esse número 

se refere à demanda manifesta, ou seja, àquelas pessoas que procuraram a secretaria e 

efetuaram o cadastro em busca de uma vaga. Mesmo assim, os números não são exatos, 

devido a problemas de verificações no sistema da prefeitura de Goiânia. Segundo informações 
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da SME de Goiânia ao jornal O popular (2018) e ao MPGO, a fila de espera registrada chega 

a quase trinta mil nomes, contudo, muitos desses nomes estão repetidos ou escritos faltando 

alguma letra. Com isso, não temos ideia do quanto seria a demanda pura, em que se soma 

todas as crianças entre 6 meses e 5 anos completos até 31/03, residentes em Goiânia. 

Para superação do problema com os déficits para a educação infantil, o Secretário 

Municipal de Educação, prof. Marcelo Ferreira da Costa, em nota ao Jornal O Popular, afirma 

que a solução é a construção de salas modulares, enquanto que a SEMAD apresenta a 

celebração convênios com as OSC como outra possibilidade para a ampliação das vagas. 

Sobre essas duas possibilidades, os padrões estabelecidos para a educação infantil presentes 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e a Resolução do CME nº 

120/2016, não são atendidos. E agindo dessa forma, a qualidade da expansão da educação 

infantil será comprometida. 

Em outra reportagem do jornal O Popular, divulgada em 19/03/2018, o MPGO 

investiga o abandono da construção de dez creches em Goiânia, sendo que o município de 

Goiânia recebeu, entre os anos de 2012 e 2015, mais de R$ 19,6 milhões do Governo Federal 

para a construção de Cmeis. Os valores transferidos integram o Programa Proinfância, ligado 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Criado em 2007, o programa é 

destinado à reestruturação e aquisição de equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil. Contudo, nenhuma dessas obras foram entregues, de acordo com Relatório 

de Fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU), foi demonstrado a 

paralisação/abandono das obras na capital desde sua última vistoria, feita em 2015. A CGU 

aponta que algumas obras já estavam em fase adiantada de construção, enquanto outras mal 

saíram do papel (O POPULAR, 2018b). 

Diante ao que foi exposto no decorrer deste item, observa-se que a Prefeitura 

Municipal de Goiânia, durante uma década, fez e faz uso do mesmo discurso e, por não 

conseguir ampliar as vagas para educação infantil, opta por buscar parcerias com as entidades 

da sociedade civil sem fins lucrativos (GOIÂNIA/SME, 2013a). Haja visto, que essas 

entidades atendem a um quantitativo expressivo de crianças (cinco mil), conforme exposto no 

Edital nº 001/2018 (anexo A). Entretanto  

Compreendido o processo de constituição da política de convênios para a educação 

infantil do município de Goiânia, observamos, no próximo capítulo, a percepção dos atores-

gestores envolvidos com a política de convênios entre a SME de Goiânia e as OSC sem fins 

lucrativos. Para tanto, apresentamos os dados coletados e as análises à luz da fundamentação 

teórica. 
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CAPÍTULO IV – A PERCEPÇÃO DOS ATORES-GESTORES ENVOLVIDOS COM 

A POLÍTICA DE CONVÊNIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados coletados, com vistas a responder a 

problemática desta pesquisa acerca do modo como é constituída a política de convênios na 

educação infantil do município de Goiânia e qual a percepção dos atores-gestores envolvidos. 

Ao todo, foram realizadas dezoito (18) entrevistas e vinte e duas (22) visitas técnicas em 

instituições de convênio parcial, além das análises dos documentos legais do município de 

Goiânia sobre convênios para a educação infantil. 

O processo de desenvolvimento para a realização das entrevistas com os atores-

gestores aconteceu no mês de janeiro de 2018, a partir de um primeiro contato, mediante a 

solicitação por escrito enviada aos órgãos nos quais os entrevistados são jurisdicionados, para 

participarem da pesquisa. Cada órgão assinou o Termo de Anuência, afirmando estar de 

acordo com a execução da pesquisa e assumindo o compromisso de apoiar o desenvolvimento 

da mesma, disponibilizando os dados necessários. Tais documentos foram submetidos ao 

Comitê de Ética da UFG, com o intuito de solicitar liberação para realizar a pesquisa. Com a 

aprovação do Comitê de Ética em abril de 2018, as entrevistas e visitas técnicas nas 

instituições foram iniciadas. Para a realização da entrevista com os atores-gestores, cada um 

dos entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). 

Inicialmente, planejamos entrevistar os gestores da SME de Goiânia, os representantes 

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), do Sindicato 

Nacional dos professores do Estado de Goiás (Sinpro-GO), os conselheiros do Conselho 

Municipal de Educação de Goiânia e os gestores das instituições de convênio parcial, 

chamadas de Centro de Educação Infantil (CEI). À medida que os dados iam sendo coletados, 

observamos a presença de um outro ator-gestor que assume a função de sindicato em prol das 

instituições conveniadas e de seus profissionais, o Sindicato dos Empregados das Entidades 

Culturais, Recreativas de Assistência Social de Orientação e Formação do Profissional no 

Estado de Goiás (Senalba), sendo necessário acrescentar sua participação. A participação do 

Sintego na pesquisa também precisou ser repensada, visto que esta associação representa os 

profissionais de educação que atuam na rede pública, e os funcionários das instituições de 

convênio parcial não são funcionários efetivos da RME de Goiânia. Assim, ao realizar as 

visitas nas instituições que possuem o convênio parcial, cuja modalidade é de cooperação 

financeira, verificamos que os profissionais que lá atuam não são da rede pública, mas sim, 
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regidos pelo regime celetista. Diante disso, não houve necessidade da participação do Sintego 

nesta pesquisa.  

A análise dos dados empíricos e documentais retomou aspectos importantes discutidos 

nos capítulos 1 e 2, que envolvem a compreensão da relação público-privado a partir da 

Reforma do Estado no Brasil e a concepção da educação infantil até as políticas públicas, com 

vistas a uma política neoliberal e da terceira via, cuja essência se fundamenta na privatização 

camuflada da educação infantil até a regulamentação do terceiro setor, para a realização dos 

serviços públicos. De antemão, a pesquisa se mostra contrária às políticas de terceirização e 

de convênios para a oferta da educação infantil, conforme exposto no decorrer deste estudo. 

Defendemos uma educação pública de qualidade para todas as crianças da educação infantil, e 

que o Estado seja o responsável por promover tais políticas que invistam na construção de 

novos CMEIs e que valorizem o direito da criança e os profissionais de educação, cumprindo 

o que está posto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL/MEC, 

2009b) e na Resolução nº 120 de 2016 do Conselho Municipal de Educação de Goiânia 

(GOIÂNIA/CME, 2016b), que estabelecem princípios e normas para organização e 

autorização de funcionamento das instituições de educação infantil.  

Entretanto, o que temos visto é uma série de leis federais que normatizam e 

incentivam a transferência de recursos públicos para o terceiro setor, como é o caso da Lei 

Federal nº 13.019 de 2014, elemento fundante para a constituição da reformulação atual da 

política de convênio do município de Goiânia, chamada de Termo de Colaboração, 

permitindo a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Esporte e as organizações 

da sociedade civil para a oferta de vagas para a educação infantil. 

Com o intuito de reconhecer a percepção dos atores-gestores envolvidos na política de 

convênios para a educação infantil do município de Goiânia, foram realizadas análises 

cuidadosas dos relatos dos entrevistados e dos materiais coletados. Os itens que compuseram 

este capítulo, são fruto da análise empírica realizada sob a luz do referencial teórico desta 

pesquisa.  

Desse modo, organizamos as falas dos atores-gestores que foram mais recorrentes ou 

contraditórios em relação às temáticas que dialogaram com os assuntos discutidos na parte 

teórica desta pesquisa (Capítulos 1, 2 e 3), sendo elas: 1) redução do papel do Estado e os 

mecanismos de convênios adotados pela SME de Goiânia; 2) Tipos de organização da 

sociedade civil (OSC), sem fins lucrativos para a oferta da educação infantil; 3) Repasse 

Público: uma fragilidade legal e sobrevivência institucional; 4) Precarização do trabalho 



110 

 

 

docente e a concepção de educação infantil; 5) Relação Secretaria Municipal (SME) de 

Goiânia e OSC sem fins lucrativos, permeada pelo clientelismo político. 

 

4.1 Redução do papel do Estado e os mecanismos de convênios adotados pela SME de 

Goiânia 

Esta temática foi criada a partir dos relatos dos entrevistados e dos documentos legais 

descritos nos capítulos 1 e 2 desta pesquisa, que fazem menção a uma desreponsabilização por 

parte do Estado, com base nas políticas neoliberal e da terceira via, cujos ideais são a redução 

do papel do Estado, tornando-o Estado mínimo, o que o faz incentivar as parcerias com as 

organizações da sociedade civil para a realização de serviços públicos. Assim, a terceira via 

busca um novo relacionamento entre indivíduos e a comunidade, uma redefinição de direitos 

e obrigações (GIDDENS, 2005). 

Pontuamos neste item que a Lei Federal nº 13.019 de 2014, conhecida como Marco 

Regulatório da Sociedade Civil, vem ao encontro do proposto por Giddens (2005): uma 

promoção da sociedade civil a partir do envolvimento do terceiro setor. O trecho a seguir do 

documento legal municipal atual demonstra claramente que as políticas de convênio (Termo 

de Colaboração) do município de Goiânia para a educação infantil, implantadas no ano de 

2018, possuem essa característica de participação do terceiro setor, prática muito evidenciada 

pela política da terceira via (GIDDENS, 2005). 

 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA através da Secretaria Municipal de Administração, 

considerando o disposto na Lei Federal nº. 13.019/2014 e suas alterações, bem como 

a Lei Municipal 8.739/2008, torna público que se acha aberto na COMISSÃO 

GERAL DE LICITAÇÃO, situada na Avenida do Cerrado n.º 999, Bloco B, Térreo 

– Parque Lozandes – Paço Municipal – Goiânia – Goiás, o presente EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2018, processo nº 72234090/2017, para 

celebração de parcerias com Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, 

mantenedoras de Instituições Educacionais regularmente constituídas, interessadas 

em firmar com a Administração Municipal de Goiânia, por intermédio da Secretaria 

Municipal Educação e Esporte, Termo de Colaboração, por um período de 12 (doze) 

meses, para o atendimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 

de aproximadamente 5.000 (cinco mil) crianças, na faixa etária de 6 (seis) meses a 5 

(cinco) anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2018, visando o 

atendimento exclusivo, de crianças residentes no Município de Goiânia. 

(GOIÂNIA/SEMAD, 2018a, p .1). grifos do documento. 

 

Desse modo, salientamos que o Estado, a fim de realizar uma desresponsalização, 

incentiva os municípios por meio de lei federais a celebrar parcerias entre o setor público e as 

organizações da sociedade civil, envolvendo repasses financeiros do público para estas 

instituições, tidas como “sem fins lucrativos”. Isso nos permite confirmar que as políticas de 
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convênios (Termo de Colaboração) do município de Goiânia são pautadas nos fundamentos 

da política neoliberal e da terceira via.  

Ao analisar o Edital de Chamamento Público nº 001/2018 (Anexo A) e observar a 

trajetória legal das políticas de convênios do município de Goiânia, apresentadas no capítulo 

3, notamos que o Termo de Colaboração é muito semelhante ao que já era adotado pela SME 

nos anos anteriores, no que se refere à modalidade de convênio parcial de cooperação 

financeira. Conforme explica o entrevistado B da SME de Goiânia: 

 

O objetivo da celebração de convênios nessa cidade é de ampliar a oferta de vagas 

da Educação Infantil. Antes do chamamento, as instituições que tinham interesse de 

formalizar parcerias com a Secretaria de Educação sempre nos procuravam, e o 

aceite dessas instituições era devido a região apresentar uma demanda maior. Agora 

com o chamamento já não vai ter essa possibilidade de estar verificando se a 

instituição está localizada em região de maior demanda. Teve um momento também, 

dois, três anos, que até o próprio Ministério Público chamou as instituições, chamou 

a Secretaria de Educação, as instituições, para ver se abria mais vagas, as 

instituições filantrópicas, mas isso... não surtiu efeito não. As instituições que já 

eram conveniadas mantiveram e já atendem na sua maior capacidade, então não teria 

nem como ampliar espaço. Para atender a Lei nº 13.019/2014, precisamos adequar 

as questões das nomenclaturas, porque o Convênio Total que nós chamamos hoje, 

para adequar a essa legislação vai chamar de Acordo de Cooperação. Onde envolve 

recursos financeiros, que é o caso desses convênios parciais, teremos o Termo de 

Colaboração. Agora o que tem que ficar claro que o chamamento público é para as 

instituições dos antigos Convênios Parciais com repasses financeiros, os Convênios 

Totais como não envolvem repasses financeiros não será via chamamento e sim 

direto na secretaria. (ENTREVISTADO B, SME GOIÂNIA) 

 

De acordo com este depoimento, as mudanças propostas para a política de convênios 

no ano de 2018 no município de Goiânia, é em atendimento à Lei Federal nº 13.019/2014, 

visto que, os municípios que já possuíam convênios e que desejassem continuar com essa 

política, ou aderir novas parcerias por meio de convênios com as OSCs, deverão obedecer às 

normas estabelecidas pela referida lei. O entrevistado B ressalta que o chamamento público 

proposto pela Lei nº 13.019/2014, servirá apenas para as instituições que já possuem o 

convênio parcial na modalidade cooperação-financeira, conforme anexo E. As outras 

instituições que possuem a modalidade convênio total (anexo C) não serão enquadradas pela 

Lei nº 13.019/2014 e as instituições que têm o convênio parcial na modalidade técnica e 

financeira (anexo E) deverão optar se preferem passar para convênio total ou participar da 

chamamento público para celebrar o Termo de Colaboração. Contudo, refletimos que essa 

política de convênios, não seja apenas por uma questão legal, mas sim por uma questão de 

adesão por parte da administração pública. A SEMAD, juntamente com a SME, poderia optar 

por não continuar com os convênios parciais, mas elas optaram por continuar com esses 
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convênios e, por isso, precisam se submeter ao que está posto na Lei nº 13.019/2014 sobre o 

Termo de Colaboração. 

Outro aspecto importante e contraditório na fala do entrevistado B da SME é que a 

demanda nessa fase da educação não será mais o fator determinante para a escolhas das 

instituições, apesar do item 6.8.3 do Edital nº 001/2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018a) avaliar 

com maior pontuação as instituições que estiverem localizadas na região de maior demanda, 

que, segundo a Semad, é a região de Campinas – Centro. As demais localizações receberão 

uma pontuação menor. Mas, mesmo assim, corre-se o risco daquela região que possuir maior 

demanda não ter nenhuma instituição interessada em participar do Chamamento Público. 

Segundo o roteiro da entrevista com os representantes da SME (Apêndice D), 

questionamos como se deu o processo de elaboração do Edital de Chamamento Público nº 

001/2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018a) e recebemos a seguinte informação: 

 

A Semad comunicou que deveríamos elaborar o edital no ano de 2017, porque a Lei 

nº 13.019/2014 entrou em vigor em janeiro do ano passado, como era o primeiro, 

não teve outro edital que desse embasamento, tivemos que definir todos os critérios, 

daí nós formulamos e enviamos para Semad para ter o respaldo dela, então teve 

alguns questionamentos por parte da Semad, o edital ia e voltava. O chamamento 

hoje vem para dar transparência e ficar mais visível, e oportunidade de outras 

instituições que não possuem convênio com a SME também possa participar. 

(ENTREVISTADO A - SME GOIÂNIA). 

 

A partir desse relato, é notável que apenas um grupo fechado de atores-gestores da 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e da Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte (SME) de Goiânia elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2018, sendo este 

assinado pela Semad e datado em 31 de janeiro de 2018. Apesar da Lei nº 13.019/2014 ter 

sido publicada em julho de 2014, em seu art. 88, inciso 1º, estava posto que esta lei entraria 

em vigor para os municípios a partir de 1º de janeiro de 2017. Entretanto, em Goiânia esta lei 

foi implementada apenas em janeiro de 2018.  

Outro entrevistado, quando questionado sobre o processo de elaboração do Edital nº 

001/2018 teceu o seguinte comentário: “Uma lei que é de 2014 até 2017, não é muito tempo 

para ter feito esse edital? É um problema de Gestão! E, depois, a escrita do edital virou uma 

colcha de retalho, a Semad dava palpite, a controladoria dava palpite.” (ENTREVISTADO, 

GESTOR CEI - 1). Desse modo, concordamos com o relato acima de que desde julho de 

2014, a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) sabia que, se fosse manter os 

convênios com as OSCs, deveria fazer alterações nas políticas de convênios. Conforme consta 

na fala do entrevistado A - SME, o órgão notificou oficialmente a SME para a escrita do 
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Edital de Chamamento Público apenas em 2017, momento este em que esta lei já deveria estar 

sendo implementada no município, quando iniciou o processo de elaboração da “nova política 

de convênios”. Tal fato acarretou atrasos para a implementação no município, o que configura 

de fato um problema de gestão, explicitado pelo entrevistado gestor CEI-1. 

Para o entrevistado A da SME, o chamamento público também visa dar transparência 

e visibilidade para quem interessar fazer parceria com a administração pública. Tal 

pressuposto remete ao capítulo 1 desta pesquisa, quando apresenta a NGP implantada no 

Brasil com o discurso de haver maior eficiência e parcerias com as OSC na administração 

pública, a partir de uma administração gerencial. Essa administração remete, mais uma vez, à 

política neoliberal com desdobramentos na terceira via, quando Giddens (2005) defende que é 

importante democratizar a democracia.  

De acordo com Peroni (2013), essa “democratização da democracia” é a participação 

do terceiro setor na execução de tarefas que deveriam ser de responsabilidade do Estado. Ou 

seja, é uma falsa democracia, porque a terceira via visa desresponsabilizar a estrutura 

governamental da obrigação de promover serviços públicos e visa transferir recursos 

financeiros para as instituições filantrópicas, religiosas e ONGs que compõem o terceiro setor, 

para que aceitem realizar tais serviços. Esta realidade é própria do município de Goiânia, que, 

por meio do Termo de Colaboração, propõe que as OSC ligadas ao terceiro setor ofertem as 

vagas para atender a demanda da educação infantil.  

De acordo com o Parecer Jurídico nº 870 de 2018 da Semad (GOIÂNIA, 2018b), o 

aviso do Edital nº 001/2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018a), conforme anexo A, foi publicado 

no dia 7 de março de 2018, no jornal O Popular e no Diário Oficial da União nº 45. No dia 8 

de março de 2018, o aviso também foi publicado no Diário Oficial do Município nº 6768 e no 

site da prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br). O edital de chamamento público nº 

001/2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018a) (anexo A), é composto por nove itens, além dos vinte 

e um (21) anexos. São itens do edital: o preâmbulo; o propósito do edital de chamamento 

público; a participação no chamamento público; os documentos para seleção e habilitação; a 

comissão de seleção; da fase de seleção; da fase de celebração; da programação orçamentária 

e valor previsto; as disposições finais e anexos referentes a modelos de formulários. Estava 

manifesto no edital que no dia 10 de abril de 2018, às 9 horas, aconteceria uma sessão pública 

para o recebimento das propostas e documentação de habilitação. 

Após a sessão pública a SEMAD divulgou, no site da prefeitura de Goiânia, através do 

link de licitações, a Ata de Abertura do Chamamento Público nº 001/2018 

(GOIÂNIA/SEMAD, 2018c), conforme anexo F, com os nomes das instituições que 
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apresentaram propostas interessadas em firmar com a SME o Termo de Colaboração. Ao todo 

foram 22 instituições, que, por coincidência, eram as mesmas que já tinham convênios com a 

SME de Goiânia no ano de 2017. Nenhuma instituição diferente participou, o que contraria a 

fala do entrevistado A da SME, ao dizer que esse chamamento público “é oportunidade de 

outras instituições que não possuem convênio com a SME também poder participar”, o que 

nos leva a refletir que esse chamamento público é um pretexto da administração pública 

municipal para tentar justificar que os CEIs que já possuíam convênio com SME de Goiânia 

estavam dentro da legalidade, visto que, as instituições que não apresentarem os documentos 

solicitados pelo Edital nº 001/ 2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018a) item 4.1.1 sobre a proposta 

técnica e 4.1.2 documentação de habilitação não teriam suas propostas aprovadas.  

Ao realizar as entrevistas com os atores-gestores dos CEIs, foi constatado que nem 

eles tiveram informações, no ano de 2017, acerca das mudanças sobre a nova política de 

convênios para o ano de 2018. As instituições que participaram da seleção ainda não 

obtiveram resposta se suas propostas foram aprovadas até o final de maio de 2018, como 

demonstra os dois relatos a seguir: 

 

Todos os anos para trás, o convênio era assinado entre outubro e novembro. No ano 

passado, apresentamos toda a documentação solicitada para a renovação do 

convênio porque antes era assim. Quando foi fevereiro desse ano (2018), a prefeitura 

soltou uma nota que todas as instituições conveniadas deveriam apresentar nova 

documentação, pois seria feito um chamamento público. Burocrático ao extremo, 

exigindo coisas, que, segundo o secretário, é fruto da nova lei que entrou, que exige 

uma série de mudanças. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 4). 

 

Entregamos toda a documentação desse chamamento público e até hoje 

[30/05/2018] não tivemos resposta e nem entendemos o porquê desse chamamento. 

Inclusive, desde o ano passado em dezembro nós entregamos para SME a 

documentação, quando foi em janeiro pediram complementação dessa 

documentação, e agora em abril esse chamamento. (ENTREVISTADO, GESTOR 

CEI - 5) 

 
Até hoje (26/07/2018) não saiu o resultado. Nenhuma das instituições que 

participaram, receberam uma resposta. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 1). 

 

Com base nos relatos acima, de não terem uma posição se suas propostas foram 

aceitas, essa resposta foi divulgada apenas no dia 30 de agosto de 2018, conforme consta no 

anexo G, com a Ata de Julgamento referente ao Chamamento Público nº 001/2018. Das 22 

instituições participantes, uma foi eliminada por não apresentar a documentação exigida nos 

subitens VI, XVI e XVII, dispostos no item 4.1.1 do edital, referente ao envelope nº 1 

(proposta técnica). Além desta instituição eliminada, mais quatro instituições foram 

consideradas inabilitadas pelo não cumprimento integral do previsto no item 4.1.2 do edital, 
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referente aos documentos de habilitação do envelope nº 2. Contudo, as instituições 

inabilitadas tiveram um prazo de cinco dias desde a publicação para recorrer (Anexo G) e 

todas recorreram. Mas, o Parecer nº 004/2018 (Anexo H) de 28 de setembro de 2018, julgou 

improcedente os recursos interpostos pelas quatro instituições, mantendo a decisão do 

resultado, que permanece inalterada quanto à decisão da inabilitação das cinco instituições.  

Compreendemos a justificativa do Parecer nº 004/2018 (Anexo H), em julgar 

improcedente as quatro instituições, visto que houve um descumprimento do que já estava 

estabelecido no Edital nº 001/2018, de que toda a documentação deveria ser apresentada no 

dia, local e horário determinado. Entretanto, destacamos que apenas exigir das OSC sem fins 

lucrativos, documentos que comprovem o funcionamento legal da instituição não é suficiente, 

visto que, durante a visita técnica às vinte e duas (22) instituições conveniadas, presenciamos 

seis (06) CEIs com uma estrutura física fora dos parâmetros básicos de infraestrutura para as 

instituições de educação infantil (BRASIL/MEC, 2006) e, das normativas propostas pelo 

Conselho Municipal de Educação – Resolução nº 120/2016, instituições com mobiliários 

sucateados, coordenadora pedagógica realizando duas funções (diretora e coordenadora) e, em 

alguns casos, exercendo a função de serviços gerais, e até mesmo assumindo regência de 

turma diariamente, no mesmo horário em que deveria estar exercendo o acompanhamento 

pedagógico das demais professoras. Por incrível que pareça, em duas destas seis instituições 

que visualizamos todos esses problemas, sua proposta foi aprovada. Ou seja, apresentaram 

toda a documentação necessária, perpassando-nos a ideia de que realmente o “papel aceita 

tudo”.  

No dia 02 de outubro de 2018 foi publicado, no site da prefeitura de Goiânia, o Termo 

de Homologação (Anexo I) com os nomes das dezessete (17) OSC sem fins lucrativos 

aprovadas, que durante um ano a partir da data de homologaçã, irá celebrar o Termo de 

Colaboração com a SME de Goiânia para a oferta de vagas para a educação infantil. Isso nos 

leva a inferir que houve uma diminuição de dezoito (18) CEIs de convênio parcial de 

cooperação financeira, comparado a setembro de 2017, quando haviam trinta e cinco (35) 

CEIs, conforme anexo E. Porém, ao analisarmos quais eram essas dezoito (18) instituições 

que não celebrarão mais convênios de cooperação financeira com a SME, diagnosticamos que 

cinco delas são as que foram eliminadas18 por não apresentar toda a documentação solicitada 

pelo edital nº 001/2018. As demais OSC recusaram em do chamamento público. 

                                                 
18 Instituições eliminadas, ver anexos G e H. 
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É explicito no Edital nº 001/2018 (anexo A) que as instituições que não participarem 

do chamamento público ou que tiverem suas propostas reprovadas, não poderão naquele ano 

celebrar parcerias com a SME de Goiânia. Contudo, estas OSC poderão optar para o Acordo 

de Cooperação, tido como o mesmo Convênio Total. 

Diante ao explicitado, é notável que a política de convênios adotada pela SME de 

Goiânia é reflexo de uma política maior, consequência do Plano de Reforma do Aparelho do 

Estado (BRASIL, 1995a) proposto no governo de FHC (1995-2002), que defendia as OSs 

para a execução dos serviços não exclusivos do Estado, e pelo clientelismo político que 

permeava a SME de Goiânia desde a sua criação. Tais políticas influenciaram diretamente as 

políticas do estado de Goiás, que, no governo de Marconi Perillo (2011-2018), implantou o 

modelo terceirizado de gestão compartilhada por meio das OSs na saúde e, em seguida, tentou 

implantar OS na educação da rede estadual. De acordo com Souza e Flores (2017), no final do 

ano de 2015 as manifestações da sociedade, a resistência por parte dos professores, alunos 

secundaristas e sindicatos, contra esse modelo de gestão compartilhada se alastram pelo 

estado, com ocupação de 27 unidades escolares. 

 

Cabe destacar que a política de gestão compartilhada, através de OS ainda não foi 

implantada no Brasil e que essa tentativa do governo de Goiás pode se expandir para 

outros Estados, haja vista, que há um Projeto de Lei em tramitação no Senado (PLS) 

n. 739/2015 que modifica a lei n. 11.494/2007, que facilita o repasse de recursos do 

Fundeb às OS, instituições comunitárias e filantrópicas que atuem em qualquer das 

etapas e modalidades da educação básica. Portanto, infere-se que o modelo de gestão 

compartilhada poderá ser implementado em todo o país. Contudo, é notório que a 

gestão compartilhada não tem trazido bons resultados na área da saúde o que nos 

coloca em um horizonte de reservas em relação à implantação dessa política na área 

da educação (SOUZA e FLORES, 2017, p. 228) 

 

 Sobre isso, apenas um entrevistado emitiu uma opinião mais crítica, refletindo que as 

políticas de convênios do município de Goiânia estão alinhadas às políticas do estado de 

Goiás, conforme o relato abaixo: 

 

O que está por trás disso é uma concepção que aqui em Goiás foi pioneira e nasceu 

no governo do estado de Marconi Perillo, são as chamadas OSs, na verdade de uma 

maneira camuflada a prefeitura de Goiânia quer abrir para as OSs, para o setor 

privado. Nós temos algo mais grave ainda, inicialmente eram conveniadas ligadas as 

instituições religiosas ou ONGs e agora são empresários que estão interessados na 

lucratividade mesmo, temos um problema de base, que é uma concepção neoliberal 

de entrega daquilo que seria dever do Estado para o mercado privado, então a 

sociedade precisa entender isso, o que está por de trás aqui, agora, é o interesse da 

prefeitura também de entrar na onda da OS. (ENTREVISTADO A, SINPRO). 
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Este relato nos remete ao que os autores da área jurídica e educacional Adrião (2017), 

Di Pietro (2002), Montaño (2002) e Peroni (2012, 2013), afirmavam que essas ações (OS, 

Oscip, OSC) são formas camufladas de privatização, visto que as decisões sobre as políticas 

educacionais estão subordinadas ao lucro e à lógica do interesse do setor privado. Assim, a 

educação passa a ser vista como mercadoria, com interesses mercadológicos. Os convênios e 

a parceria se efetivam devido aos interesses em relação aos repasses dos recursos. E o que 

deveria ser o principal objetivo, que é a oferta de uma educação infantil pública de qualidade, 

passa a ser um pretexto para a efetivação dessas parcerias. Pretexto este que a administração 

pública do município de Goiânia utiliza para se justificar: “A prefeitura de Goiânia, com o 

intuito de ampliar o atendimento na Educação Básica, principalmente, na Educação Infantil, 

[...] busca parcerias com as entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos” 

(GOIÂNIA/SME, 2013). Isso, porém, é o resultado de uma política neoliberal no seu 

máximo. 

Não poderia a administração pública de Goiânia investir o dinheiro do repasse público 

para a construção de novos CMEIs? Afinal, a prática de convênios com instituições sem fins 

lucrativos acontece em Goiânia desde 1998 e 1999. Há mais de uma década, a SME de 

Goiânia vem afirmando que não consegue atender essa demanda para a educação infantil. Sob 

esse aspecto, nos apropriamos das falas do Gestor CEI - 1, que diz ser “um problema de 

gestão” e do entrevistado A do Sinpro, que afirma: “inicialmente eram conveniadas ligadas às 

instituições religiosas ou ONGs e agora são empresários que estão interessados na 

lucratividade mesmo”. Sendo assim, cada vez mais os governos neoliberais veem a educação 

como mercadoria e uma estratégia para obter lucros. 

 

4.2Ttipos de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, para a oferta 

da educação infantil 

Este item corresponde à apresentação dos dados sobre os tipos de Organização da 

Sociedade Civil sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil na cidade de 

Goiânia/Goiás durante o período da pesquisa realizada (entre abril/2018 a agosto/2018).  Ao 

quantitativo de quarenta e uma (41) instituições conveniadas, sob modalidade de convênio 

parcial, das quais vinte e duas (22) receberam visita técnica da pesquisadora. A análise 

permitiu-nos depreender que as instituições que mantinham convênio com a SME de Goiânia 

até junho de 2018 (Anexo D) eram constituídas, em sua maioria, por instituições 

confessionais, conforme demostra o gráfico 2 abaixo: 
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Gráfico 2 - Tipos de instituições da organização da sociedade civil (OSC) 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base na relação dos CEIs oferecido pela SME de Goiânia, em junho 

de 2018, conforme (Anexo D). 

 

De acordo com os dados da pesquisa, como demonstrado no gráfico 2, as instituições 

são compostas por onze (11) não confessionais, enquanto que trinta (30) são confessionais, 

distribuídas em instituições espíritas, católicas e evangélicas. O gráfico a seguir apresenta o 

quantitativo das instituições por cada religião. 

 

Gráfico 3 – Tipos de instituições confessionais 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base na relação dos CEIs oferecido pela SME de Goiânia, em junho 

de 2018 conforme (Anexo D) e visitas técnicas às instituições pesquisadas. 

 

De acordo com as informações do gráfico 3, notamos que a maioria das instituições 

confessionais são evangélicas, enquanto que as confessionais católicas e espíritas estão com 

quantitativo próximo uma da outra. Apesar da mantenedora ser confessional, os gestores 

entrevistados destas instituições foram unânimes em dizer que a religião não é fator levado 

em consideração para a oferta de vagas. Os critérios utilizados para divulgação de vagas para 

as turmas da educação infantil, ocorre de diversas maneiras, visto que, as instituições que 
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possuem convênio parcial, têm autonomia para elaborar seus próprios critérios de seleção. 

Com base nas entrevistas realizadas com os gestores das instituições de convênio parcial, 

alguns explicaram que ao longo do ano realizam inscrições e, à medida que surgem vagas, 

chamam os novatos por ordem crescente de inscrição. Outros gestores disseram que 

determinam o período para fazer a inscrição na própria instituição, o que geralmente ocorre no 

mês de outubro ou novembro e depois realizam um sorteio com todos os inscritos. Quem não 

é contemplado vai para uma lista de espera, tendo a chance de ser chamado durante um ano, 

caso alguma criança da mesma idade desista da vaga ou saia da instituição. Outras instituições 

realizam inscrições o ano todo e o critério de escolha são por crianças cuja família possui 

baixa renda financeira. A única ressalva é que 10% das vagas de cada instituição de convênio 

parcial deve ser reservada para a SME de Goiânia, sendo que a própria SME encaminha as 

crianças.  

Sobre esse quantitativo de vagas reservado à SME, é de suma importância registrar 

que o repasse financeiro realizado pela administração pública à instituição conveniada, não é 

calculado apenas em cima desses 10% de crianças, mas, calculado sobre o número total de 

crianças que a instituição tem matriculado e registrado no censo escolar. Tal situação nos 

permite analisar a seguinte fala:  

 

As instituições filantrópicas não andam sem parcerias. Mas eu acho que eles 

(referindo-se a SME de Goiânia) dependem de nós, porque nós ajudamos muito, 

pois são muitas crianças que ficariam desassistidas. Mantemos o convênio pela 

situação financeira mesmo, porque de certa forma ajuda. É uma via de mão dupla, 

ruim com ele, pior sem ele. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 5). 

 

Desde que cheguei na instituição, o CEI já possuía convênio com a SME e sem esse 

convênio, apenas a igreja não conseguiria manter a creche. (ENTREVISTADO, 

GESTOR CEI – 3) 

 

Diante desses relatos, observamos que os convênios acabam sendo como o próprio 

entrevistado gestor CEI - 5 disse “uma via de mão dupla”, da qual a prefeitura se esquiva da 

responsabilidade de construir novos CMEIs e prefere transferir recursos públicos aos CEIs, ao 

mesmo tempo em que os CEIs reconhecem que, sem esse recurso, não teriam condições de 

funcionar. E essa prática precisa ser rompida. A prefeitura de Goiânia precisa ter condições de 

construir novos CMEIs a ponto de não ficar dependentes dos convênios com as OSCs. Sobre 

as OSCs precisam se manter independente do repasse financeiro, retomaremos o assunto no 

item 4.3. 

O número de matriculados varia de acordo com o espaço físico de cada instituição e 

precisa estar de acordo com a Resolução nº 120/2016 do CME de Goiânia. Dos vinte e dois 
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(22) CEIs visitados, verificamos instituições com 60 crianças, outras com 100, 194 e até 200 

crianças matriculadas. Reconhecemos que de fato é um quantitativo expressivo e refletimos 

que as normativas desta resolução sejam aplicadas para que não seja comprometido o 

atendimento às crianças. 

Apesar de não ser o objeto de estudo da pesquisa, mao ao que se refere o trabalho 

pedagógico desenvolvido junto às crianças por estas instituições confessionais, presenciamos 

que, de forma sutil, recebe influências religiosas da mantenedora, fato esse, comprovado em 

uma apresentação feita pelas crianças matriculadas no CEI-22, o que nos levou a inferir que o 

assunto foi antecipadamente trabalhado com as crianças, pois a apresentação envolvia 

princípios da religião professada pela mantenedora. Outro destaque é a decoração das 

instituições confessionais: das vinte e duas instituições visitadas, cinco delas possuem 

imagens e objetos característicos da religião professada pela mantenedora afixados nas 

paredes. 

Um dos fatos que também nos chamou a atenção é acerca da formação continuada 

destes profissionais. A SME de Goiânia, por meio da Gerência de Formação, oferece cursos 

de formação continuada aos profissionais efetivos da RME de Goiânia. Entretanto, aqueles 

que não fazem parte do quadro de efetivos, são impossibilitados de fazerem tais cursos, fato 

este que se aplica aos funcionários das instituições conveniadas, conforme consta nos 

regulamentos dos cursos publicados no blog da Gerência de Formação (cefpe.blogspot.com). 

Assim, os apoios pedagógicos da CRE à qual são jurisdicionados, são responsáveis por 

realizar a formação in loco com a coordenadora pedagógica, afim de que ela repasse às 

professoras da instituição a orientação recebida nos planejamentos mensais, mas, de acordo 

com os relatos analisados, percebemos que alguns CEIs não cumprem o calendário proposto 

pela SME de Goiânia, como expõem as falas abaixo:  

 

Nós não seguimos o calendário da SME, temos autonomia de fazer nosso próprio 

calendário, tendo como base o calendário da SME. Mas, no mês julho atendemos 

crianças até dia 13/07/2017, tiramos 15 dias de férias em julho e 15 dias de férias em 

dezembro. Também não dispensamos crianças mensalmente por conta de 

planejamento pedagógico que é proposto pela SME. Nossas coordenadoras 

participam de formação todo mês oferecidas pela nossa mantenedora 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI – 15). 

 

Não seguimos o calendário estipulado pela SME, como os pais ajudam a instituição 

a funcionar, nós não dispensamos crianças mensalmente e nem emendamos feriado, 

nós fazemos o que o pai precisa. Aqui somos regime CLT, tiramos férias o ano todo. 

Quando a professora tira férias, a coordenadora a substitui, ou a gente contrata 

alguém, então a gente não fecha. Nosso recesso é apenas 15 dias, esse ano (2017) 

iniciamos dia 15 de janeiro. Assim, a gente não deixa os pais sem creche, tomamos 

decisões pensando nos pais. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI – 4) 
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Com base nos excertos acima, pontuamos que o calendário da SME de Goiânia, em 

especial no ano de 2017, determinou os dias em que deveriam ser realizados os planejamentos 

pedagógicos mensais com dispensa de crianças, além de outras datas importantes, como início 

e término do ano letivo dos dois semestres. Entretanto, o entrevistado do Gestor CEI - 15 

afirma ter como base o calendário da SME, ao mesmo tempo em que diz não o seguir. De 

fato, ele não o segue, pois, as principais características do calendário não são cumpridas, 

características estas que se referem à data de término do ano letivo, seja do primeiro ou 

segundo semestre. Enquanto todos os CMEIs e CEI de convênio total encerram suas 

atividades com crianças dia 30 de junho, o CEI - 15 estende até o dia 13 de julho com 

crianças, além de não realizar planejamento pedagógico mensal com todos os profissionais. 

Concomitante ao CEI - 15, o CEI – 4 apresenta relato, que por sinal demonstrou uma 

concepção da educação infantil distorcida.  

De acordo com as DCNEIs (BRASIL/MEC, 2009), a proposta pedagógica da 

instituição deve ser planejada tendo a criança como o centro do currículo, fato esse, que o 

gestor CEI-4 desconhece – ou conhece, mas não cumpre, principalmente quando diz que as 

decisões são tomadas pensado nos pais. A fala anterior também nos remete mais uma vez a 

questões financeiras, quando “os pais ajudam a instituição funcionar”, dado esse que é 

abordado na temática a seguir sobre repasse público uma fragilidade legal e sobrevivência 

institucional. 

 

4.3 Repasse público: uma fragilidade legal e sobrevivência institucional 

Esta terceira temática contempla as falas de vários entrevistados que apontaram o 

repasse público como sendo motivador para o estabelecimento de parcerias com a 

administração pública. Os relatos demonstraram que essas parcerias são uma via de mão 

dupla. Para os atores-gestores envolvidos, o município não consegue atender toda a demanda 

da educação infantil do município e, por isso, estabelece parcerias com as organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos. Em contrapartida, as OSC sem fins lucrativos reconhecem 

que, se não fosse o repasse financeiro vindo da SME de Goiânia, o órgão não teria condições 

de estar funcionando. Conforme demonstra os excertos abaixo: 

 

Hoje (06/06/2018) mesmo com o atraso dos repasses, se não fosse os convênios não 

conseguiríamos nos manter. De certa forma, são muitos funcionários que a SME 

paga os salários e o convênio ajuda. Tem a verba que contempla o pagamento dos 

outros funcionários, pois somos convênio parcial de cooperação técnica-financeira, 
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tem a papelaria que nos vende confiando na verba que ainda iremos receber. 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI- 2) 

 

Mantemos esse convênio com a prefeitura porque nossa instituição tem em seu 

regimento a parte da filantropia, não temos outro meio de sobreviver”. 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 4). 

 

Com base nas falas destes gestores, trouxemos a seguir a opinião do representante da 

SME acerca dos convênios, que reflete bem a realidade como está posta. 

 

Quando a política de convênios estabelece parcerias que envolve transferências 

financeiras, acaba ficando equivocada porque, esse recurso que vai para a instituição 

conveniada é uma contribuição, para que ela preste um serviço relevante de interesse 

público, ela não está trabalhando para você, ela está trabalhando para ela mesma, é o 

trabalho dela, é a fundamentação dela. E essas instituições não podem perder o 

princípio dela que é a filantropia, que o que ela tem como razão de sua existência, 

porque se fosse para ela viver integralmente com o recurso público que a prefeitura 

passa, ela não seria filantrópica, seria pública. O recurso público nesse caso é uma 

contribuição para que essas instituições continuem exercendo sua função, porque 

essa função que ela exerce me atende, enquanto poder público, ao invés de eu abrir 

um novo CMEI aqui, você já presta esse serviço voluntariamente, filantropicamente 

falando, eu posso te ajudar a fazer isso, dou uma mãozinha e você me ajuda porque 

estará atendendo uma população que eu prioritariamente deveria atender. Mas eu 

não preciso fazer isso, porque você já presta esse serviço relevante de interesse 

público na sociedade a qual você está inserida e por vontade individual ou de um 

grupo de fazer algo pela sociedade a qual pertence por meio da colaboração, isso é a 

contrapartida social (ENTREVISTADO C, SME DE GOIÂNIA).  

 

Como vimos, o discurso do entrevistado C da SME comprova que os convênios, de 

fato, são uma via de mão dupla baseado em troca de favores, no qual o poder público ajuda as 

instituições a fazerem filantropia e elas, por sua vez, o ajudam com a obrigação que seria do 

poder público de atender as crianças da educação infantil.  

De acordo com o documento do MEC de 2009 (BRASIL, 2009c), os repasses 

financeiros que a SME de Goiânia transfere às instituições que possuem convênio parcial para 

o atendimento da educação infantil, são provenientes do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica 

(Fundeb), repassados bimestralmente às instituições conveniadas, que elaboram um plano de 

aplicação dos recursos financeiros, bem como prestam contas junto à SME de Goiânia. E esta, 

por sua vez, presta contas ao Tribunal de Contas do Município (TCM). Sobre o Fundeb, 

consideramos relevante o relato abaixo:  

 
O dinheiro do Fundeb vem da própria arrecadação dos tributos recebidos no 

município e do estado de Goiás não é um dinheiro extra. É retirado 25% da 

arrecadação municipal e estadual para a educação, e esse valor é redistribuído de 

acordo com a quantidade alunos. (ENTREVISTADO C, SME DE GOIÂNIA)  
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O montante de recursos do Fundeb a ser repassado às instituições conveniadas deverá 

ser previsto no Termo de Convênio, acordado entre a instituição e o Poder Executivo. No caso 

do município de Goiânia, como já descrito no edital de chamamento público nº 001/2018 

(Anexo A), o valor estipulado por aluno per capita/mês é de R$ 165,00, em período integral, e 

R$ 92,00 em período parcial (GOIÂNIA/SME, 2013a). No que se refere ao repasse 

financeiro, inúmeras foram as colocações dos entrevistados que reportaram esse assunto, com 

queixas sobre o atraso do repasse no primeiro semestre de 2018, além de insatisfação com a 

falta de reajuste do valor per capita: 

 
Nós já trabalhamos os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e até agora 

não vemos nenhuma perspectiva de pagamento. São tão ‘organizados’ que eles nem 

sabem o que fazem. Ainda por cima tem um bendito de um edital, que há cinco anos 

paga R$ 165,00, é uma falta de respeito esse valor do repasse. Desde 2014 esse 

mesmo valor R$ 165,00, só de aumento de IPTU do ano passado para cá foi de 25%, 

só o IPTU, tem base? E se fizer um reajuste nesses cinco anos qual foi o valor? A 

per capita continua do mesmo jeito, todos nós somos contribuintes. 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 1). 

 
O nosso problema é com o repasse da prefeitura. Começaram a atrasar em média 30 

dias. Com a mudança de governo, as verbas continuaram a atrasar mais ainda. Mas a 

prefeitura nunca atrasou tanto desse jeito. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 4). 

 

A SME não fez repasse até hoje [22/05/2018], estamos sem receber. 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI -6). 

 

Desde o ano passado, em novembro, entregamos toda a documentação, achando que 

a verba sairia em janeiro de 2018, o contrato está assinado, esperando apenas o 

repasse, e eles dizem que é para sair na semana que vem (data da entrevista dia 

30/05/2018). Já vai para seis meses de atendimento e nenhum repasse foi feito. 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 5). 

 

Em detrimento ao atraso da verba, muitas instituições conveniadas atrasaram o 

pagamento de seus funcionários. Em alguns CEIs, o atendimento às crianças foi suspenso, 

visto que os funcionários não recebiam há dois ou três meses, e estes se recusaram a trabalhar. 

Inclusive a comissão de convênios do Conselho Municipal de Educação esteve 

acompanhando essas instituições, e o fator determinante para o fechamento das instituições 

era a falta de recursos financeiros para pagar funcionários. Em algumas instituições, faltavam 

até alimentos, ou seja, não possuíam condições algumas de permanecer com o atendimento às 

crianças. 

Ao ouvirmos os relatos de que a verba estava em atraso, fomos em busca de respostas, 

até mesmo para compreender se o atraso era em decorrência do Edital de Chamamento 

Público nº 001/2018, mas não obtivemos resposta por parte da SME. Em entrevista com o 

Sindicato dos Empregados das Entidades Culturais, Recreativas de Assistência Social de 
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Orientação e Formação do Profissional no Estado de Goiás (Senalba), que é responsável pelas 

instituições filantrópicas que optam pelo seu segmento, perguntamos o que eles têm feito em 

prol das instituições conveniadas, já que a associação as representa: 

 
As entidades que temos hoje que atuam como creches e asilos é um dever da 

prefeitura, do estado, estarem fazendo o serviço público. Mas, nós estamos aqui, 

juntando forças para ajudar inclusive essas instituições. O Senalba já tomou várias 

medidas, além de acionar o Ministério Público do Trabalho, fiz várias denúncias nas 

delegacias regionais do trabalho e encaminhou para a prefeitura, e a prefeitura disse 

que não tem dinheiro. Mas esse dinheiro vem do governo federal, e eu não sei 

porque eles não repassam. (ENTREVISTADO A, SENALBA). 

 

A fala anterior nos possibilitou duas reflexões importantes. A primeira é que o próprio 

representante que age em defesa das instituições do terceiro setor reconhece que as OSC 

realizam um serviço que deveria ser obrigação da prefeitura, mas, será que o motivo da 

prefeitura não se responsabilizar por esse serviço é porque as OSC sem fins lucrativos os 

assumem? Provavelmente sim, tendo em vista o que Corrêa e Pimenta (2003) defendem, 

conforme exposto no item 1.2 do capítulo 1 deste estudo, quando afirmam que o terceiro setor 

surge como um elemento da terceira via, que visa complementar as lacunas deixadas pelo 

Estado, cujo princípio é de uma administração pública gerencial envolvendo interesses 

governamentais e não governamentais, sendo esse último representados pelas OSC. 

A segunda reflexão importante é acerca da verba vir do governo federal e a prefeitura 

não repassar. Estaria a prefeitura utilizando o dinheiro para outras finalidades? Ou seria 

problemas de má gestão, como declarado por um dos entrevistados anteriormente? 

Concernente a isso, nos reportamos à seguinte afirmação: 

 

Não temos informação de como são baseados esse valor da per capita, o ponto da 

questão é que a verba vem do Fundeb, esse ponto é a questão que nós devemos 

discutir dentro do município, porque fazemos o censo escolar, recebem verbas 

através do censo, as nossas crianças, não somente da nossa instituição, mas todas as 

entidades fazem o censo. Eles recebem os repasses do Fundeb e outro ainda da 

merenda. São dois repasses distintos e nenhum dos dois são feitos corretamente para 

as entidades”. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 1). 

 

Face ao que o entrevistado Gestor CEI-1 delatou, confirma-nos a certeza de que as 

políticas de convênios no Brasil, devido sua fragilidade legal e até mesmo de fiscalização, 

estimulam desvios de verbas entre os órgãos federais, estaduais, municipais e até mesmo nas 

organizações da sociedade civil, que burlam as leis em benefício próprio. De igual modo, 

acreditamos que os principais beneficiados com esta política de convênios é a administração 

pública, seguida pelas OSC sem fins lucrativos, conforme demonstra a fala abaixo:  
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A política de convênio é extremamente salutar para a prefeitura, além de ficar um 

custo menor, porque se eu fosse para manter todas as creches, todas as instituições 

com todos os profissionais eu teria problemas com a lei de responsabilidade fiscal, 

porque eu infringiria o índice de previdência de pessoal, porque a lei me bloqueia, 

tem uma série de princípios básicos que a acabam sendo benefícios manter os 

convênios.  (ENTREVISTADO C, SME DE GOIÂNIA) 

 

Desta maneira, refletimos que a administração pública se esquiva de ter que construir 

novos Centros Municipais de Educação Infantil, se exime da realização de concursos púbicos, 

e até mesmo de dar manutenção na parte física das instituições. As crianças, que deveriam ser 

as principais beneficiadas, são as mais prejudicadas, e direitos que foram conquistados 

legalmente na história da educação infantil deixam de ser cumpridos nessas parcerias 

estabelecidas. Exemplo disso são as variadas maneiras que as instituições conveniadas se 

organizam para arrecadar mais fundos, com a alegação de que apenas a verba do município é 

insuficiente para custear as despesas. Por isso realizam bazar, festivais, e venda de rifas.  

Os 22 CEIs visitados disseram receber “doações” dos pais ou responsáveis das 

crianças, para que a instituição continue funcionando. O ato de doar, que remete a dar algo 

gratuitamente, no entanto, não corresponde ao que foi constatado, visto que essa “doação”, 

contudo três (3) instituições disseram que ter um valor estipulado que deve ser entregue 

mensalmente, para ajudar a custear o salário de professores, já que as verbas estão em atraso:  

 

Todas as entidades estão pelejando com bazar, rifas, são pedintes para sobreviver e 

cuidar da responsabilidade municipal. Não temos o hábito de pedir as pessoas para 

pagar algo, mas existem pessoas amigas que nos doam. Os pais das crianças que 

querem ajudar fazem um tipo de apadrinhamento de alguma criança, isso é aberto 

para outras pessoas poderem apadrinhar. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI-1). 

 

A instituição sobrevive com doações que mal dá para pagar os encargos. 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 6). 

 

A sobrevivência da instituição se dá por meio de doações, o ano de 2017 precisei 

pegar dinheiro emprestado para pagar o décimo terceiro dos professores, e mesmo 

assim está em atraso cinco meses de trabalho (de janeiro a maio). Por esse motivo 

suspendemos o atendimento, daí os pais se mobilizaram e chegaram em um acordo 

entre eles de passar uma ajuda financeira, no valor de R$ 250,00 por mês, mas tem 

pai que doa R$ 30,00. (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 4). 

 

Os pais nos ajudam como podem, eu sempre peço uma contribuição, mas não é 

obrigado (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 7). 

 

A prefeitura tem que cuidar da obrigação dela, que tem deixado a desejar, tem três, 

quatro meses que não pagam, temos casos, que é os pais que têm comprado até 

comida, muitos pais se organizam e compram os alimentos e alguns até fazendo 

cestas para os funcionários. (ENTREVISTADO A, SENALBA) 

 

Costumamos fazer bazar, daí os pais doam e compram no bazar. Até o momento 

[6/6/2018] quem está custeando é a mantenedora, não estamos com salários 



126 

 

 

atrasados, mas não sabemos como pagar férias para os funcionários, a mantenedora 

já está com dificuldades. (ENTREVISTADO GESTOR, CEI - 2). 

 

A igreja paga o salário das professoras em casos de atrasos com a verba, como está 

acontecendo nesse ano, desde janeiro não recebem o repasse da prefeitura. 

(ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 3). 

 

Diante disso, quem leva vantagem são as OSC sem fins lucrativos, pois a 

responsabilidade de custear o funcionamento da instituição é transferida aos pais/responsáveis 

das crianças, até a SME realizar o repasse financeiro. Quando os pais/responsáveis não 

“colaboram”, o atendimento é suspenso, sendo que, na minuta do convênio entre as OSC e o 

órgão público, está explicito que é de responsabilidade das OSC realizar o pagamento dos 

salários dos funcionários. Entendemos que a SME também deixa de cumprir com o que está 

posto na minuta, a partir do momento em que atrasa os repasses bimestrais. Contudo, os 

pais/responsáveis e até mesmo as crianças não devem ser culpabilizados por isso. E quando 

tal fato acontece, a criança tem seu direito negligenciado, o direito de receber uma educação 

infantil pública e gratuita, pois o que é oferecido é uma educação em que a gratuidade se 

convencionou por se chamar de “doação mensal”.  

Retomamos, mais uma vez, à fala do entrevistado A do Sinpro e concordamos quando 

ele diz que “a sociedade precisa entender isso, o que está por tráz disso [...]”. A falta de 

informação das famílias com crianças menores que cinco anos, os impedem de ir em busca do 

direito de seus filhos. Somente o acesso à informação fará com que estas famílias parem de 

pensar que o Estado e/ou a instituição conveniada estão fazendo um favor. O Termo de 

Contrato assinado entre as partes envolvida – a instituição conveniada e a SME de Goiânia – 

precisa ser cumprido por ambas as partes, em função do atendimento e bem-estar das crianças 

atendidas.  

Conforme a Lei municipal nº 8.739 de 2008 apregoa, em seu artigo 29, inciso I, é 

direito dos pais e/ou responsáveis das crianças terem acesso às informações referentes à 

programação e aplicação dos recursos públicos na entidade, bem como de sua contrapartida. 

Porém, em nenhuma das instituições visitadas essa prática acontece. Sobre o valor da per 

capita (R$ 165,00) ser o mesmo desde 2013, a Semad prestou esclarecimentos, pelo site da 

prefeitura, no link licitações, endereçada à Associação dos Centros de Educação e 

Atendimentos filantrópicos de Goiás (ACG), afirmando que em 2017 a Secretaria Municipal 

de Educação e Esporte realizou vários estudos no intuito de ampliar o valor per capita para o 

ano de 2018. No entanto, devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela prefeitura de 
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Goiânia, tornou-se necessário manter os valores per capita/mensal aplicados em 2017 e anos 

anteriores.  

Apenas para constar, quanto o repasse financeiro que estava atrasado no primeiro 

semestre de 2018, foi realizado o pagamento retroativo às instituições conveniadas no final do 

mês de junho, referente aos dois bimestres de março/abril e maio/junho. 

No tocante aos encargos da prefeitura de Goiânia, por meio da SME e das instituições 

conveniadas, observamos mais uma vez o descumprimento das leis, o que indica prejuízo tão-

somente para a comunidade educacional, composta por crianças, famílias e funcionários das 

instituições conveniadas. A triste realidade demonstra que a principal beneficiada nessa 

situação é administração pública, seguida das OSCs. Tal atitude remete à prática da 

terceirização e ao desenvolvimento de uma privatização camuflada da educação infantil pelo 

terceiro setor (ADRIÃO, 2017; PERONI, 2012, 2013), demonstrados nos capítulos 1 e 2. 

 

4.4 Precarização do trabalho docente e a concepção de educação infantil 

Conforme já mencionado, trabalhar com essas temáticas exigiu uma análise detalhada, 

que permitiu organizarmos a percepção dos atores-gestores em temas, para que houvesse 

melhor compreensão dos fatos. Contudo, isso não quer dizer que tais temáticas apareçam 

distantes uma das outras, pelo contrário, estão interligadas entre si e até se complementam. 

Pontuamos, ainda que as cinco temáticas contempladas neste capítulo 4, são reflexo de uma 

administração pública gerencial contraditória, que afirma preocupar-se com a qualidade, mas, 

ao mesmo tempo, almeja uma qualidade com custos baixos, como se isso fosse possível. 

Para que haja qualidade, independentemente da área, requer investimentos. Daí as 

políticas públicas, em especial as educacionais, têm sido elaboradas com o intuito de 

incentivar a participação do terceiro setor (terceirização) e da iniciativa privada, por meio das 

parcerias público-privadas, pelo fato de o governo considerar que, agindo dessa forma, estará 

priorizando a qualidade com menos custos. Assim, o Estado deixa de ter caráter provedor e 

passa a ser regulador da economia e das políticas públicas, redefinindo, assim, seu papel 

(MUNDIM e SILVA, 2017; PERONI, 2013). 

É nesse sentido que a política de convênio para a educação infantil de Goiânia se 

constitui: o Estado participa apenas como regulador dessa política, enquanto a terceirização se 

torna o elemento essencial para a efetivação da mesma. De acordo com a parte teórica desta 

pesquisa e os dados analisados, a Política de Convênios para esta fase da educação no 

município de Goiânia, visa apenas reduzir o papel do Estado e desregulamentar direitos 



128 

 

 

conquistados, remetendo a concepção de educação infantil a um retrocesso de cunho 

assistencialista, como observamos nesta temática. 

Como se não bastasse, a referência à “precarização do trabalho docente” abarca uma 

série de apontamentos descritos pelos entrevistados, e que também foram observados durante 

as visitas às instituições conveniadas, de conhecimento tanto do Conselho Municipal de 

Educação de Goiânia, quanto da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e das 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) Central e Maria Thomé Neto.  

O primeiro aspecto relevante dessa temática observado nas visitas técnicas e 

entrevistas com os gestores dos CEIs, também é comprovado pelo representante do Conselho 

Municipal de Educação (CME) de Goiânia, quando afirma que: 

 
Um dos problemas que o CME de educação se depara com as conveniadas é a 

questão do quadro funcional, em que os professores são registrados como 

recreadores, têm vários outros termos. Mas as instituições conveniadas precisam 

seguir a Resolução nº 120/2016 do CME de educação, não tem lei diferente para 

uma e para outra. Tem que seguir a 120, tanto instituições públicas, privadas ou 

conveniadas. Essa resolução é muito clara na questão da lotação dos profissionais, 

cada um com sua formação. (ENTREVISTADO A, CME DE GOIÂNIA). 

 

A partir desse relato, percebe-se a existência de profissionais em sala de aula, 

assumindo função de professora, inclusive, com formação em Pedagogia que as habilita 

estarem em sala de aula. Porém, o registro na carteira de trabalho não é de professor, e sim de 

“recreacionistas”, “monitoras” ou “educadoras”, nomenclatura que varia de acordo com cada 

entidade. Tal prática foi comprovada em 18 das 22 instituições visitadas, das quais 

selecionamos alguns trechos: 

 
Eles são pedagogos, tem toda a formação necessária, fazem relatórios, participam 

dos planejamentos, avaliações. Mas eles não têm carteira de trabalho assinada como 

professor, e nem o salário, são registrados como recreacionista. (ENTREVISTADO, 

GESTOR CEI - 2). 

 

Nós não contratamos professor, assinamos a carteira como educadores, eles cuidam 

das crianças, então ele é um educador, ele é apoio. A cozinheira, a faxineira também 

são educadores. Agora transmitir conhecimento não, as crianças vão adquirir 

conhecimento quando vão para o ensino fundamental, com 6 anos. Lá sim, precisam 

de professores para transmitir o conhecimento (ENTREVISTADO, GESTOR CEI - 

1). 

 

As carteiras de trabalho são assinadas como educadoras. (ENTREVISTADO, 

GESTOR CEI – 15) 

 

As professoras são registradas na carteira de trabalho como agentes educativo 

(ENTREVISTADO, GESTOR – 9) 

 

As professoras são consideradas como educadoras, sua carteira de trabalho é 

assinado dessa forma (ENTREVISTADO, GESTOR – 12) 
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Os trechos acima remetem a uma concepção de educação infantil que não condiz com 

os documentos legais em vigor. De acordo com LDB nº 9.394/96, em seu art. 29, a educação 

infantil é considerada como a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

As DCNEIs (BRASIL/MEC, 2009b) reafirmam, em seu art. 5, que a educação infantil é 

composta por creches e pré-escolas e possui caráter institucional e educacional, podendo ser 

público ou privado, que educam e cuidam das crianças de zero a cinco anos de idade, 

diferente daquele de contextos domésticos, dos ditos programas alternativos à educação das 

crianças de zero a cinco anos de idade, ou da educação não-formal. A educação infantil 

deverá ser ofertada no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. 

(BRASIL/MEC, 2009b). 

Segundo as DCNEIs (BRASIL/MEC, 2009b), as propostas pedagógicas de educação 

infantil das instituições devem respeitar os princípios éticos, político e estéticos, além garantir 

o cumprimento pleno da função sociopolítica e pedagógica.  

Quanto ao profissional que atuará diretamente com a criança, a LDB nº 9.394/96 

prevê, no art. 62, que a formação dos docentes far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura plena, e a Resolução nº 120 do Conselho Municipal de Educação de Goiânia de 

2016, no art. 39 exemplifica que essa licenciatura plena, deverá ser em Pedagogia.  

Desse modo, as duas falas dos entrevistados gestor CEI-2 e CEI-1, além de gerarem 

uma indignação, demonstram um desrespeito às conquistas legais para a educação infantil e 

remetem ao descumprimento total das legislações, seja da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais 

para a Educação, LDB nº 9.394 de 1996, art. 67, inciso III e VI, referente ao piso salarial do 

professor e condições adequadas de trabalho, seja das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI), artigo 8º, que determina que a proposta pedagógica das 

instituições de educação infantil devem ter como objetivo garantir à criança acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens. Concomitante a isso, o entrevistado A, do CME de Goiânia, endossa: 

“nós acreditamos que a formação das crianças está realmente nas séries iniciais, que é a 

educação infantil”. 

É notável na fala do entrevistado Gestor CEI-1 um retrocesso à época em que a 

educação infantil no Brasil não era considerada como parte da educação básica. Segundo 
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Kuhlmann Jr. (1991), havia apenas um atendimento de cunho assistencialista exercido por 

instituições filantrópicas e entidades sem fins lucrativos com condições precárias de 

atendimentos. Na percepção desse entrevistado, ficou evidente que a educação infantil é 

apenas assistencial, enquanto a abordagem educacional se dá apenas a partir de seis anos de 

idade. Ideia essa, que nos remete ao que Kuhlmann Jr. (1991) chama de polarização entre 

assistencial e educacional, tal como era a educação ofertada entre os anos de 1870 a 1908, que 

infelizmente é reproduzida em pleno século XXI. 

Nesse sentido, concordamos com Flores e Susin (2013), ao afirmarem que os 

convênios/parcerias geralmente são estabelecidos em comunidades que necessitam de 

instituições que atendam a educação infantil e, por isso, nem sempre todos os critérios legais 

são considerados nessa oferta, visto que é perpassado uma mensagem subliminar em que é 

preferível ter instituições que ofertem educação infantil, mesmo não atendendo as legislações 

vigentes, ao invés de não as ter. Tal afirmação foi comprovada em 18 dos 22 CEIs visitados, 

sendo eles localizados em setores que não há oferta para a educação infantil e que as OSC 

burlam o que está proposto na lei. Fato esse, que é confirmado pelo seguinte excerto:  

 

(...) acredito que pelo número expressivo de crianças que essas instituições atendem, 

elas acabam ditando a forma pedagógica que irá fazer e a SME aceita. A prefeitura 

precisa do atendimento deles, são mais ou menos 1600 crianças, se eles falarem: 

‘nós não vamos atender’, são 1600 crianças que deixam de ser atendidas. É um 

trabalho que por mais que a gente não consiga mudar, não tem como deixar de falar. 

A nossa função é de apoiar, acompanhar e orientar todo o trabalho pedagógico 

dessas instituições, eu falo, coloco nos relatórios que não está atendendo ao que está 

posto nas DCNEI e na Resolução 120/2016. Muitas não cumprem o calendário 

letivo da escolar da SME e algumas atendem crianças os 15 primeiros dias do mês 

de julho. Estamos aguardando o resultado do Chamamento Público, ainda não 

sabemos como vai ser, quais as instituições que terão suas propostas aprovadas” 

(ENTREVISTADO, CRE – A). 

 

Um dos problemas que a gente se depara com as conveniadas é a questão do quadro 

funcional, a onde eles estão registrados como recreadores, tem vários termos e a 

gente tem reparado isso (ENTREVISTADO A, CME) 

 

As creches são da estrutura da educação, não é uma questão de assistência social, 

então eles (referindo-se a SME de Goiânia) trouxeram essa figura do agente, do 

auxiliar de lá daquela creche antiga, uma maneira também de buscar legitimidade e 

fugir da regulamentação da atividade do profissional do professor que entra a 

questão do piso, pois se esquivam de pagar (ENTREVISTADO B, SINPRO) 

 

Os relatos acima, além de confirmarem que a maioria das instituições conveniadas não 

cumprem com o que está posto na lei, demonstra a realidade de uma função árdua e que se 

não tiver envolvimento por parte dos outros órgãos que realizam o acompanhamento da 

instituição, tão pouco será mudado. O entrevistado CRE-A também demonstra incerteza 
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acerca do resultado do chamamento público, não sabendo quais dos CEIs que terão sua 

proposta aprovada. 

Para os atores-gestores dos CEIs, a prática de assinar a carteira de professores com 

outra função é respaldada pelo argumento de que a instituição é filantrópica e, por esse 

motivo, a contratação de seus funcionários se dá por meio da assistência social. Diante disso, 

as instituições conveniadas ganham respaldo legal dos sindicatos que as representam – 

Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 

Orientação e Formação Profissional no Estado de Goiás (Senalba-GO). E foi justamente nesse 

momento da pesquisa que percebemos a necessidade de convidar, por meio do Termo de 

Anuência, a participação da referida associação, que por sinal, não se opôs à pesquisa. 

De acordo com o roteiro da entrevista (Apêndice H), questionamos ao entrevistado, 

em qual lei o sindicato se fundamenta para permitir que as entidades registrem as carteiras de 

trabalho dos professores em outra função? E obtivemos a seguinte explicação: 

 
Na verdade, é assim, professor não é com o Senalba, vou ser bem claro, professor 

tem o sindicato deles, que é o Sinpro. E agora tem que ver se essas entidades se são 

regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e, inclusive, a Secretaria de Educação, 

então teria que ver [...]. Essas entidades na maioria são do Senalba, além de 

professor que dever ter algum lá, como você está falando, tem o pessoal 

administrativo, e que a carteira deverá ser assinada, tem que ser, nós temos um piso 

salarial no valor x, e o valor mínimo seria aquele”. (ENTREVISTADO A, 

SENALBA). 

 

De acordo com a explicação acima, podemos inferir que o Senalba reconhece que o 

sindicato responsável pelos professores é o Sinpro, que, de certa forma, joga a 

responsabilidade em cima do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Educação, que 

permite essa prática. O entrevistado coloca-se ainda como desconhecedor deste ato. Já que era 

a pesquisadora que estava falando, se considera responsável pelo pessoal administrativo, que 

é da sua competência, e afirma possuir um piso salarial, mas que não se lembrava do valor. 

Por isso, falou um valor x.  

No site do Senalba (www.senalbago.com.br), no menu “convenções coletivas”, 

encontramos apenas a Convenção Coletiva de Trabalho 2017 e 2018, que por sinal não está 

mais em vigor, pois o período de vigência era de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018. 

Nela, consta na cláusula terceira que o piso salarial para mensalistas é de R$ 994,28. No 

parágrafo segundo, consta para instrutores, monitores, recreadores, facilitadores e 

profissionais de educação física em entidades de formação profissional ou em entidades 

culturais e recreativas, o piso salarial por hora/aula de R$ 12,22 (doze reais e vinte e vinte e 

dois centavos), por uma hora de 60 minutos. E, para os cursos livres, o parágrafo terceiro 
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assegura que poderão contratar instrutor mensalista para o exercício de atividade 

administrativa, com piso salarial de R$ 1.105,00 e carga horária de 44 horas semanais, já 

incluso o descanso semanal remunerado (DSR) nesse valor. 

Por certo, constatamos que essas instituições não registram a carteira dos profissionais 

que exercem função de professor em sala com as crianças, professores porque encontram 

brechas legais para agir dessa forma, livrando-se de maiores despesas caso o profissional seja 

registrado como tal. Entretanto, observamos que algumas instituições conveniadas são do 

segmento Senalba-Go e outras, do segmento do Sinpro-Go, que são os responsáveis legais 

para representarem os professores do setor privado do estado de Goiás.  

Na ocasião da coleta de dados, entrevistamos os representantes do Sinpro-Go e, de 

acordo com o roteiro da entrevista (Apêndice G), questionamos sobre como é feita a 

contratação dos professores que trabalham nas instituições de convênio parcial. Obtivemos a 

imediata explicação:  

 

Essa questão chegou para nós em 2012, quando algumas professoras nos procuraram 

desejando se filiar ao sindicato. Quando fomos filiar essas professoras, algumas 

escolas entraram em contato conosco, dizendo que as professoras não poderiam 

filiar ao Sinpro, porque a escola já era filiada ao Senalba. Senalba é outro sindicato 

dos cursos livres, e isso nos chamou a atenção, porque para nós quem está em sala 

de aula desenvolvendo atividade pedagógica é o professor ou professora. Nós 

questionamos isso, quando fomos investigar, elas não recebiam o piso do professor, 

elas eram registradas como agente educativo, monitor. Tivemos alguns embates, 

inclusive no Ministério Público do Trabalho, as entidades mantenedoras, dos 

convênios parciais, estiverem presentes, foi uma reunião muito dura, porque 

insistiam em dizer que é uma questão de representação e quem os representa é o 

Senalba e a discussão foi considerada como uma questão sindical. Nós 

argumentamos que não, porque o ato pedagógico só se realiza com a presença do 

professor, e eles têm buscado outras maneiras para fugir da regulamentação da 

atividade profissional do professor, que entra a questão do piso. (ENTREVISTADO 

B, SINPRO-GO). 

 

Em meio às falas dos representantes do Sinpro-GO e do CME de Goiânia, salientamos 

que o salário dessas professoras varia entre R$ 1.000,00 e R$ 1.300,00, para cumprirem uma 

carga horária de 40 horas semanais. Das 22 instituições conveniadas visitadas, apenas uma 

paga um valor superior a R$ 1.300,00, sendo R$ 1.514,00 para as professoras e, mesmo 

assim, para cumprir a mesma jornada de trabalho citada e ter carteira de trabalho registrada 

com outra função que não seja a de professor. 

Diante destas situações, questionamos ao representante do Conselho Municipal de 

Educação (CME) de Goiânia, sobre qual tem sido a atuação desse órgão frente essas 

denúncias, e recebemos a seguinte explicação: 
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Nós, do Pleno, indicamos que a comissão de convênios chamasse todas as 

instituições que estão em descumprimento com a Resolução 120/2016 para orientá-

las. É feito um termo de compromisso, no qual elenca todas as recomendações, 

todos os problemas apresentados e os artigos que estão sendo feridos da Resolução 

120/2016 e tem um prazo de adequação. Agimos assim porque o conselho é um 

órgão consultivo, também orientador, não apenas fiscalizador. Quando essas 

instituições não conseguem se adequar, vão atrás de políticos, então existe esse outro 

lado também, e que a gente sabe que não tem como desvencilhar de tudo, mas 

continuamos indo lá, continuamos falando o que precisa fazer, deixamos um 

relatório bem detalhado e os encaminhamentos para a instituição se adequar 

(ENTREVISTADO A, CME DE GOIÂNIA). 

 

Assentado nessa fala, percebemos a dificuldade encontrada também pelo CME de 

Goiânia, em fazer valer a Resolução nº 120/2016 (GOIÂNIA/CME, 2016). Contudo, o 

representante afirma que, “quando essas instituições não conseguem se adequar, vão atrás de 

políticos” e isso contribuem para essa dificuldade”, o que poderíamos chamar de 

apadrinhamento político ou clientelismo político, exposto no item 3.1 do capítulo 3 desta 

dissertação, sobre o histórico da SME de Goiânia. Tal situação é vergonhosa, visto que, 

àqueles que foram eleitos para serem representantes do cidadão e defender seus direitos, agem 

em favor de interesses próprios ou privados, visando sempre o lucro para si. Entretanto, no 

relato abaixo, mostramos a atuação do CME a partir do excerto do gestor de um CEI, sobre 

um fato ocorrido em sua instituição.  

 

A inspetora do Conselho Municipal de Educação que acompanha nossa instituição 

recolheu todas as carteiras de trabalho e impôs que as profissionais tivessem suas 

carteiras assinadas como professoras e assim nos adequamos (ENTREVISTADO 

GESTOR CEI – 19). 

 

Com base no excerto, refletimos sobre a importância da atuação do CME e que se não 

houvesse esse “apadrinhamento político” com certeza haveria o cumprimento na íntegra da 

Resolução nº 120/2016 do CME de Goiânia.  

Como já mencionado, as temáticas deste capítulo 4 relacionam-se entre si, por isso, a 

temática 4.5 a seguir, continuará abordando o assunto denunciado pelo representante do CME 

de Goiânia, que é sobre essa relação que se estabelece entre a SME de Goiânia e as OSC com 

base no clientelismo político. 

 

4.5 Relação Secretaria Municipal (SME) de Goiânia e OSC sem fins lucrativos, 

permeada pelo clientelismo político 

Conforme a percepção dos atores-gestores entrevistados e análises na Resolução nº 

120/2016, é notável o seu descumprimento tanto por parte dos CEIs, quanto por parte da 
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administração pública municipal, visto que contratam profissionais para atuar em sala de aula 

sem terem concluído o curso de Pedagogia, além de profissionais atuarem como professores 

mas com carteira de trabalho assinadas como recreacionista e etc. Não sendo, portanto, algo 

recente, mas uma prática que vem se perpetuando ao longo dos anos. A partir da percepção 

dos atores-gestores, sobre os motivos dessa prática permanecer por tanto tempo, o 

entrevistado do CME de Goiânia a relacionou ao clientelismo político. Entretanto, além do 

representante do CME de Goiânia, outro entrevistado referiu-se ao clientelismo político, como 

pano de fundo entre as relações da prefeitura municipal de Goiânia e as OSC sem fins 

lucrativos. Logo, discorreu: 

  

O problema não é resolvido porque há uma liderança, uma articulação entre essas 

creches, chamadas filantrópicas, que congrega boa parte delas, que não seguem as 

adequações propostas. Há uma outra questão, meio que subjaz a isso, que poderia 

ser chamado de clientelismo político.  (ENTREVISTADO A, SINPRO) 

 

A prefeitura também é responsável nesse processo, porque vai argumentar que não 

consegue atender toda a demanda e por isso precisa desses convênios, entretanto, 

temos que reconhecer isso, a prefeitura leva vantagens nisso, a prefeitura recebe a 

per capita do governo federal, mas retém uma parte dela e passa uma parte para as 

creches, passam um recurso a quem daquilo que deveria ser. Para que, de fato, essas 

conveniadas tenham condições para desenvolver o trabalho, ou para ter margem de 

resultado, elas precarizam ao máximo e sacrificam os trabalhadores. O Ministério 

Público do Trabalho olha essa situação, mas a ação dele não é tão efetiva como a 

sociedade esperaria e assim as coisas vão indo. (ENTREVISTADO B, SINPRO).  

 

Com base na percepção anterior, compreendemos que as leis são burladas de acordo 

com os interesses clientelistas envolvidos a partir de uma articulação que envolve questões 

políticas. Tal ponto de vista, remete-nos à origem da SME de Goiânia em 1959, alicerçadas 

em favores políticos (CLÍMACO, 2004). Através desses favores, o clientelismo e o 

favoritismo passaram a contaminar as relações intra-escolares, nas quais os interesses pessoais 

e privados se sobrepuseram aos interesses públicos, cimentando um terreno propício ao 

desenvolvimento do corporativismo que, na prática, era também uma forma de privatização 

do público (LOUREIRO, 2004).  

Desse modo, é lamentável que, mesmo tendo se passado 59 anos desde a criação da 

SME de Goiânia, ainda se manifestem tais práticas que favorecem ao descumprimento da 

Resolução nº 120 de 2016 (GOIÂNIA/CME, 2016) e de outros documentos legais para a 

educação infantil. Além disso, perpassa-se a ideia de que as OSC sem fins lucrativos, são 

filantropia para os interesses que lhes convêm, conforme a percepção do entrevistado A do 

CME de Goiânia: “É filantropia, mas eles querem o retorno financeiro e querem manter nos 
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moldes dela, fora da Resolução nº 120/2016”. Tal concepção, coaduna com as denúncias que 

Flores e Susin (2013) expõem. 

 
É comum encontrarmos o atendimento sendo realizado em espaços escolares por 

oficineiros, monitores ou colaboradores que não possuem formação adequada, 

realizando um trabalho descontextualizado da proposta pedagógica institucional. Em 

função dos poucos recursos repassados pelo Estado em troca dessa parceria e 

também pelo fato desses contratados, em muitos casos, não possuírem formação 

apropriada, acabam recebendo baixa remuneração, formando um círculo vicioso 

entre a má remuneração e a baixa qualidade do atendimento [...]. Com 

financiamento inadequado e alta demanda, essa etapa sofre consequências como a 

retração da oferta e/ou o prejuízo às condições de qualidade necessárias, levando 

alguns municípios à opção pelo conveniamento. No caso das entidades conveniadas, 

a maioria delas ainda complementa os recursos públicos recebidos por meio da 

cobrança de mensalidades e/ou da arrecadação de doações, tendo em vista que o 

repasse do recurso público para tais instituições, em vários casos, é menor do que o 

valor de referência do FUNDEB para essa etapa (FLORES; SUSIN, 2013, p. 237-

238). 

 

As leis federais para a educação infantil (LDB nº 9.394/1996, DCNEI, 2009 e a 

Resolução CME nº120 de 2016 deixam muito claro que o atendimento às crianças menores de 

cinco anos idade é um atendimento de educação e que deixou de ser de ser apenas de cunho 

assistencial. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e, por mais que a 

instituição esteja vinculada a filantropia, mas ofereça um serviço na área da educação, seus 

professores não poderão ser contratados pela convenção de um sindicato que é da assistência 

social. Pelo contrário, eles precisam ser registrados como professores e filiar-se ao sindicato 

que atenda a categoria de professor. 

Contudo, a triste realidade demonstra que o retorno ao clientelismo político, se é que 

alguma vez este deixou de existir, acaba por definir as regras e até mesmo indicar gestores e 

professores para as OSC sem fins lucrativos, inclusive sem a preocupação com a formação 

para exercer a função (MACHADO, 1997). Ou, quando se tem a formação adequada para 

exercer a função para a qual foi contratado, tem-se a carteira de trabalho registrada com outra 

função, conforme demonstrado nas percepções de alguns entrevistados no item anterior.  

Com base nos relatos dos atores-gestores entrevistados dos CEIs, podemos inferir que 

essa forma de contratação (profissional que exerce função de professor, com carteira 

registrada como recreacionista) somente acontece, porque não é dada opção de escolha ao 

profissional e este se submete por que ele necessita do emprego. Acreditamos que isso 

aconteça por motivos mais amplos, relacionados ao sistema metabólico do capital que lhes 

impõe essa situação infeliz, (MÉSZÁROS, 2011).  

Para Mézsáros (2011), o sistema metabólico do capital é formado por três dimensões 

totalmente articuladas – capital, trabalho e Estado – mas, paradoxalmente, o material 
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fundamental que sustenta o pilar do capital não é a estrutura governamental, e sim o trabalho, 

em sua contínua dependência estrutural do capital e da alienação do trabalhador, favorecendo 

sempre os mais fortes contra os mais fracos. A partir dos postulados do autor, podemos 

refletir que a administração pública e as OSC sem fins lucrativos são as mais fortes na 

situação em relação ao trabalhador. Com isso, as OSC fazem uso do discurso de que o valor 

baixo da per capita/mensal, advindo do repasse público e a fragilidade legal, são justificativas 

para não pagar o piso salarial do professor, ou até mesmo, não pagar os salários dos 

funcionários, quando as verbas atrasam, como evidenciado no primeiro semestre de 2018 

pelas falas dos entrevistados.  

Além da alienação do trabalhador mencionado por Mézsáros (2011), observamos 

durante as análises dos entrevistados, que ainda existe a alienação dos cidadãos, sendo esta, 

articulada ao clientelismo político. Dado este, comprovado pelo seguinte relato:  

 

Desde 1998, as instituições conveniadas e o CMEIs de placas, são problemas que 

não conseguimos superar. Porque constrói-se um CMEI padrão e ao tentar derrubar 

o de placa, a comunidade representada pelos conselheiros tutelar vem em cima da 

Secretaria Municipal de Educação, porque eles querem mais vagas, não querem 

qualidade, todos eles querem é matricular a criança. E se, o CME não fosse mais 

exigente, principalmente com questão legal do número de crianças por sala, com 

certeza hoje nós seríamos o dobro de número de crianças em cada agrupamento. Nós 

já passamos desse momento, antigamente, toda instituição que a gente notificava era 

devido ao espaço-aluno excedente (ENTREVISTADO A, CME DE GOIÂNIA). 

 

A partir do que foi explicitado pelo entrevistado A do CME de Goiânia, deduzimos 

que a falta de informação sobre a concepção da educação infantil em conformidade com as 

DCNEIs (BRASIL/MEC, 2009) ou a Resolução do CME de Goiânia nº 120/2016 

(GOIÂNIA/CME, 2016), são fatores que propiciam a alienação destes cidadãos. Estes se 

tornam “iscas” fáceis ao clientelismo político, como corrobora esse outro relato: “O problema 

não é resolvido, porque tem um apadrinhamento do vereador, o vereador se beneficia 

eleitoralmente” (ENTREVISTADO B – SINPRO).  

Daí a necessidade de os documentos mandatórios municipais serem aplicados, a fim 

de superar esse clientelismo político. Sobre esse aspecto, o entrevistado A do SINPRO 

defende que: 

 

É importante também reconhecer a importância da Resolução do Conselho 

Municipal de Goiânia, que é a Resolução de credenciamento e autorização que exige 

das escolas o credenciamento e autorização, bem como, a apresentação das carteiras 

de trabalho assinadas, esse é um trabalho de fiscalização importante porque se um 

instituição se propõe a ser uma escola, educar crianças, não cumpre o mínimo que é 
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provar sua situação de sustentabilidade mínima e de contratar via CLT esses 

trabalhadores, ela não pode funcionar (ENTREVISTADO A – SINPRO). 

 

Para o entrevistado acima, a Resolução nº 120/2016 é clara sobre os aspectos que as 

instituições de educação precisam se credenciar e receber a autorização de funcionamento. 

Isso nos leva a refletir que, se há instituições funcionando, fora ao que está posto por essa 

resolução, tais como professores registrados em outra função, cobranças mensais dos pais em 

caráter de “doação mensal”, é porque de certa forma, ainda há um apadrinhamento, seja ele 

político ou não, que permite a instituição agir daquela forma, desconsiderando o que está 

posto na Resolução do CME de Goiânia. 

Diante das percepções expostas neste capítulo quatro, obsevamos que as políticas de 

convênios para a educação infantil do município de Goiânia dos anos anteriores e até mesmo 

com o atual Termo de Colaboração, são constituídas por contradições entre o que ordena a lei 

e a forma como esta se implementa. Logo, a formulação dessas políticas possui princípios da 

terceira, cuja administração pública gerencial se fundamenta em políticas economicistas, por 

meio da terceirização, com respaldo legal na Lei nº 13.019 de 2014. De acordo com Di Pietro 

(2017), a terceirização é um instrumento da política de desestatização, que busca a diminuição 

do Estado. E, em sentindo amplo, a terceirização é uma das formas de privatização de que em 

se socorrendo a Semad de Goiânia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de responder à problemática desta pesquisa – Como é constituída a 

política de convênio para a educação infantil no município de Goiânia? E qual a percepção 

dos atores-gestores envolvidos? – Foram traçados objetivos específicos que nortearam o 

caminho a ser percorrido, sendo eles: Desvelar os trâmites e o desenvolvimento das parcerias 

público-privadas e a trajetória legal da política de convênios no Brasil; Analisar em sua 

perspectiva teórica e histórica as regulamentações para a educação infantil; Investigar o 

processo de constituição da política de convênios para a educação infantil no município de 

Goiânia e a sua oferta; e Reconhecer a percepção dos atores-gestores envolvidos com a 

política de convênios para a educação infantil do município de Goiânia. Tais objetivos se 

materializaram nos quatro capítulos que compuseram esta dissertação. 

Desse modo, salientamos que a relação público-privado ganhou destaque a partir das 

políticas neoliberais que influenciaram as políticas de cada Governo no Brasil a partir da 

década de 1990, tendo reflexo nas políticas públicas voltadas para a infância. Destacamos 

como ponto crucial o Plano de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE ocorrida em 1995, 

que buscou implementar uma administração pública gerencial, sob os moldes da NGP, na qual 

as empresas estatais deveriam ser publicizadas (BRASIL, 1995a). Contudo, vemos esse 

processo como uma forma de privatização, em que o Estado estabeleceu o termo de parcerias 

e contrato de gestão através de OS e OSCIP para execução dos serviços não exclusivos do 

Estado. Desta maneira, o Estado deixa de ter um caráter provedor e passa a ser um Estado 

regulador da economia e das políticas sociais, redefinindo, assim, seu papel (DI PIETRO, 

2002; ROSSI et al, 2017). 

Com a redefinição do papel do Estado, ocorreu em 1998 a aprovação da Emenda 

Constitucional (EC) nº 19, nela foram reunidos todos os princípios do modelo de gestão 

gerencial baseados na administração privada, o que configurou como um marco significativo 

para a normalização de parcerias entre o poder público e o setor privado, bem como para a 

ampliação da presença de instituições sem fins lucrativos, chamadas de terceiro setor 

(ADRIÃO, 2018; ADRIÃO e BEZERRA, 2013). 

Destacamos no ano de 2004 a Lei Federal nº 11.079, conhecida como Lei de PPP ou 

de parcerias público-privadas, que instituiu normas gerais para licitação e contratação de PPP 

no âmbito da administração pública, que, ao nosso entendimento, contribuiu mais ainda para a 

privatização e terceirização dos serviços públicos, representando a diminuição da participação 

do Estado na oferta da educação pública. 
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Diante ao incentivo das normativas para a celebração de parcerias entre o poder 

público e entidades sem fins lucrativos, houve um crescimento considerável das instituições 

que compõe o terceiro setor, a ponto de surgir, em 2014, o Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC) ou Marco Regulatório do Terceiro Setor, por 

meio da Lei Federal nº 13.019/2014, atualizada pela Lei nº 13.204/2015, a qual estabeleceu o 

regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil (OSC), em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 

fomento ou em acordos de cooperação, além de definir diretrizes para a política de fomento, 

de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil. 

Desse modo, verificamos que as políticas públicas que têm sido implementadas, em 

especial a Lei nº 13.019/2014, possuem características não apenas do neoliberalismo, mas 

também dos postulados da terceira via, cuja administração pública se pauta nos preceitos do 

gerencialismo e da terceirização, com vistas em estratégias economicistas. De acordo com Di 

Pietro (2017), a terceirização é um instrumento da política de desestatização, que busca a 

diminuição do Estado. E, em sentindo amplo, a terceirização é uma das formas de 

privatização, à qual a administração pública de Goiânia vem se socorrendo há vários anos. 

Destarte, observamos neste estudo que a Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

de Goiânia (SME) foi criada em 1961 (CLÍMACO, 2004) e até o ano de 1999 não haviam 

creches municipais, sendo estas estaduais, ligadas à Assistência Social, e o órgão ligado ao 

município era a Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário (Fumdec). O 

atendimento dessas crianças era de cunho assistencialista “marcado pelo clientelismo, ligado a 

interesses políticos-eleitorais, visto que estavam quase sempre vinculadas à figura de políticos 

e indicações para cargos de diretores de creches ou servindo de locais de emprego para cabos 

eleitorais” (GOIÂNIA/SME, 2004, p.15). 

Dada a importância de analisar a perspectiva teórica e histórica sobre as 

regulamentações para a educação infantil, constatamos que a Constituição Federal do Brasil 

de 1988 foi um marco para a educação infantil em todo o país, visto que, após a CF/1988, a 

criança passou ser considerada como sujeito de direitos, surgindo a partir daí o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (1990) reformulado em 2016. Mas, somente com a 

implementação da Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional – LDB (1996), a 

educação infantil passou a ser considerada como primeira etapa da educação básica e, no 
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artigo 11 inciso V da LDB (1996), incumbiu aos municípios a responsabilidade de oferecerem 

educação infantil em creches e pré-escolas.  

Assim, somente no ano de 1999 o processo de municipalização das creches estaduais 

teve início no município de Goiânia, e, quando essas creches foram municipalizadas, elas já 

vieram em forma de convênios. Logo, constatamos que a educação infantil do município de 

Goiânia se deu a partir da absorção de treze (13) creches que anteriomente eram de 

responsabilidade da Fumdec, passando a ser denominadas de Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI). Houve também a efetivação de sessenta e quatro (64) unidade conveniadas 

sob a modalidade cooperação técnica-financeira, o que significa dizer que, além da SME de 

Goiânia fazer repasses financeiros para as instituições conveniadas, também disponibilizava 

parte dos seus servidores (GOIÂNIA/SME, 2004). De acordo com a SME (GOIÂNIA/SME, 

2004) esses convênios foram efetivados, pelo fato de a administração pública municipal não 

estar preparada financeiramente para se responsabilizar, naquele momento, por esse 

atendendimento.  

É importante pontuar também que a CF/1988 se tornou um elemento legal para a 

consolidação de parcerias para educação infantil, além de fortalecer a relação público-privado 

envolvendo repasses públicos, consoante com o Parágrafo Único, do art. 23 que fixou normas 

para cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e o inciso 

XXI do art. 37, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública.  

Dada a possibilidade legal de realizar parcerias com entidades sem fins lucrativos no 

campo educacional ou adotar PPP, o Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024), por 

meio da Lei 13.005/2014 (PNE/2014-2024), reconheceu as parcerias entre o setor público e o 

privado como oportunidade para ampliação de vagas para a educação infantil, podendo ela ser 

feita por meio de PPP ou convênios com entidades beneficentes de assistência social, 

conforme consta na estratégia 1.7 do referido documento, disponibilizando, ainda, recursos 

públicos para esse fim. 

Desta maneira, inferimos que a política de convênios para a educação infantil do 

município de Goiânia se constituiu em 1999, a partir do Termo de Convênio entre a SME de 

Goiânia e as OSC. As instituições conveniadas de educação infantil passaram a ser chamadas 

de Centro de Educação Infantil (CEI) e foram classificadas em convênio total (não envolve 

repasses públicos e a SME disponibiliza todo o quadro de profissionais, apenas o prédio é 

cedido pela OSC) e convênio parcial (envolve repasses públicos), sendo que o convênio 

parcial se caracteriza pela cooperação financeira (a contratatação de todos os funcionários é 
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de responsabilidade da OSC) e técnica-financeira (parte dos funcionários é disponibilizado 

pela SME e a OSC recebe recursos financeiros).  

A partir da pesquisa de campo apuramos que os CEIs se diferem dos CMEIs do 

município de Goiânia, no que se refere à concepção de educação infantil, à oferta de vagas e 

contratação de funcionários. De acordo com os dados coletados, a concepção de educação 

infantil de alguns CEIs parciais de cooperação financeira ainda está associada ao cunho 

assistencialista, ligada apenas à filantropia. Quanto à oferta de vagas, apenas 10% de suas 

vagas é destinada à SME de Goiânia, as demais são os próprios CEIs que determinam os 

critérios para a oferta dessas vagas à comunidade. Todavia, a per capita que determina o 

montante do repasse financeiro que a instituição conveniada receberá, não é calculada apenas 

nos 10% de crianças que são enviadas pela SME, mas sim pelo número total de crianças que a 

instituição atende. A contratação de funcionários ocorre via CLT, contudo, os professores têm 

sua carteira de trabalho registrada em outras funções que não configuram a profissão de 

professor, como é o caso de recreacionista ou monitor e coordenadoras pedagógicas 

exercendo funções concomitantes, além dos salários do professor serem abaixo do piso 

salarial, variando entre R$1.000,00 a R$ 1.300,00 para cumprirem 40 horas semanais. 

Também foi notável que existem interesses escusos nessa política de convênios para 

a educação infantil do município de Goiânia, interesses que não foram descobertos, mas os 

entrevistados reforçaram isso nas entrevistas e a partir de das percepções dos atores-gestores 

envolvidos, saltaram ao nosso entendimento que tanto as OSC, quanto a SME de Goiânia são 

beneficiadas com a política de convênios. Apesar da SME de Goiânia ter avançado nos 

aspectos de eleição para dirigentes dos CMEIs, ainda prevalece para os CEIs a indicação para 

dirigentes, e o clientelismo político não se configura mais da mesma forma como na década 

de 1960 e 1970, mas é notável uma política de influências.  

Das quarenta e uma (41) instituições de convênio parcial, foram visitadas vinte e dois 

(22) CEIs e entrevistados oito (08) dirigentes19. Todos eles alegaram dificuldade em 

sobreviver com os repasses recebidos e por esse motivo recebem/pedem “doações mensais” 

dos responsáveis pelas crianças, o que comprova uma fragilidade ao repasse público e à 

sobrevivência institucional, ao mesmo tempo em que são negligenciados os direitos das 

crianças menores de cinco anos de ter uma educação pública e gratuita.  

                                                 
19 São considerados oito dirigentes entrevistados e não vinte e dois (22), porque um único dirigente responde por 

quinze (15) CEIs na modalidade de cooperação financeira. 
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Desse modo, foi constatado a inobservância ao que está posto na Lei Municipal nº 

8.739/2008 no art. 8º, sobre os princípios que os convênios deverão obedecer referente a 

gratuidade do atendimento da educação infantil, da justiça e equidade. 

À vista disso, é eminente que há uma política de descaso por parte do poder público. 

Os órgãos competentens para realizar a fiscalização destas instituições, sejam o Conselho 

Municipal de Educação (CME) de Goiânia, as Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) 

Central e Maria Thomé Neto, ou os Sindicatos dos professores (SINPRO), já denunciavam o 

descumprimento das leis pelos CEIs parciais de cooperação financeira. Uma política de 

convênios para a educação infantil que foi constituída há uma década atrás, sob o discurso de 

que a administração pública municipal de Goiânia não tinha condições de receber as creches 

estaduais, e que por isso efetivou-se os convênios e permanecer até o ano de 2018 com esse 

mesmo discurso, demonstra que essa política realmente está beneficiando alguém, mas que 

infelizmente não são as crianças menores de cinco anos de idade, pois estas são protagonistas 

de uma precarização do trabalho docente, da descaracterização do professor e do desrespeito 

às leis que regem a educação infantil do município de Goiânia, em especial a Resolução do 

CME nº 120/2016. 

De acordo com os dados disponibilizados pela SME de Goiânia (Anexo E), em 

setembro de 2017, percebemos que oito (08) CEIs possuem o convênio na modalidade de 

cooperação técnica-financeira e trinta e cinco (35) de cooperação financeira. Se compararmos 

estes dados ao ano em que foram implantandas as políticas de convênios para a educação 

infantil do município de Goiânia, veremos que as sessenta e quatro (64) instituições 

conveniadas permaneceram. Apesar do anexo E não deixar claro o número de CEIs de 

convênio total em setembro de 2017, subentendemos que são vinte e um (21) CEIs, já que no 

ano de 2018, o anexo C apresenta que o quantitativo de vinte e três (23) CEIs de convênio 

total e, no anexo D, quarenta e um (41) CEIs parciais, o que totaliza as sessenta e quatro (64) 

instituições conveniadas. Entretanto, é notável o aumento da modalidade de cooperação 

financeira, visto que em 1999 (GOIÂNIA/SME, 2004) todos os sessenta e quatro (64) CEIs 

eram na modalidade de cooperação técnica-financeira, e em setembro de 2017 passou a ser a 

minoria. Ainda com base nos dados do anexo D atentamos que, dos quarenta e um (41) CEIs 

de convênio parcial, onze (11) não são confenssionais e trinta (30) são confessionais, 

distribuídas entre católicas, espíritas e evangélicas, sendo que a maioria destas instituições 

confessionais são evangélicas.  

Em atendimento à Lei Federal nº 13.019/2014, em janeiro de 2018, esse quantitativo 

tende a mudar. O Termo de Convênio entre a SME de Goiânia e a OSC, cuja modalidade era 
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de cooperação financeira, foi substituído pelo Termo de Colaboração. Portanto, a participação 

das OSC sem fins lucrativos passará a acontecer mediante Chamamento Público, posto por 

essa lei. As instituições que interessarem celebrar convênios com a administração pública de 

Goiânia, por intermédio da SME, terão que apresentar os documentos que comprovem sua 

proposta de trabalho e de habilitação para atuarem na educação infantil, no dia e local da 

seção pública, divulgado pelo Edital nº 001/2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018). Não haverá 

mais o convênio de cooperação técnica-financeira, este será chamado de Acordo de 

Cooperação, conhecido como convênio total.  O quadro 07 apresenta as principais mudanças 

entre a Política de Convênios da SME (GOIÂNIA/SME, 2013) e o Edital nº 001/2018 de 

Chamamento Público. 

 

Quadro 07 - Diferenças entre Políticas de convênios e o Edital nº 001/2018 do município de 

Goiânia 

Política de Convênios SME de Goiânia 

(em vigor até dezembro de 2017) 

Edital nº 001/2018 SME de Goiânia 

(em vigor a partir de janeiro de 2018) 

 Denomina-se Termo de Convênio  Denomina-se Termo de Colaboração 

 É regido pela Lei Federal nº 

8.666/1993 e pela Lei Municipal nº 

8.739/2008 e por demais legislações 

pertinentes contidas na Política de 

Convênios da SME (GOIÂNIA/SME, 

2013) 

 É regido pela Lei Federal nº 

13.019/2014 e pela Lei Municipal nº 

8.739/2008 e por demais legislações 

pertinentes contidas no Edital nº 

001/2018 da SEMAD 

(GOIÂNIA/SEMAD, 2018) 

 As OSC procuram a SME para 

formalizar parcerias. 

 A SEMAD juntamente com a SME, 

por meio de edital estabelecerá 

critérios, data e horário para 

realização de Chamamento Público, 

para o recebimento de propostas das 

OSC que desejarem formalizar 

parcerias com a administração 

pública. 

 Possui duas modalidades: convênio 

parcial e total. 

 Não possui modalidades. Existe 

apenas o Termo de Colaboração. 

 Convênio parcial distingue-se em 

cooperação financeira e técnica-

financeira. 

 A cooperação financeira é o mesmo 

que o Termo de Colaboração. Não 

terá mais a cooperação técnica-

financeira. 

 O Convênio Total não envolve 

repasses públicos, todo o quadro 

profissional é cedido pela SME, 

apenas o espaço físico é cedido pela 

OSC.  

 O Convênio Total será substituído 

pelo Acordo de Cooperação, todo o 

quadro profissional é cedido pela 

SME, apenas o espaço físico é cedido 

pela OSC. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base na Política de Convênios da SME (GOIÂNIA/SME, 2013) e no Edital nº 

001/2018 (www.goiânia.go.gov.br) 
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Com base nas informações contidas no quadro 07, observamos que o Termo de 

Colaboração posto pela Lei Federal 13.019/2014 é muito semelhante ao que já era adotado 

pela SME no período de 1999 a dezembro de 2017, no que se refere à modalidade de 

convênio parcial de cooperação financeira, contudo, refletimos que essa política de convênios 

implantada em janeiro de 2018, não seja apenas por uma questão legal, mas sim por uma 

questão de adesão por parte da administração pública de Goiânia. A SEMAD, juntamente com 

a SME de Goiânia, poderia optar por não continuar com estes convênios e, ao invés de 

transferir recursos públicos para as OSC, construirem novos CMEIs. Contudo, o que é 

perceptível é o fortalecimento das parcerias com o terceiro setor, advindo de uma política que 

visa desresponsabilizar a estrutura governamental da obrigação de promover serviços públicos 

básicos aos cidadãos, orindos da política da terceira via. 

Mesmo a Lei 13.019/2014 entrando em vigor em janeiro de 2018 para o município 

de Goiânia, as instituições conveniadas que tiveram seus convênios renovados em dezembro 

de 2017 com a SME, permaneceram com seus contratos em vigência, até que fosse concluída 

as fases do chamamento público, conforme consta os dados do anexo D que é referente a 

junho de 2018.   

Da divulgação do Edital nº 001/2018 (GOIÂNIA/SEMAD, 2018) conforme consta 

no site (www.goiania.go.gov.br) até a homologação com o resultado das OSC que tiveram 

suas propostas aprovadas, levou-se um tempo de dez meses. Com base nos dados do anexo E 

referente aos CEIs de cooperação financeira no ano de 2017 e com o resultado do 

chamamento público (anexo I), visualizamos os seguintes resultados: 

 

Quadro 8 – Comparativo das instituições conveniadas de Cooperação Financeira (2017) e 

Termo de Colaboração (2018) 

 

Convênio Parcial de Cooperação financeira  

20 de setembro de 2017 

Propostas aprovadas para celebrar o 

Termo de Colaboração  

02 de outubro de 2018 

35 instituições 17 instituições  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados disponibilizados pela SME de Goiânia (anexo E) e o Termo de 

Homologação (anexo I), publicado no site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br). 

 

É perceptível que as exigências postas pela Lei 13.019/2014 no Edital nº 001/2018 

contribuíram, de certa forma, para que nem todas as instituições que já mantinham o convênio 

com a SME na modalidade de cooperação financeira continuassem participando ou fossem 

aprovadas, por isso, pela primeira vez em dez anos, o quantitativo de instituições na 

modalidade cooperação financeira diminuiu, o que nos leva a inferir que estas dezoito (18) 
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instituições que não celebrarão os convênios com a SME de Goiânia, poderão em outros 

chamamentos públicos concorrer novamente nesse mesmo quesito, ou migrar para o Acordo 

de Cooperação. Caso opte por essa segunda opção, terão que demitir todos os profissionais 

contratados em regime celetista e a SME disponibilizará o quadro de profissionais e nesse 

acordo não haverá repasse de recursos públicos. A OSC cederá apenas a estrutura física para a 

SME de Goiânia. 

 Outro aspecto analisado a partir do quadro 08 é que destas dezessete (17) 

instituições que tiveram suas propostas aprovadas, persiste a ideia de que “papel aceita tudo”. 

Por mais que houvesse um rigor pela cobrança dos documentos às OSC, notamos que dois 

(02) CEIs que possuem mobiliários sucateados, coordenadora pedagógica realizando função 

na direção e na coordenação, salas com número de crianças, além do quantitativo permitido 

pelo disposto pela Resolução CME 120/2016, continuaram com convênios com a SME de 

Goiânia. 

Diante ao que foi exposto, concluímos que as políticas de convênios são uma 

privatização camuflada do ensino público e concordamos com as ideias de Peroni e Sheibe 

(2017) que endossam que a privatização na educação traz consequências para a 

democratização da educação infantil, ocasionando perdas no processo societário em 

desenvolvimento e a mercantilização da educação. Pontuamos ainda, que a pesquisa não se 

encerra nesses achados, mas torna-se um ponto de partida para pesquisas vindouras 

envolvendo a relação público-privado quanto ao pedagógico, ou a qualidade da educação 

infantil oferecida nessas instituições, entre outras questões.  
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APÊNDICE A: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DE TESES E DISSERTAÇÕES BDTD – BDTD/UFG – CAPES 

 

Obras encontradas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

Título do texto Autor/Ano Tipo Local da Defesa Palavras-chave Resumo 

A qualidade na educação 

infantil comunitária em 

Porto Alegre: estudo de 

caso em quatro creches 

conveniadas. 

SUSIN, Maria 

Otília Kroeff 

(2009) 

Tese Porto 

Alegre/RGS.  

Educação infantil. 

Conveniamento. 

Qualidade. Parceria 

Público-privada. 

A tese aborda a qualidade da 

educação infantil comunitário 

em Porto Alegre, para isso, 

apresenta conceitos de 

qualidade, e o arcabouço 

teórico para a análise dessa 

qualidade está ancorado em 

autores que discutem o sistema 

do capital e suas crises, bem 

como, a reconfiguração do 

Estado. O estudo evidenciou 

que a terceira via busca a 

aproximação com a sociedade 

civil por meio da parceria 

público privada. A 

aproximação da sociedade civil  

em Porto Alegre se dá pela 

parceria do movimento social 

comunitário com o poder 

público na oferta da educação 

infantil, sendo o 

conveniamento, a base da 
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política municipal para a 

expansão do atendimento desta 

etapa da educação básica. 

As parcerias entre o 

público e o privado na 

oferta da educação infantil 

em municípios médios 

paulistas. 

CASAGRANDE, 

Ana Lara (2012) 

Tese Rio Claro/ SP Educação Infantil. 

Parceria. 

Privatização. 

Público-privado. 

Estuda as parcerias firmadas 

entre os municípios médios 

paulistas e instituições privadas 

para a oferta da educação 

infantil. Os resultados 

evidenciam a consolidação das 

históricas parcerias 

estabelecidas na educação 

infantil; as parcerias como um 

suporte para atendimento à 

demanda.; os repasses 

financeiros às instituições 

privadas com valores inferiores 

ao valor estabelecido pelo 

Fundeb.   

 

A relação público-privada 

na Educação Infantil: um 

estudo sobre a prática de 

convênios com entidades 

privadas na Rede 

Municipal de Educação de 

Joinville 

ZAPERLON, 

Giovani (2011). 

Dissertação Florianópolis/SC. Educação Infantil. 

Política Educacional. 

Relação público-

privada. 

Convênios. 

A pesquisa constatou a 

expansão da Educação Infantil 

em Joinville/SC pela via do 

conveniamento, alinhada à 

orientação político-partidária 

dos dirigentes municipais das 

duas últimas décadas, produziu 

um duplo efeito: a expansão 

das matrículas pelo setor 

privado com e sem fins 

lucrativos, materializando a 

opção do “baixo custo” e ao 

mesmo tempo, as organizações 
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da “sociedade civil”, 

beneficiadas com essa 

estratégia, vêm ampliando 

consideravelmente seu escopo 

de ação, alargando tanto o rol 

de atividades desenvolvidas, 

quanto aos segmentos sociais 

atingidos. 

Total: 03 

 

     

 

Obra encontrada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás (BDTD/UFG) 

Título do texto Autor/Ano Tipo  Local da 

Defesa 

Palavras-chave Resumo 

A lógica do mercado na 

educação pública municipal 

– a parceria público-privada 

em Catalão/Goiás 

 

 

BELO, 

Fernanda 

Ferreira (2014 ) 

Tese Goiânia/GO Educação Pública 

Municipal. Parceria 

Público-Privada. 

Mercado Educacional 

Analisa a lógica do mercado 

educacional no contexto da 

educação (pública) municipal, 

em Catalão, Goiás, sob a 

perspectiva das parcerias 

público-privadas em educação– 

PPPE para a educação infantil e 

a pré-escola. A parceria entre a 

Secretaria Municipal de 

Educação de Catalão– SMEC 

com a Editora Positivo Ltda. foi 

formalizada a partir de 2008 e se 

deu pelo fornecimento de 

materiais didáticos do 

denominado Sistema de Ensino 

Aprende Brasil– SABE, de 
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Obras encontrada no Catálogo de Teses e Dissertações Capes  

Título do texto Autor/Ano Tipo  Local da 

Defesa 

Palavras-chave Resumo 

As parcerias público-

privadas na educação 

infantil: um estudo sobre a 

laicidade do estado e a 

religiosidade de instituições 

conveniadas 

 

ALMEIDA, 

Volnei Bispo de 

(2014) 

Dissertação São Bernardo 

do Campo - 

SP. 

Parcerias Público-

Privadas na 

Educação, Creches 

Conveniada; ensino 

religioso em escolas 

públicas, laicidade do 

Estado. 

 

 

Este estudo teve como objetivo 

investigar as parcerias público-

privadas e os possíveis impactos 

sobre a laicidade do Estado e o 

direito à Educação.  

Uma das políticas mais 

utilizadas pelo poder público 

municipal para garantir o 

atendimento educacional às 

crianças de 0 a 3 anos e a 

ampliação do número de vagas 

em creches, tem sido a adoção 

de parcerias por meio de 

convênios com instituições 

privadas. Muitas questões 

emergem desta política pública 

como, por exemplo, a relação 

entre a laicidade do Estado e a 

religiosidade de grande parte 

destas instituições. Este estudo 

surgiu da necessidade de se dar 

serviços de acompanhamento e 

assessoramento pedagógico e de 

acesso ao portal eletrônico do 

site desta Editora. 

Total: 01 
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maior transparência e ampliar o 

debate sobre os convênios entre 

o poder público municipal e 

entidades assistenciais, 

principalmente, no que tange o 

embate entre o público e o 

privado, entre o laico e o 

religioso. 

A literatura aponta uma histórica 

subordinação da educação 

infantil pública à assistência 

social privada e as disputas pela 

implantação do ensino religioso 

na educação básica pública. Os 

documentos analisados 

revelaram que é possível haver 

certo grau de comprometimento 

da laicidade do Estado quando 

se formaliza parcerias com 

entidades assistenciais de 

origem religiosa, 

principalmente, quando se avalia 

as deficiências e tendências de 

gestão e supervisão dos 

convênios realizados pelo poder 

público. 

Movimentos sociais e 

direito à educação infantil 

em São Gonçalo: 

perspectivas e dilemas da 

política de convênios entre 

poder público e 

COSTA, 

Tatiana 

Gonçalves. 

(2011) 

Dissertação São Gonçalo – 

RJ. 

Movimentos sociais. 

Creches 

Comunitárias. Política 

de Convênios. Direito 

à 

Educação. Poder 

Esta dissertação analisa a 

política de convênios entre as 

creches comunitárias de São 

Gonçalo e a Secretaria 

Municipal de Educação da 

cidade. O objetivo mais amplo 
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creches comunitárias local. deste estudo 

foi investigar se e em que 

medida a política de convênios, 

sobretudo a partir de 2004, 

quando 

as creches conveniadas foram 

incorporadas à Secretaria de 

Educação do município, 

possibilita 

a constituição de uma educação 

infantil comunitária de 

qualidade. Constatou-se que os 

convênios estão imersos em 

profundas e 

complexas contradições. Isso 

porque, se por um lado, 

contribuem para a expansão do 

acesso à 

educação infantil; vistos sob 

outro ângulo, constituem uma 

forma de oferta na qual os 

investimentos públicos são 

apenas parciais e o direito à 

educação, que deveria ser 

garantido 

pelo Estado, recai sobre a 

própria comunidade. 

Total: 02      
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APÊNDICE B: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DE PERIÓDICOS: ANPED; ANPAE; SCIELO; CAPES. 

 

Artigos encontrados no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 

Título do texto Autor/Ano GT Local de 

vínculo do 

autor 

Palavras-chave Resumo 

As nebulosas fronteiras 

entre o público e o privado 

na Educação Básica 

Brasileira. 

PERONI, Vera 

Maria Vidal 

(2015). 

05 Prof. Dra. 

UFRGS 

Parceria público-

privada em educação. 

Política educacional. 

Democratização da 

educação. 

O trabalho trata das redefinições 

no papel do Estado, que 

reorganizam as fronteiras entre o 

público e o privado e 

materializam-se nas diferentes 

formas na educação básica 

pública, com implicações para o 

processo de democratização com 

direitos sociais materializados 

políticas. 

Total: 01      

Artigos encontrados na Associação Nacional de Política Pública e Administração da Educação (ANPAE) 

Título do texto Autor/Ano  Local de vínculo 

do autor 

Palavras-chave Resumo 

A parceria entre o poder 

público municipal e as 

creches comunitárias: a 

Educação Infantil em Porto 

Alegre 

SUSIN*, Maria 

Otília Kroeff. 

PERONI**, 

Vera Maria 

(2011).  

 *Prof. Dra. 

UFRGS. 

*Prof. Dra. 

UFRGS. 

Educação Infantil. 

Parceria 

Público/Privado. 

“Público Não 

Estatal”. 

Este texto tem por objetivo 

analisar a parceria entre poder 

público e entidades do 

movimento comunitário na 

ampliação do atendimento da 

Educação Infantil, no município 

de Porto Alegre. As conclusões 

analisam avanços, limites 

e contradições referentes à 
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Artigos encontrados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) 

Título do texto Autor/Ano  Local de vínculo 

do autor 

Palavras-chave Resumo 

Uma análise da destinação 

dos recursos direta e 

indiretamente ao setor 

privado de ensino no Brasil.  

PINTO, José 

Marcelino de 

Rezende (2016) 

 Prof. Dr. USP Recursos públicos 

para o setor de 

ensino. 

Privatização do 

Ensino. Gastos 

Públicos com 

Educação.  

Analisa os diferentes 

mecanismos de repasse de 

recursos públicos ao setor 

privado de ensino, bem como os 

valores envolvidos. São 

apresentados os dados referentes 

a: 1) destinação direta de 

recursos, caso do Sistema “S”, 

do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) e dos 

convênios na educação infantil e 

especial; 2) renúncia fiscal, 

como é o caso do desconto 

padrão de imposto de renda da 

pessoa física para os 

contribuintes que possuem 

filhos na rede privada, do 

Programa Universidade para 

Todos (ProUni) e da isenção de 

tributos das entidades sem fins 

lucrativos; e 3) subsídios ao 

financiamento estudantil, como 

permanência destas creches 

como política de ampliação 

da educação infantil no 

município. 

Total: 01 
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é o caso do Fundo de 

Financiamento Estudantil 

(FIES). 

Arranjos institucionais entre 

o poder público municipal e 

instituições privadas para 

oferta de vagas para a 

educação infantil.  

OLIVEIRA*, 

Jaqueline dos 

Santos. 

BORGHI**, 

Raquel Fontes 

(2013) 

 *Mestranda 

UNESP/Rio 

Claro 

** Prof. Dra. 

UNESP/Rio 

Claro. 

Educação infantil. 

Parcerias público-

privadas. 

Oferta de vagas. 

Convênios. 

Apresenta um mapeamento das 

parcerias/convênios entre o 

poder 

público municipal e a esfera 

privada para a oferta de vagas 

na educação 

infantil nos municípios paulistas 

grandes. O estudo permitiu 

identificar 

diferentes arranjos institucionais 

entre o poder público municipal 

e as 

instituições privadas, em que 30, 

dos 54 municípios paulistas 

grandes, 

recorrem ao atendimento 

conveniado como forma de 

atender a demanda 

local, inclusive com instituições 

de finalidade lucrativa, 

diferenciando-se 

das tradicionais formas de 

convênios instituídas na 

educação infantil. 

Uma modalidade peculiar 

de privatização da  

Educação Pública: a 

aquisição de “sistemas de  

Ensino” por municípios 

ADRIÃO*, 

Theresa. 

GARCIA**, 

Teise. 

BORGHI***, 

  *Prof. Dra. 

Unicamp.  

** Prof. Dra. 

USP  

*** Prof. Dra. 

Parceria. Público-

privada. Sistema 

Apostilado de Ensino.  

Municipalização. 

Trata da tendência de 

crescimento das parcerias, pela 

via dos contratos, entre os 

municípios paulistas e empresas 

privadas da área educacional 
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paulistas  Raquel. 

ARELARO****, 

Lisete (2009).  

 

UNESP/Rio 

Claro.  

**** Prof. Dra. 

USP 

para a aquisição de “sistemas 

apostilados de ensino”. Os 

dados referem-se a 

levantamento  

desenvolvido no âmbito da 

pesquisa “Estratégias 

municipais para a oferta da 

educação básica: uma análise de 

parcerias público-privadas no 

estado de São Paulo”, 

financiada pela FAPESP.  

 

Total: 03      
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

30ª TURMA DE MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada “O desenvolvimento do processo de formulação e implementação das políticas de 

convênios para a Educação Infantil do município de Goiânia”. Meu nome é Nicássia Alves 

Cezário, sou a pesquisadora responsável e a minha área de atuação é a Educação Infantil. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento impresso em duas vias, sendo uma a sua e a outra pertencente 

à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você não será 

penalizado (a). Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pela pesquisadora responsável, via e-mail (nicassiaalves@hotmail.com) e ligação a cobrar, 

através do seguinte contato telefônico: (62) 98486-3354. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-

1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

O motivo que nos leva a realizar a pesquisa “O desenvolvimento do processo de formulação e 

implementação das políticas de convênios para a Educação Infantil do município de Goiânia”, 

se justifica pela necessidade de compreender o processo de formulação das políticas de 

convênios, os trâmites e as parcerias entre o poder público e privado na ampliação de vagas 

para a Educação Infantil, reconhecendo ainda a percepção dos diferentes atores envolvidos 

para a implementação dessas políticas. Salienta-se que a pesquisa possui uma abordagem 

qualitativa de coleta de dados e, por isso, baseia-se na análise de documentos legais e 

municipais e por meio de entrevistas áudiogravadas.  

A entrevista é organizada com perguntas semi-estruturadas e tem duração de duas horas no 

máximo. A participação na entrevista prevê riscos mínimos emocionais e de constrangimento 

ao bem estar do entrevistado, mas, caso o entrevistado sinta-se incomodado emocionalmente 

(angustiado) e constrangido com alguma das perguntas realizadas, ele tem a possiblidade de 

não responder a questão, sem ter nenhum ônus e até mesmo se retirar da pesquisa a qualquer 

momento, o fato de negar-se a responder as perguntas não que lhe causará intimidação ou 

indagações. Ainda com o intuito de gerar segurança ao entrevistado, também será 

disponibilizado o roteiro da entrevista com antecedência de dois dias pelo menos, ao dia 

marcado da entrevista. Quanto aos benefícios pessoais, o (a) sr. (sra.) não será beneficiado 

diretamente, mas ao participar dessa pesquisa, terá a oportunidade, de fornecer informações 

importantes para a compreensão do processo de formulação e implementação das políticas de 

convênios para Educação Infantil da RME de Goiânia, além de possibilitar ao entrevistado a 

oportunidade de observar de forma crítica as políticas de convênios, reconhecendo os atores 

envolvidos e refletir sobre os seus reais interesses. Esperamos também, que esta pesquisa 

possa trazer benefícios para a produção de conhecimento, uma vez que trará informações 
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importantes e relevantes sobre as práticas de convênios na Educação Infantil, no que se refere 

a formulação e implementação dessas políticas, estabelecidas pela RME de Goiânia, de forma 

que o conhecimento construído a partir desta pesquisa, será divulgado na área da Educação e 

possibilitará novos estudos. A pesquisadora responsável se compromete a divulgar os 

resultados obtidos por meio do relatório final a todos os entrevistados e a própria Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia. 

A participação no estudo não acarretará custos para você e nem compensação financeira 

adicional, visto que, a responsável pela pesquisa e sua equipe é que se deslocarão ao local 

previamente agendado por você. 

Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, 

bem como se recusar a responder questões que lhe causem constrangimento na entrevista. 

Poderá interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. O (A) Sr. (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo. 

Se diante ao que foi exposto, o Sr. (a) tiver gastos com a entrevista, ou, se sentir constrangido, 

humilhado, exposto ou até mesmo desrespeitado durante a entrevista ou após a publicação da 

mesma, o entrevistado terá o direito de pleitear ressarcimento em casos dos gastos ou receber 

indenização pelo descumprimento do TCLE, conforme a Resolução CNS nº 510/2016. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Preencha, por favor, os itens abaixo: 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa 

Eu,......................................................................................................................................., 

inscrito(a) sob o RG/ CPF........................................................................................, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “O desenvolvimento do processo de 

formulação e implementação das políticas de convênios para a Educação Infantil do 

município de Goiânia”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Nicássia Alves Cezário sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto me leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

………………………………………., ........ de ............................................ de ............... 
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___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Ou 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



175 

 

 

APÊNDICE D: ROTEIRO DE ENTREVISTA SME 

 

 
1. Dados de Identificação: 

1.1 Idade: (   )até 30 anos; (   )31 a 40 anos; (   )41 a 50 anos; (   ) acima de 50 anos. 

1.2 Instituição que trabalha: _______________________________________ 

1.3  Data de Admissão:____/___/____ 

1.4  Função:____________________________________________________ 

1.5 Data de início da função: ____/___/____ 

1.6 Situação funcional: (   ) Efetivo         (  ) Comissionado     (    ) outros 

1.7 Titulação: (  ) graduado; (  )especialista; (  )mestre; (  )doutor 

1.8 Graduação: _____________________________________________ 

2. Questões: 

 

2.1 Quais são os motivos que levam a SME de Goiânia celebrar convênios com as instituições 

das organizações da sociedade civil na Educação Infantil? 

 

2.2 Além do documento orientador do MEC (2009) sobre convênios e da Lei nº 8.739/2008 

da Câmara Municipal de Goiânia, existem outros documentos que fundamentam as práticas de 

convênios na Educação Infantil? Quais são eles? 

 

2.3 Atualmente, qual é o procedimento para estabelecimentos de parceria de convênios pela 

SME de Goiânia para a oferta da Educação Infantil? Descreva por favor. 

 

2.5 Sobre o Chamamento Público que está no site da prefeitura, como foi o processo de 

elaboração desse Edital?  

 

2.6 Com o chamamento público o que mudou em relação aos Termos de Convênios? Já é 

possível pensar nos pontos positivos ou até mesmo negativo? 

 

2.7 Como são feitos os repasses financeiros para as instituições de convênio parcial? 

 

2.8 As instituições que são conveniadas podem cobrar mensalmente valores dos 

pais/responsáveis das crianças? 

 

2.9 Todas as instituições que foram pesquisadas, queixaram acerca dos atrasos da verba neste 

ano de 2018. Realmente está atrasado? Vocês sabem dizer o motivo desse atraso? 

 

2.10 Quais são os critérios para ter reajuste da per capita? 

 

 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DA SME DE 

GOIÂNIA 
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APÊNDICE E: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DO CME DE 

GOIÂNIA 

 

 
 

1. Dados de Identificação: 

1.1 Idade: (   )até 30 anos; (   )31 a 40 anos; (   )41 a 50 anos; (   ) acima de 50 anos. 

1.2 Instituição que trabalha: ______________________________________________ 

1.3  Data de Admissão:____/___/____ 

1.4  Função:_________________________________________________________ 

1.5  Data de início da função: ____/___/____ 

1.6  Situação funcional: (   ) Efetivo         (  ) Comissionado     (    ) outros 

1.7  Titulação: (  ) graduado; (  )especialista; (  )mestre; (  )doutor 

1.8  Graduação: _____________________________________________________ 

2. Questões: 

2.1  Quais são os critérios observados pelo Conselho Municipal para a aprovação da 

política de convênios?  

 

2.2 Além do documento orientador do MEC (2009) sobre convênios e da Lei nº 

8.739/2008 da Câmara Municipal de Goiânia, existem outros documentos que 

fundamentam as práticas de convênios? Quais são eles?  

 

2.3  Atualmente, qual é o procedimento para estabelecimentos de parceria de convênios 

pela SME de Goiânia para a Educação Infantil? Descreva por favor. 

 

2.4  Como tem sido a atuação do Conselho Municipal frente a autorização das instituições 

de convênio parcial com a SME de Goiânia? 

 

2.5  O que o Conselho tem a pontuar sobre o Chamamento Público, como as instituições 

tem reagido frente essa nova política de convênios? 

 

2.6  Qual é a atitude de Conselho em relação as instituições que contratam profissionais 

para exercer função de professoras, mas, tem suas carteiras de trabalho assinada como 

recreacionistas? 

 

2.7 E sobre o funcionamento das instituições no mês de julho, vocês permitem? 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA 
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APÊNDICE F: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES DOS CENTROS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) DE GOIÂNIA 

 

 
1. Dados de Identificação: 

1.1 Idade: (   ) até 30 anos; (   ) 31 a 40 anos; (   ) 41 a 50 anos; (   ) acima de 50 anos. 

1.2 Instituição que trabalha: _______________________________________ 

1.3  Data de Admissão:____/___/____ 

1.4  Função:____________________________________________________ 

1.5  Data de início da função: ____/___/____ 

1.6  Situação funcional: (   ) Efetivo         (  ) Comissionado     (    ) outros 

1.7  Titulação: (  ) graduado; (  ) especialista; (  ) mestre; (  ) doutor 

1.8  Graduação: _____________________________________________ 

2. Questões: 

2.1  Qual o tipo de convênio que esta instituição celebra? Você tem acesso aos 

documentos orientadores sobre a celebração dos convênios? 

 

2.2  As ações de gestão e pedagógicas estabelecidas nesta instituição seguem os 

documentos orientadores da Secretaria Municipal de Educação? 

 

2.3  Como é o processo de autonomia das decisões desta instituição? 

 

2.4  Como esta instituição se tornou conveniada? 

 

2.5  Vocês participam de cursos de capacitação/formações? 

 

2.6  Como foi o processo de renovação de convênio desta instituição por meio do 

chamamento público?  

 

2.7  Como são feitos os repasses financeiros da SME de Goiânia? Eles são destinados para 

quê? 

 

2.8  Vocês cobram mensalidade dos pais/responsáveis das crianças? 

 

2.9  As carteiras de trabalho das professoras são assinadas com a função de professora? 

 

2.10  Quais são os critérios utilizados para divulgação de vagas para as turmas da educação 

infantil? 

 

2.11 Porque a instituição mantém o convênio com a prefeitura? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES DOS CENTROS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) DE GOIÂNIA 
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APÊNDICE G: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DO SINPRO 

 

 
1 Dados de Identificação: 

1.1  Idade: (   ) até 30 anos; (   ) 31 a 40 anos; (   ) 41 a 50 anos; (   ) acima de 50 anos. 

1.2  Instituição que trabalha: ___________________________________________ 

1.3  Data de Admissão:____/___/____ 

1.4  Função:_________________________________________________________ 

1.5  Data de início da função: ____/___/____ 

1.6  Situação funcional: (   ) Efetivo         (  ) Comissionado     (    ) outros 

1.7  Titulação: (  ) graduado; (  ) especialista; (  ) mestre; (  ) doutor 

1.8  Graduação: ______________________________________________________ 

2 Questões: 

 

2.1 Como tem sido a contratação dos professores que trabalham nas instituições de 

convênio parcial?  

 

2.2 Como o Sinpro enxerga a prática de convênios adotada pela SME de Goiânia, para a 

Educação Infantil? 

 

2.3  Qual é a atitude do Sinpro em relação as instituições conveniadas que estão com o 

pagamento atrasado dos seus funcionários? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DO SINPRO 
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APÊNDICE H: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O REPRESENTANTE DO 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO 

DE GOIÁS (SENALBA) 

 

 
1 Dados de Identificação: 

1.1 Idade: (   ) até 30 anos; (   ) 31 a 40 anos; (   ) 41 a 50 anos; (   ) acima de 50 anos. 

1.2 Instituição que trabalha: ____________________________________________ 

1.3 Data de Admissão:____/___/____ 

1.4 Função:____________________________________________________________ 

1.5 Data de início da função: ____/___/____ 

1.4 Situação funcional: (   ) Efetivo         (  ) Comissionado     (    ) outros 

1.7 Titulação: (  ) graduado; (  ) especialista; (  ) mestre; (  ) doutor 

1.8 Graduação: ________________________________________________________ 

2 Questões: 

2.1 O que o SENALBA sabe sobre a prática de convênios da SME de Goiânia para a 

oferta de educação infantil para a rede pública?  

 

2.2 Quais são os critérios para que uma instituição tenha o segmento do SENALBA? 

 

2.3 Qual é o valor descontado das instituições e dos profissionais? 

 

2.4 Em qual lei o SENALBA se baseia para permitir as instituições de organização da 

sociedade civil (OSC) assinem as carteiras de professores pedagogos com a função de 

recreacionista? 

 

2.5 Qual é a postura do SENALBA, perante a prefeitura de Goiânia, em relação aos 

atrasos das verbas? 

 

2.6 E em relação ao funcionário que está com pagamentos atrasados, vocês tomam algum 
posicionamento acerca dessa situação? 

 

 

 

 

 

 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O REPRESENTANTE DO SENALBA 



180 

 

 

APÊNDICE I: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DA CRE 

CENTRAL E MARIA THOMÉ NETO 

 

 
 

1 Dados de Identificação: 

1.1 Idade: (   ) até 30 anos; (   ) 31 a 40 anos; (   ) 41 a 50 anos; (   ) acima de 50 anos. 

1.2 Instituição que trabalha: ___________________________________________ 

1.3  Data de Admissão:____/___/____ 

1.4  Função:________________________________________________________ 

1.5  Data de início da função: ____/___/____ 

1.6  Situação funcional: (   ) Efetivo         (  ) Comissionado     (    ) outros 

1.7  Titulação: (  ) graduado; (  ) especialista; (  ) mestre; (  ) doutor 

1.8  Graduação: _____________________________________________________ 

Questões: 

2) Quais são as instituições conveniadas que você acompanha? E quanto tempo você as 

acompanha. 

3) Qual é a sua função exercida nestas instituições? 

4) De acordo com os documentos legais para a Educação Infantil, seja de âmbito 

nacional e municipal, em especial a Resolução nº 120/2016 do Conselho Municipal de 

Goiânia, explique como cada instituição conveniada encontra-se no atual momento.  

5) Por que as instituições conveniadas são jurisdicionadas apenas pela CRE Central e 

Tomé? 

6) Em detrimento da Lei 13.019/2014, o Termo de Convênios que a SME celebrava com 

as OSC, está sendo substituído pelo Termo de Colaboração, sobre esse assunto, você 

recebeu por parte da secretaria alguma orientação? O que você sabe sobre esse 

assunto?  

 

 

 

 

 

 

 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DA 

COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CENTRAL E MARIA 

THOMÉ NETO 
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ANEXOS 

ANEXO A: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

 



182 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

 



185 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 



193 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 



195 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

 

 



202 

 

 

 

 

 



203 

 

 

 

 

 



204 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 



209 

 

 

 

 

 



210 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

 

 



212 

 

 

 

 

 



213 

 

 

 

 

 



214 

 

 

 

 

 



215 

 

 

 

 

 



216 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 



220 

 

 

 

 

 



221 

 

 

 

 

 



222 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 

 



224 

 

 

 

 

 



225 

 

 

 

 

 



226 

 

 

 

 

 



227 

 

 

 

 

 



228 

 

 

 

 

 



229 

 

 

 

 

 



230 

 

 

 

 

 



231 

 

 

 

 

 



232 

 

 

 

 



233 

 

 

 

 

 



234 

 

 

 

 

 



235 

 

 

 

 

 



236 

 

 

 

 

 



237 

 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

 



239 

 

 

 

 

 



240 

 

 

 

 

 



241 

 

 

 

 

 



242 

 

 

 

 

 



243 

 

 

 

 

 



244 

 

 

 

 

 



245 

 

 

 

 

 



246 

 

 

 

 

  



247 

 

 

ANEXO B: RELAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

(CMEI) 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

 

RELAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI 

05 de junho de 2018 

 

Nº INSTITUIÇÃO 

01 CMEI 13 DE MAIO 

02 CMEI ÁGUA BRANCA 

03 CMEI ALEGRIA DE APRENDER 

04 CMEI ALTO DA GLÓRIA 

05 CMEI ANDRÉIA CRISTINA 

06 CMEI ATHENEU DOM BOSCO 

07 CMEI BAIRRO FELIZ 

08 CMEI BAIRRO GOIÁ 

09 CMEI BAIRRO SANTO HILÁRIO 

10 CMEI BEIJO FLOR II 

11 CMEI BEM ME QUER 

12 CMEI BRINCANDO E APRENDENDO 

13 CMEI BRISAS DA MATA 

14 CMEI BUENA VISTA 

15 CMEI CANTINHO DO SABER 

16 CMEI CANTINHO FELIZ 

17 CMEI CECÍLIA MEIRELES 

18 CMEI CIRANDA 

19 CMEI CLEMENTE RAIMUNDO SAUTHIER 

20 CMEI COLEMAR NATAL E SILVA 

21 CMEI CONDOMÍNIO RIO BRANCO 

22 CMEI CONJUNTO VERA CRUZ II 

23 CMEI CONJUNTO VERA CRUZ VI 

24 CMEI CONSUELO NASSER 

25 CMEI CORA CORALINA 

26 CMEI CRIANÇA CIDADÃ 

27 CMEI CRIANÇA FELIZ 

28 CMEI CRISTIANO EMÍDIO MARTINS 

29 CMEI DA BOA PROVIDÊNCIA 

30 CMEI DEMES JUNIO DIVINO DE FREITAS 

31 CMEI DEPUTADO SOLON BATISTA AMARAL 

32 CMEI DOMICIANO DE FARIA 

33 CMEI DRA ELIZABETH PINTO RIBEIRO 

34 CMEI DRA MARIZETE FERNANDES DE CASTRO CARVALHO 

35 CMEI FABIANO DE CRISTO 

36 CMEI GOIÂNIA VIVA 
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37 CMEI HERDEIROS DO FUTURO 

38 CMEI HUGO DE MORAIS 

39 CMEI IPÊ AMARELO 

40 CMEI IRMÃ LÍDIA 

41 CMEI JARDIM AMÉRICA 

42 CMEI JARDIM AMÉRICA II 

43 CMEI JARDIM ANA LÚCIA 

44 CMEI JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE 

45 CMEI JARDIM COLORADO 

46 CMEI JARDIM CURITIBA 

47 CMEI JARDIM DAS AROEIRAS 

48 CMEI JARDIM EUROPA II 

49 CMEI JARDIM GOIÁS 

50  CMEI JARDIM GUANABARA 

51 CMEI JARDIM GUANABARA III 

52 CMEI JARDIM LIBERDADE 

53 CMEI JARDIM MAILIZIA 

54 CMEI JARDIM NOVA ESPERANÇA 

55 CMEI JARDIM PRESIDENTE 

56 CMEI JARDIM PRIMAVERA 

57 CMEI JARDINS DO CERRADO I 

58 CMEI JOÃO NÁVEGA DE AGUIAR 

59 CMEI JOÃO VAZ 

60 CMEI JOSÉ ALVES BATISTA 

61 CMEI LYGIA RASSI 

62 CMEI MÃE TINA 

63 CMEI MÁRCIA LORENA MENDES 

64 CMEI MARIA FRANCISCA DA SILVA 

65 CMEI MATEUS BARCELOS BARRETOS 

66 CMEI MINERVINA MARIA DE SOUSA 

67 CMEI MONTEIRO LOBATO 

68 CMEI MORADA DO SOL 

69 CMEI NOSSA SENHORA APARECIDA 

70 CMEI 08 DE MARÇO 

71 CMEI ORIENTE VILLE 

72 CMEI ORLANDO ALVES CARNEIRO 

73 CMEI PADRE VITALIS 

74 CMEI PARQUE AMAZONIA  

75  CMEI PARQUE ATHENEU 

76 CMEI PARQUE ELDORADO D’OESTE 

77 CMEI PARQUE TREMENDÃO 

78 CMEI PEQUENO APRENDIZ 

79 CMEI PRESIDENTE COSTA E SILVA 

80 CMEI PRIMEIROS PASSOS 

81 CMEI PROFESSORA ALZIRA DE OLIVEIRA ALVES 

82 CMEI PROFESSORA DARLY 

83 CMEI PROFESSORA IACY ALBA ROCHA FERREIRA LIMA 

84 CMEI PROFESSORA NAIR LACERDA JUBE BORGES 
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85 CMEI RAIMUNDO LISBOA PEREIRA 

86 CMEI REAL CONQUISTA 

87 CMEI RECANTO DAS GARÇAS 

88 CMEI RECANTO DO SABER 

89 CMEI RECANTO INFANTIL 

90 CMEI RESIDENCIAL ALPHAVILLE 

91 CMEI RESIDENCIAL ITAIPU 

92 CMEI RESINDENCIAL ITAMARACÁ 

93 CMEI SAGRADA FAMÍLIA 

94 CMEI SANTA LUZIA 

95 CMEI SANTA MÔNICA 

96 CMEI SÃO PIO X 

97 CMEI SARA E REBECA 

98 CMEI SETOR AEROVIÁRIO I 

99 CMEI SETOR PERIM 

100 CMEI SETOR PROGRESSO 

101 CMEI SETOR SANTOS DUMONT 

102 CMEI SETOR UNIÃO 

103 CMEI SOLANGE PARK II 

104 CMEI TEMPO DE INFÂNCIA 

105 CMEI TIA JOVITA 

106 CMEI TIO OSCAR 

107 CMEI TIO ROMÃO 

108 CMEI VALE DOS SONHOS 

109 CMEI VILA AREÃO 

110 CMEI VILA FAIÇALVILLE 

111 CMEI VILA FINSOCIAL I 

112 CMEI VILA IZAURA 

113 CMEI VILA LEGIONÁRIAS  

114 CMEI VILA MAUÁ 

115 CMEI VILA RENDENÇÃO 

116 CMEI VILA SANTA HELENA 

117 CMEI VILA SANTA RITA 

118 CMEI VILA SANTANA 

119 CMEI VILA SÃO JOSÉ 

120 CMEI VILLAGE ATALAIA 

121 CMEI VIVENDO E APRENDENDO 

122 CMEI VIVER A INFÂNCIA 
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ANEXO C: RELAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) – TOTAL 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

Relação dos Centros de Educação Infantil (CEI) – Total 

05 de junho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Nº INSTITUIÇÃO 

01 CEI JULIANA PIRES 

02 CEI LAR DE MATILDE 

03 CEI ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ 

04 CEI ASSOIAÇÃO DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS 

05 CEI CASA ALVORADA CRISTÃ 

06 CEI OBRA DO BERÇO 

07 CEI SERAFIM RODRIGUES DE MORAES FILHO 

08 CEI SUELY PASCHOAL 

09 CEI WEMERSON RODRIGUES BERNARDES 

10 CEI ANÁLIA FRANCO 

11 CEI ASSUNÇÃO 

12 CEI ESPÍRITA VOVÓ ISLENA 

13 CEI ESPÍRITA VOVÓ MECA 

14 CEI JOSEFA LOPES 

15 CEI MARIA DE NAZARÉ 

16 CEI MARIA GENOVEVA 

17 CEI MARIA SABINO DE OLIVEIRA 

18 CEI MENINO JESUS DE PRAGA 

19 CENTRO PROMOCIONAL TODOS OS SANTOS III 

20 CRECHE CAETANO FOGLIA 

21 CRECHE CASA DO CAMINHO 

22 CRECHE ESPÍRITA MARIA DOLORES 

23 CRECHE LUIGINA 
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ANEXO D: RELAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) – PARCIAL 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

RELAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI PARCIAL 
05 de junho de 2018 

Nº INSTITUIÇÃO 

01 ASSOCIAÇÃO ÁGAPE-CRECHE FILANTRÓPICA 

02 CEI – ESCOLA CRECHE SÃO DOMINGOS SÁVIO 

03 CENTRO DE APOIO EDUC. COM. JESUS CRISTO E HUMILDADE 

04 CENTRO DE ASSIST. E EDUC. INF. ANTÔNIO R. DO AMARAL 

05 CEI SÃO CRISTOVÃO 

06 CEI BETEL 

07 CEI DO ABRIGO NOSSO LAR 

08 CEI EFICÁCIA 

09 CEI EFRATA 

10 CEI EVANGÉLICA EL-SHADDAI 

11 CEI FAMA 

12 CEI FRANCISCA DE LIMA 

13 CEI IRMÃ SCHEILLA 

14 CEI JANELA DO FUTURO 

15 CEI LUZEIRO 

16 CEI NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 

17 CEI PAGIEL 

18 CEI PALTI 

19 CEI PEDACINHO DO CÉU 

20 CEI PRODÍGIO 

21 CEI QUERUBINS 

22 CEI RABONI 

23 CEI RENASCER 

24 CEI SEMENTES DE AMOR 

25 CEI SONHO MEU 

26 CEI SOU FELIZ 

27 CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO 

28 CRECHE E EDUCANDÁRIO ESPÍRITA RECANTO DE PAZ PAULA 

29 CRECHE ESPÍRITA LUZ DO CAMINHO 

30 CRECHE MEIMEI 

31 CRECHE METODISTA 

32 CRECHE SÃO JUDAS TADEU 

33 CRECHE UNIÃO DAS PIONEIRAS DE GOIÂNIA 

34 CRECHE VÓ MARIA DE NAZARETH 

35 EDUCANDÁRIO AFRÂNIO DE AZEVEDO 

36 ESCOLA APEGO 

37 ESCOLA ESPÍRITA ALLAN KADERC 

38 ESCOLA ESPÍRITA IRMÃ CELINA  

39 ESCOLA ESPÍRITA PIETRO UBALDI 
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40 INSTITUTO EDUCACIONAL BOA NOVA 

41 NÚCLEO EDUCACIONAL MÃE DOLOROSA 
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ANEXO E: RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM 

CONVÊNIO PARCIAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, E CONVÊNIO 

PARCIAL DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – 2017 
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ANEXO F: ATA DE ABERTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 
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ANEXO G: ATA DE JULGAMENTO REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

001/2018 
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ANEXO H: PARECER Nº 004/2018 – CGL 
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ANEXO I: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
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