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FIM, Suellen Suzani Bueno. Filantropia e o Papel do Estado: reflexão sobre uma
instituição educativa. 2016. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso  em Pedagogia –
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.

RESUMO

Este estudo trata  a relação de instituições filantrópicas na área educacional  e  o
Estado  no  contexto  de  redefinição  de  seu  papel.  Considerando  que  a  partir  da
década de 90 do séc. XX, percebe-se um estímulo e expansão do setor que se
diferencia  do  público  e  do  privado,  assumindo  responsabilidades  essenciais  até
então de predomínio público; o terceiro setor é defendido como alternativa viável,
atribuindo à sociedade civil responsabilidades essenciais do Estado, num caráter de
filantropia  previsto  num aparato  legal.  Como problema de pesquisa  o estudo se
apoia na seguinte questão: qual a relação de instituições filantrópicas e o Estado,
diante do contexto de redefinição do papel do Estado? Sendo assim, tem-se por
objetivo  levantar o papel de instituições filantrópicas no atual contexto histórico de
redefinição do papel do Estado, identificar  conceitos e concepções sobre filantropia
e, por fim conhecer a experiência de uma instituição filantrópica em Londrina e seu
papel  para  a  sociedade  local.  Quanto  à  metodologia,  pauta-se  na  pesquisa
qualitativa,  mediante  uma  pesquisa  bibliográfica,  com  o  intuito  de  identificar  o
processo histórico e conceitual, para a aproximação de uma experiência utiliza-se da
análise documental sobre documentos da instituição filantrópica e uma entrevista
com o representante do estabelecimento. Compreendendo, ao final, que a filantropia
é um termo utilizado para designar ações da sociedade civil  organizada,  que se
mobiliza para atuar na esfera de políticas públicas básicas na intenção de atender
pessoas que não têm acesso a estes serviços por parte do Estado. Observa-se a
disseminação  destas  entidades  durante  o  processo  de  redefinição  do  papel  do
Estado  no  final  do  século  XX,  com vistas  a  um enxugamento  orçamentário.  No
entanto,  atualmente  existe  um  processo  inverso,  o  de  municipalização,  onde
mantenedores  “devolvem”  o  serviço  prestado,  justificado  pela  impossibilidade  de
gerenciamento frente as cobranças do poder público para estes estabelecimentos
filantrópicos, devido as exigências de um novo associativismo.

Palavras-chave: Filantropia. Educação. Papel do Estado. Terceiro Setor.



FIM, Suellen Suzani Bueno.  Philanthropy and the Government Role: reflectance
about  an  educational  institution2016.  49  f.End  of  course  paper   in  Pedagogy  –
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016.

Abstract

This paper aims to study the philanthropic instituitions relation on educational area
and the Government on the context of redifining your role. Considering since the 90’s
to the 20th century, it has been noticed a stimulus and expansion on the sector, which
differentiate  of  the  public  and  the  private,  assumining  essential  responsibilities,
theretofore from the public domain; the third sector is defended as viable alternative,
attributing to the civil society government’s essential responsibilities, philanthropically
provided  by  a  legal  framework.  The  research  problem is  based on the  following
question:  what  is  the  relation  between  the  philanthropic  institutions  and  the
Government, before the context of redifing the Government role? Thus, the objective
is to search the philanthropic institutions role on the current context of redifining the
Government  role,  indentifying  concepts  about  philanthropy  and,  finally  know  the
experience of a philanthropic institution in Londrina and its role on the local society. 
In reference to the methodology, it  is  guided by qualitative research, based on a
bibliographic research, which focus it to identify the historic and conceptual process,
to approximate the experience it is used document analysis from the philanthropic
institution  and  an  interview  with  the  representative  of  the  establishment.
Understanding, after, that philanthropy is a used term to designate the social society
actions, which is mobilized to act on the basic public politics pretending to attend
people, who do not have access to the public services
It  has  been  observed  the  disseminationof  these  entities  during  the  process  of
redifining the government role from the 20 th century end, aiming to dry the budget.
However, at  present,  there is an inverse process, the municipalization, where the
keepers “return” the provided service, justified by the impossibility of management in
the face of public authorities collection to these philanthropic establishments, due to
the demands of a new 

Key-words: Philanthropy. Educatio. Government Role. Third Sector.
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1 INTRODUÇÃO

Filantropia é um termo relacionado a ação humanitarista, sua prática

e discussão não são recentes na história, pois desde a Grécia antiga temos marcas

desse conceito, mas como regulamentação no campo educacional, como categoria

de instituição privada, foi contemplado no final do século XX, pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, 9.394/96 (LDB), em seu artigo 20, inciso IV, como

uma categoria de instituição privada.

Nestes termos, tem-se presenciado a partir da década de 1990, uma

disseminação e estímulo para instituições filantrópicas no campo educacional. No

entanto, este tema não contempla uma definição consensual, sendo alvo de intensas

contradições, se por um lado é caracterizado por um sentimento altruísta louvável,

por outro também observa-se a manutenção da desigualdade social e a parcialidade

do Estado no cumprimento de sua função.

Frente a uma crise econômica após a Segunda Guerra Mundial, O

Consenso de Washington  apresenta um pacote de medidas que sugere ações para

uma redefinição do papel  do Estado em âmbito  mundial.  O Brasil,  por  sua vez,

organiza-se para esta reforma administrativa apostando em estratégias pautadas na

ideologia neoliberal. Desta forma, as ações do Estados tornam-se minimalizadas. 

A sociedade, por conseguinte, sente de maneira drástica os cortes

financeiros  realizados  e  buscam  saídas  para  amortecer  o  impacto  causado,

interferindo  diretamente  nos  serviços  prestados  pelo  poder  público.  Dentre  os

movimentos organizados pela sociedade encontra-se a filantropia.

Sendo  assim,  este  trabalho  é  motivado  pela  tentativa  de

compreender  o  contexto  histórico  de  surgimento  das  instituições  filantrópicas  no

Brasil e também sua atuação a partir da redefinição do papel do Estado.

O estudo do tema foi motivado a partir da necessidade de conhecer

melhor uma instituição de educação infantil filantrópica que situa-se na comunidade

onde moro, estudei quando criança e que agora atuo como docente. Tenho uma

relação afetiva muito forte com este Centro de Educação Infantil (CEI) mas ainda

não  conhecia  sua  história.  No  decorrer  do  desenvolvimento  da  pesquisa,  a

instituição entrou em um processo de municipalização, o que me instigou a verificar

as justificativas para tal situação.
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Quanto aos objetivos desta pesquisa foram os de levantar o papel

de instituiçãos filantrópicas no atual contexto histórico de redefinição do papel do

Estado,  identificar   conceitos  e  concepções  sobre  filantropia  e  conhecer  a

experiência  de  uma  instituição  filantrópica  em  Londrina  e  seu  papel  para  a

sociedade local.

Utiliza-se a pesquisa qualitativa como estratégia para a construção

de  tais  conhecimentos,  buscando  subsídios  teóricos  em  Ludke  (1986)  e  Demo

(1998). A abordagem qualitativa favorece a compreensão de fenômenos na área das

ciências sociais, caracterizando-se como pertinente para o campo da educação, já

que pode abarcar o contexto social  e  a realidade histórica a partir  de dados do

próprio  ambiente  natural  pesquisado  pelo  pesquisador  e,  na  maioria  das  vezes

apresentados de forma descritiva.

A  respeito  dos  métodos  para  a  coleta  de  dados,  Ludke  (1986)

enfatiza  a  entrevista  como uma forma de  pesquisa  eficiente,  que  proporciona  a

interação  entre  pesquisador  e  entrevistado,  possibilitando  uma  interceptação

simultânea das informações desejadas, bem como o acesso à assuntos complexos.

Já o método de pesquisa bibliográfica constitui-se em uma forma exploratória de

legitimar evidências observadas pelo pesquisador encontrando respaldos teóricos.

Portanto, primeiramente realizou-se uma pesquisa documental para

o levantamento de dados históricos sobre a filantropia no Brasil e os aspectos que a

circundam. Tal análise foi fundamentada em fontes como Escorsim (2013), Coutinho

(2012),  Gohn  (2005)  e  Peroni  (2003).  Em  um  segundo  momento,  se  fez  uma

aproximação da realidade de um espaço escolar. Assim, realizou-se uma entrevista

com o atual representante do Centro de Educação Infantil para que se compreenda

as motivações para o processo de municipalização da entidade. Para tanto, foram

organizadas questões semi-abertas onde o entrevistado ficou livre para responder o

que julgasse necessário.

Desta  forma,  no  primeiro  capítulo,  mediante  um  levantamento

bibliográfico,  expõe-se  uma  análise  conceitual  sobre  a  palavra  filantropia  e  seu

significado, além do surgimento em um âmbito geral e por conseguinte no Brasil do

século  XVIII  e  sua  forte  relação  com  a  Igreja  Católica.  Durante  o  discorrer  do

capítulo  aborda-se  o  surgimento  do  Terceiro  Setor,  abarcando  a  experiência  da

filantropia num contexto de novo associativismo.

O capítulo dois traz a discussão sobre o processo de redefinição do
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papel do Estado, o sentido do Consenso de Washington para a reforma do Estado, a

circunstância da ideologia neoliberal e a proposta de Reforma da Gestão pública em

1995 no Brasil.

Adiante, o terceiro capítulo mostra uma aproximação da realidade a

partir  de  uma  experiência,  uma  Instituição  educacional  infantil  filantrópica  em

Londrina, o  CEI,  que se encontra em processo de municipalização. Há também

alguns apontamentos sobre as motivações que o levaram a esta situação, a relação

entre o estabelecimento e o papel do Estado.

Nas considerações finais identifica-se que a filantropia, no ponto de

vista das pequenas coletividades, consiste em um movimento histórico importante

para a sociedade. No entanto, vislumbra-se um novo contexto em que instituições

filantrópicas buscam se adequar, com novas exigências para o século XXI. Sem a

pretensão  de  esgotar  o  conceito  e  história  sobre  a  filantropia  e  educação,  este

trabalho sinaliza perpectivas para aprofundamento do tema.
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2 FILANTROPIA: PERCURSO HISTÓRICO E CONCEITUAL

O  vocábulo  Filantropia,  de  acordo  com  Abbagnano  (2000),  foi

descrito pela compreensão de Aristóteles como sendo a amizade de um homem

para com outro homem, um vínculo natural,  visto  que nenhum homem pode ser

alheio a outro. Já Platão delineia filantropia pautado em três aspectos: saudação,

ajuda  e  hospitalidade.  O  homem  como  ser  social  por  essência  justifica  a

naturalização destas relações, considerando ainda que a igualdade e a democracia

fossem devidas àqueles que tinham o status de cidadão.

O que mobiliza a filantropia é a vontade, bem como a necessidade

de ajudar o outro, sem querer um retorno, à princípio. Isto ocorre já há muitos anos

conforme afirmam Charnet, Chamon e Camarini ([21--?], p. 2321),

[...]  as  primeiras  civilizações  egípcias  desenvolveram  um  código
moral  com base na justiça social.  Houve inclusive contribuição do
próprio faraó para propiciar abrigo, pão e roupas para os pobres. No
Império  Romano também foram identificadas  ações filantrópicas  e
sociais, não podendo ser diferente uma vez que a palavra “caridade”
é  de  origem  latina,  derivada  de  caritas  (amor  ao  próximo  ou
beneficência). A palavra filantropia tem sua origem na Grécia antiga e
significa  boa  vontade  com  as  pessoas.  [...].  Na  Índia,
aproximadamente  274-232  a.C.,  o  imperador  Asoka  construiu
instalações médicas, cavou poços e plantou árvores para o deleite do
povo.  Os  profetas  judeus  também  foram  pioneiros  na  assistência
social,  pois  trabalhavam  pela  justiça  social,  política  e  econômica,
inclusive exercendo pressões sobre os governos da época.

Ao analisarmos o histórico da filantropia apresentado por Escorsim

(2008) vemos que esta nasce há pelo menos 5.000 anos, na Grécia, a partir  da

necessidade da assistência em uma situação de classes desiguais, onde o que tem

mais poder aquisitivo presta serviço aos pobres.

As missões caritárias se apresentam também com grande influência

da Igreja Católica, que ainda hoje disponibiliza-se neste tipo de ação social. Neste

prisma, o catolicismo, que prega a moral cristã de ajudar ao próximo, afirma que os

cristãos redimir-se-iam de seus pecados ao ajudar um necessitado.   

Segundo Escorsim (2008), a ajuda mútua também se apresenta na

história dos feudos rurais da Europa, quando a população se ajudava para produzir

sua  própria  sobrevivência,  auxiliavam-se  quando  ocorriam  catástrofes  naturais,

doenças e guerras.

11



No Brasil,  o conceito  de filantropia e assistência social  surge por

volta  do século  XVIII  estando muito  ligado à igreja.  Voluntários se  dispunham a

auxiliar os desvalidos da sorte, tais como pessoas em situações de desvantagens

sociais:  pobres,  viúvas,  enfermos,  órfãos,  prisioneiros,  indigentes  etc.  Tem-se  aí

destacado  a  atuação  dos  hospitais,  principalmente  das  Santas  Casas  de

Misericórdia. "A presença de formas laicas no campo da assistência social no Brasil

deu-se na pós–república,  tendo em vista  a separação oficial  entre  o estado e a

igreja" (SPOSAT, 2006 apud ESCORSIM, 2008, p.2).

Apesar da filantropia e da caridade estarem estreitamente ligadas

pode-se dizer que há uma diferenciação entre o conceito de ambas. A filantropia

pode apresentar-se  a  partir  de  uma demanda social,  desempenhando  um papel

importante  para  o  auxílio  aos  necessitados,  que  ajudam  fazendo  doações,

promovendo  bailes,  bazares,  loterias  beneficentes  etc.  Porém,  inegavelmente

origina-se em uma política de poder, que faz com que a filantropia seja um assunto

de  ricos,  em  que  os  mais  abastados  financeiramente  prestam  favores  aos

subalternos.  Esta  alocução  de  prestar  favores  ocorre  injustamente,  como  se  a

desigualdade social sempre existisse, o rico nasceu rico e o pobre nasceu pobre, e

assim sempre ocorrerá, sem pensar nas raízes e consequências de tudo isto. Sem

objetivos de abrir tal discussão no presente trabalho, apenas para uma necessária

reflexão:  quem está no topo da pirâmide,  sempre estará,  mas será que sempre

existiu  o  desnivelamento social?  E em que momento na história  da humanidade

iniciou-se a despótica  prática de poder dos ricos sobre os pobres? 

Por outro lado, a caridade pode ser compreendida como uma ação

ou  sentimento  altruísta  de  amor  ao  próximo,  insistentemente  pregada  pelo

cristianismo, em prol da moral cristã da benevolência. Tais afirmações podem ser

melhor compreendidas no discurso de Peres e Barreira (2009, p. 638), ao dizer que:

A origem  e  o  significado  das  palavras  filantropia  e  caridade  são
distintas, pois, enquanto a caridade é a virtude cristã, que além de
levar a amar a Deus sobre todas as coisas, leva a amar o próximo
como a nós mesmos, a filantropia é o sentimento que nos leva a
ajudar os homens porque são seres da nossa espécie.

Ao  debruçar  sobre  a  questão  da  filantropia  pode-se  encontrar

conceitos contraditórios para este tema, que podem nos comover e até convencer

em sua apresentação, como um ato de amor à humanidade, um sentimento que leva
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um homem a ajudar o outro, a doar-se a si mesmo em função do próximo, como

também  na  manutenção  da  desigualdade.  Tudo  isto  tem  sido  manifestado  por

instituições de caridade, por ONG’s, hospitais e igrejas que até hoje desenvolvem

ações dignas de reconhecimentos, que prestam serviços em prol do bem estar de

outros. Realmente auxiliar o próximo em suas necessidades é uma missão honrada,

porém o foco deste trabalho está no apontamento destas instituições relacionadas

ao papel do Estado.

A desigualdade social firmada, que possui uma grande contribuição

do velho, porém, muito atual modelo econômico capitalista impõe diferenças entre

classes, firmando assim de forma extremista, ricos e miseráveis. Ricos que em sua

maioria não apenas acumularam bens por premiação do destino:

mas, foi no marco do modo de produção capitalista que as relações
sociais assentadas no mutualismo dos grupos sociais sofreram uma
erosão em suas bases constitutivas. Pois, enquanto sistema gerador
de  desigualdade  como  princípio  fundante,  o  antagonismo  de
interesses entre trabalho  e capital  estabeleceu  novas relações  de
produção  na  base  infra-estrutural  societária  como  também  na
produção e reprodução da base político–ideológica, constituída pelo
Estado,  pelo  direito  e  pelas  formas  de  consciência  social
(ESCORSIN, 2008, p. 1).

Ao  mesmo  tempo,  surge  a  ideia  de  Estado  protetor  das

necessidades  coletivas,  que  arrecada  impostos  com  o  discurso  de  garantir  as

precisões da população como um todo. O Estado não cumpre com seu discurso, e

pelo contrário, o que se vê até a atualidade é o massacre dos pobres que não são

atendidos ou quando atendidos é de forma precária no acesso às políticas públicas. 

Desta forma, os ricos, de classe alta e muito seleta, que possuem privilégios

em relação a maioria social,  sentem-se tocados a ajudar o próximo que vive em

situações precárias. 

Atualmente, percebemos a assistência social em sua nova versão, a

filantrópica,  que traz  a possibilidade de inclusão social  daqueles que não teriam

outra forma de ter seus direitos garantidos. A filantropia chega à sociedade como

ações não governamentais que vem para mediar as necessidades dos excluídos

(em função da desresponsabilização/despolitização do Estado), que neste sentido

tem  atuado  apenas  como  uma  instituição  supostamente  neutra,  no  controle  da

pobreza.
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Observa-se  movimentações  das  instituições  filantrópicas  no

parâmetro  social  que  atuam,  segundo  Coutinho  (2008),  como  amortecedores

sociais, auxiliando no controle social, bem como nas demandas sociais.

Esta movimentação passa a ser estimulada pela atuação do terceiro

setor,  o  privado  sem  fins  lucrativos,  agora  em  um  novo  associativismo.  Este

associativismo tem se diferenciado por suas característica mais modernizadas, se

assim podemos nos expressar. Trata-se de uma assistência que seguiu juntamente

com a reforma do Estado, orientando-se também pela ideologia neoliberal e a lógica

mercantilista,  estabelecendo assim uma parceria  entre  instituições filantrópicas e

governo. 

Neste  contexto  o  terceiro  setor,  campo  das  ações  filantrópicas,

ganha papel  de destaque a partir  da década de 1990,  devido ao surgimento de

regulamentações num novo aparato legal e do conceito de publicização do Estado,

no repasse de responsabilidades à sociedade civil.

2.1 O TERCEIRO SETOR: NOVO ASSOCIATIVISMO

Nossa sociedade é composta por três complexos setores analisados

a  partir  de  uma  lógica  neoliberal,  o  Primeiro  Setor  corresponde  as  funções  e

obrigações  do  Estado  para  com  a  sociedade,  sendo  responsável  aos  âmbitos

municipal,  estadual  e  federal.  O  Segundo  Setor  é  composto  pelo  mercado,  são

associações privadas que possuem como finalidade o lucro financeiro. Já o Terceiro

Setor, que é o que mais nos chama a atenção nesta reflexão,  tem seu conceito

ainda obscurecido globalmente.

Muito  se  discute  sobre  o  surgimento  do  Terceiro  Setor  e  sua

funcionalidade no presente cenário social,  mas percebe-se uma multiplicidade de

sentidos  e  significados,  devido  à  sua  construção  histórica,  pois  passou  por

modificações  de  função  e  atuação  em diferentes  sociedades.  Mas  é  importante

localizar  o  próprio  termo  "terceiro"  e  seu  significado  moderno,  muito  discursado

atualmente e  de acordo com Gohn (2005, p. 65),

Fala-se em terceira onda, terceira via, terceiro setor,terceiro milênio,
além  do  setor  terciário,  Terceiro  Mundo,  terceira  idade,  terceiro
escalão,  terceira  classe,  etc.  Diferentemente  da  posição  dos
"terceiros" da filosofia dialética,  onde o terceiro é termo síntese, e
resulta  da  interação  entre  os  dois  primeiros  setores,  a  tese  e  a
antítese;  a  utilização  do  termo  na  modernidade  aponta  para
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caminhos alternativos, para a busca de novos modelos que superem
os problemas contidos na "Primeira" e na "Segunda" proposições em
tela.

Silva ( 2010) estuda o histórico do Terceiro Setor e assegura que,

O estágio atual em que o terceiro setor se encontra no Brasil — e no
mundo  —  passou  por  séculos  de  transformações,  onde  distintas
instâncias  socioeconômicas,  valorativas  e  simbólicas  foram  se
sucedendo e amalgamando. Portanto, torna-se relevante visualizar o
terceiro setor não apenas a partir de seu estado atual, mas também
conhecê-lo  através  dos  processos  de  produção  e  reprodução,
permissão  e  constrição,  característicos  do  processo  de
institucionalização que veio passando ao longo de cinco séculos. Da
origem alicerçada nos princípios da filantropia e da caridade religiosa
no  século  XVI  à  contemporaneidade  do  marco  legal  e  da  gestão
orientada ao desempenho.

No  Brasil,  a  atuação  do  terceiro  Setor  aparece,  como  já  citado

acima, em ações de caridade e filantropia. Sendo as Santas Casas de Misericórdia

XVI  uma  das  primeiras  manifestações  da  sociedade  civil  que  se  tem  registro,

estando ativas até os dias atuais. Estreitamente ligadas ao catolicismo, tais hospitais

traziam sinônimos de bondade e uma cultura de doação de si mesmo em prol do

bem-estar de outras pessoas. Conforme ressalta Silva (2010, p. 1305), "por mais de

três séculos — do período colonial até o final do século XIX — novas organizações

foram surgindo, tendo em comum a origem religiosa e a prática assistencialista às

comunidades carentes". Estas obras caritárias eram voltadas a indivíduos que não

tinham acesso a políticas públicas de saúde, educação e lazer.

Com a Constituição de 1934 há um rigor e dependência maior entre

as instituições filantrópicas e o Estado, o Estado brasileiro passa a assumir o modelo

de "Estado social",  voltando sua atenção para a área econômica e social. 

Além  de  se  envolver  diretamente  com  a  execução  de  políticas
públicas — quase que exclusivamente em perímetros urbanos e nas
áreas de saúde e educação —, o Estado direcionou um maior aporte
de  recursos  para  as  organizações  assistenciais.  Iniciou-se  um
período caracterizado por forte dependência econômica do Estado,
que passou a exigir prestação de contas e a exercer maior controle
sobre a gestão financeiro administrativa das organizações.  (SILVA,
2010 apud ASHOKA, 2001, p. 1307).

Atualmente, pode-se afirmar que fazem parte do conjunto Terceiro

Setor  grupos  empresariais,  Organizações  não  Governamentais  (ONG´s),

Organizações  Sem  Fins  Lucrativos  (OSFL),  Organizações  da  Sociedade  Civil
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(OSC), entidades de direitos privados, entre outros grupos. Podendo ser observados

em ações como escolas, creches, asilos,  hospitais, museus, grupos e orquestras

musicais,  ensinos profissionalizantes, abrigos e albergues, grupos literários, entre

outros.

Por  um  lado  desenvolve  um  papel  de  grande  importância,  pois

presta serviços sociais à população,  principalmente aos que estão à margem da

sociedade.  Sendo uma articulação da sociedade civil, que apresenta-se como "não-

governamental"  e  "não  lucrativa",  cujas  características  envolvem  participação

voluntária,  autônoma e privada organizada em prol de objetivos coletivos (SILVA,

2010, p. 1302) . Ou seja, as ações do Terceiro Setor visam o bem coletivo, mas não

são governamentais, são instituições de caráter privado, mas não objetivam o lucro

financeiro. Situam-se entre o Estado e o Mercado, pois, por vezes estão abertas a

parcerias, em outras posicionam-se independentes ou opostas.

Por  outro  ângulo  ainda  há  uma  grande  crítica  a  intenção  dos

serviços prestados pelo terceiro setor:

O termo “terceiro setor” é formado a partir de recortes sociais, por
meio  de  esferas,  num  âmbito  neopositivista,  funcionalista  e
estruturalista que isola os, já citados, setores, em que a existência
dos  mesmos  na  sociedade  se  dá  de  uma  forma  fragmentada  e
dicotomizada “Como se o 'político'  pertencesse à esfera estatal,  o
'econômico' ao âmbito do mercado e o 'social' remetesse apenas à
sociedade civil, num conceito reducionista (REVISTA IPEA, 47ª ed.,
apud MONTAÑO, 2007, p. 53).

Tal discussão a respeito do Terceiro Setor  parte de um pressuposto

de  que  sua  funcionalidade  seria  uma  estratégia  conjunta  entre  o  governo  e  as

empresas privadas para certa filantropia das necessidades sociais.

Segundo  Gonh  (2005)  é  concebido  como  associações  de

voluntariado,  sem fins  lucrativos,  mas  que ao  mesmo tempo o  liga  ao mercado

justamente  por  esta  mesma  razão.  Grandes  empresas,  e  pequenos  e  médios

empresários apoiam e investem no terceiro setor como estratégia para diminuir o

valor de impostos e taxas cobradas pelo Estado.

Ao que consta, na Inglaterra tem-se uma concepção mais moderna

de terceiro setor, herdado da tradição da caridade, referente à filantropia, passando

da minimização do assistencialismo à articulação com o mercado capitalista. Esta

evolução na concepção faz emergir o termo "filantropia-empresarial".
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De acordo com Gohn (2005, p. 74) o terceiro setor ganha força nos

anos 90 com o surgimento de outra fonte de referência:

Isto porque,  após a Segunda Guerra Mundial,  outra expressão se
incorporou  ao  campo do  terceiro  setor:  as  ONGs -  Organizações
Não-Governamentais.  Sabemos  que  a  nomenclatura  ONG,
inicialmente,  esteve ligada  à  ONU e se referia  a  um universo de
entidades  que  não  representava  governos,  mas  tinham  presença
significativa em várias partes do mundo.

De acordo com Silva (2010) conforme o crescimento das indústrias,

a urbanização e a expansão da massa de operários das cidades brasileiras nas

décadas de 20 e 30, agravavam-se também os problemas sociais, principalmente

àqueles que dizem respeito as políticas sociais de saneamento básico. O Estado

não  dava  conta  de  atender  à  grande  demanda,  favorecendo  o  aumento  das

organizações assistencialistas.

Outro  marco  histórico  do  desenvolvimento  do  Terceiro  Setor   no

Brasil ocorreu durante o auge da resistência política da ditadura militar, na década

de  70,  com  o  surgimento  das  ONG´s  (Organizações  Não-Governamentais)

consolidando o Terceiro Setor "Além de serem responsáveis pela disseminação da

noção de cidadania e pela pressão para seu exercício pleno, favoreceram também a

entrada de recursos de organizações internacionais” (BNDES, 2001 apud SILVA,

2010 p. 1309). A atuação das ONG´s se mantiveram firmes na luta contra o regime

político, juntando-se a grupos de esquerda, e de oposição militar, defendendo as

causas  de  presos  políticos,  exilados  e  torturados.  Surge  então,  a  partir  deste

movimento,  um  novo  perfil  de  movimentos  sociais:  as  cidadãs  militantes,  que

encabeçavam movimentos sociais populares, contribuindo para a queda do regime

militar. As ONG's trouxeram mudanças quanto sua organização e gerenciamento, já

que não tinham tanto a intervenção e dependência administrativa e  econômica do

Estado, mas  tinham vínculos e parcerias com instituições internacionais. .

Frente  a  um  panorama  de  um  mundo  contemporâneo,  onde  a

globalização  impera,  e  o mesmo poder que inclui  também é àquele que exclui,

podemos  contemplar  o  auge  do  caos  social,  sentindo  os  efeitos  da  crise  da

economia globalizada. A lógica capitalista firmando a riqueza de uma classe seleta,

coloca em risco a garantia dos direitos sociais da classe majoritária. É o velho e tão

atual discurso se intensificando "o rico, cada vez fica mais rico, e o pobre, cada vez

mais pobre".
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Os efeitos da crise e a rapidez das mudanças na era da informação
levaram a questão social para o primeiro plano, e com ela o processo
de exclusão social,  que já não se limita à categoria das camadas
populares,  historicamente  excluídas  de  condições  condignas  de
renda/salário, saúde, educação, moradia, transporte etc. O indivíduo
é excluído "não apenas por ser desigual ou diferente, mas por ser
considerado  não-semelhante,  um  ser  expulso,  não  dos  meios
modernos  de  consumo,  mas  do  gênero  humano  (NASCIMENTO,
1995 apud GOHN, 2005, p. 9).

Neste contexto onde a política também acaba se desintegrando com

os efeitos da globalização, podemos constatar que em países emergentes como o

Brasil,  as  regras  do  jogo  são  estabelecidas  pelos  banqueiros  internacionais,  e

segundo Gohn (2005, p. 10) "as instituições públicas perderam força, capacidade de

regulação   e  integração".  Deste  modo,  as  políticas  públicas  que  antes  foram

estabelecidas  para  que  garantissem  o  direito  de  bem  estar  da  população  mais

carente, no que diz respeito à saúde, moradia e educação, por exemplo, agora são

mecanismos de exclusão e injustiça social, pois não conseguem atender à todos, ou

quando há serviços  públicos prestados são sem qualidade.  Assim,  as  empresas

privadas e organizações voluntárias começam a ganhar mais espaço, em detrimento

a esta situação, ou seja, o espaço público vai se enfraquecendo, e as empresas

estatais  vão sendo privatizadas. 

Para Gohn (2005), com o discurso do fracasso em plena crise, as

privatizações  são  pregadas  como  benefícios  para  a  população  de  países

emergentes, porém é necessário pesar-se os prós e os contras de tal posição. A

autora ainda traz um resumo relevante da situação financeira do Brasil à luz de uma

análise  no  ano  de  2005,  ressalta-se  aqui  que  uma década  após,  em  2016,  as

tensões ainda permanecem, e talvez os colapsos são ainda mais graves. 

Na  última  década  observamos  que  a  economia  brasileira  foi
desregulamentada,  as  leis  e  políticas  sociais  flexibilizadas,
trabalhadores perderam ou tiveram seus direitos sociais reduzidos,
empresas  estatais  foram  privatizadas,  impostos  provisórios  se
tornaram permanentes, os juros atingiram cifras altíssimas, a política
cambial foi controlada e depois deixada ao sabor do mercado, etc.
Tudo em nome da busca do equilíbrio financeiro, da necessidade de
atrair  o  capital  externo  para  investimentos.  O  plano  de  conter  a
inflação via estabilização da moeda esgotou-se. Os especuladores
internacionais  ganharam muito dinheiro com os juros altos  que lhes
foram oferecidos, o país ficou mais endividado, mais pobres e com
menos reservas financeiras.  E a dívida externa? Esta só cresceu.
Resulta que está cada vez mais evidente que os custos sociais da
chamada "modernização" estão sendo altos demais, dentro de um
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modelo globalizado que privilegia não o investimento produtivo, mas
o capital  financeiro especulativo.  Tudo isso tem gerado apreensão
sobre a natureza do processo civilizatório que está sendo construído
na virada deste novo milênio. (GOHN, 2005, p. 11).

Ao analisarmos a atuação do terceiro setor, podemos enfatizar sua

relação  com  as  instituições  filantrópicas  atuantes.  A filantropia  está  situada  no

terceiro  setor  da  sociedade.  Mediante  a  desnuda  desigualdade  social,  podemos

apontar um grupo específico de pessoas  nesta população que são mais vulneráveis

a sofrerem segregações e exclusões, entre eles podemos citar: crianças, meninos

de  rua,  mulheres,  terceira  idade,  indígenas  etc,  que  possuem  necessidades

específicas, que na maioria das vezes os serviços públicos não consegue atender.

Assim,  as  instituições  filantrópicas,  em  sua  grande  maioria,

desempenham trabalhos voluntários, organizações populares ou associativismo ao

Município ou Estado na tentativa de atender um maior número de pessoas em suas

necessidades. Na área da educação, por exemplo, existem instituições que atuam

com  programas  e  projetos  oferecendo  centros  de  educação  infantil,  ensino

profissionalizante para crianças, adolescentes e jovens em situação de risco etc.

Ainda  com  relação  aos  estabelecimentos  filantrópicos,  tais

organizações não-governamentais passam por uma reestruturação, as associações

voluntárias filantrópicas começam a assalariar e remunerar seus profissionais para

atuarem em programas e projetos específicos. Além disto ocorre novas mudanças,

até mesmo na nomenclatura, com tal reestruturação,

As  novidades  não  se  limitam  à  forma  de  organizar  a  divisão  de
trabalho nas ONGs, mas incluem também a articulação que as novas
organizações passaram a ter  com a reestruturação do Estado,  na
economia e na sociedade, e com as políticas públicas para as áreas
do  social,  gerando  um  novo  tipo  de  associativismo,  de  natureza
mista: filantrópico-empresarial-cidadão (GOHN, 2005, p. 17).

A  saber,  com  a  crise,  surgem  novas  formas  de  atendimento  das
demandas sociais, no que descreve 

[...] podemos afirmar um novo cenário tem sido construído, a partir de
três frentes básicas de ações coletivas,  a saber: novas formas de
gestão  dos  negócios  públicos,  em  políticas  de  parceria  entre
entidades  da  sociedade  civil  e  governos;  novas  formas  de  fazer
política entre os movimentos sociais rurais com o uso de recursos da
mídia e de espaços urbanos para dar visibilidade às ações; e novas
articulações  entre  ONG's,  governos  e  empresários,  no  chamado
terceiro setor da economia, que têm gerado novas modalidades de
trabalho dentro do que está sendo redefinido como "voluntariado".
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Outras formas de associativismo e associacionismo surgem fora do
mundo dos movimentos sociais, ao redor das novas organizações da
sociedade civil (GOHN, 2005, p. 15).

Ainda a respeito do associativismo no terceiro setor Gohn (2005, p.

18) ressalta que "este é pouco ou nada politizado, na maioria das vezes integrado às

políticas  neoliberais".  Portanto,  revela  um  grande  paradoxo  aos  antigos

associativismos, que eram de cunho totalmente políticos, e tinham como objetivo

reclamar  os  direitos  sociais,  e  manifestar  o  descontentamento  com  a  política,

economia, cultura etc..

A globalização e a crise econômica, como já mencionada, refletem

diretamente  na  condição  social,  repercutindo  na  exclusão  social  dos  indivíduos.

Desta forma, as políticas sociais não se caracterizam como universais,  mas sim,

voltam-se para um grupo específico da sociedade;  classe majoritária.  De acordo

com os pressupostos teóricos de Gohn (2005), o gerenciamento destas políticas é

pautado  nas  novas  parcerias  que  vão  surgindo  durante  os  anos  de  1990,

envolvendo o Estado e organização da sociedade civil.

A organização popular para a prestação da assistência dá origem a

um novo associativismo referido por Gohn (2005, p. 17), que de acordo com ela

consiste em um "associativismo de natureza mista: filantrópico-empresarial-cidadão,

ou seja,  uma filantropia realizada por parcerias empresariais e que conta com a

participação  da  comunidade”.  Trata-se  de  instituições  estruturadas  que  vêm

desenvolvendo programas de atendimento para este público específico supracitado.

Uma das características da reformulação destas velhas instituições assistenciais é

que o voluntariado é convenciado à remuneração de funcionários.

Se por um lado o velho associativismo da década de 1970-1980 era

fortemente  ligado  ao  esquerdismo  político,  com  características  de  movimentos

sociais  populares,  este  novo  associativismo  difere-se  por  integrar-se  ao

neoliberalismo, não se posicionando contra o Estado, mas buscando parcerias com

o mesmo. Podemos observar  a mobilização de grandes empresas que possuem

estabelecimentos de atendimento à assistência,  e a divulgação de seus serviços

pela mídia.

Outro  fator  que caracterizou este novo associativismo,  de acordo

com Gohn (2005, p.18) foi a incorporação de "critérios da economia de mercado do

capitalismo para a busca de qualidade e eficácia de suas ações". Assim podemos
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citar que estas instituições passam a ser compreendidas como empresas, sem fins

lucrativos,  denominadas  de  empresas  cidadãs.  Desta  forma,  também  houve

modificações das leis trabalhistas que regulamentam as relações de trabalho nestas

instituições.

Durante  os  anos  de  1990  Gohn  (2005)  registra  que  estes

estabelecimentos de assistência social passaram por uma grande crise financeira, a

maior delas, devido aos recursos financeiros repassados pelo poder público serem

insuficientes,  e também pela influência das mudanças legislativas e de diretrizes

para  estas  instituições,  que  foram  bastante  exigentes.  Implicando  assim,  em

procurar novos modos para se auto-sustentarem.

Nos anos 90, o cenário das ONGs CIDADÃS latino-americanas se
altera completamente. As atenções das agências patrocinadoras de
fundos  de  apoio  financeiro  e  de  pessoal  para  trabalho  de  base,
articuladas  às  Igrejas,  voltaram-se  para  os  processos  de
redemocratização  do  Leste  europeu.  Os  movimentos  e  as  ONGs
latinas  passaram a  viver  a  mais  grave  crise  econômica-financeira
desde  que  foram criadas.  A mudança  na  forma de  financiamento
alterou a atuação das ONGs. A escassez de recursos das agências
de cooperação internacional e a mudança interna em seus critérios e
diretrizes - de assessoria técnica para geradora de fundos financeiros
-  criou  um  cenário  que  levou  a  necessidade  de  elas  gerarem
recursos  próprios  e  lutarem  pelo  acesso  aos  fundos  públicos.
Tiveram então que proceder reengenharias internas e externas para
sobreviver. E alteraram seus procedimentos. Passaram a buscar a
auto-suficiência  financeira.  Tiveram  que  encontrar/construir  ou
incrementar caminhos no setor de produção (GOHN, 1998, p. 5).

Destarte,  o  termo  terceiro  setor,  apesar  de  recente,  vem  se

constituindo como um importante mediador para a efetivação das políticas sociais.

Ainda  que   longe  de  alcançar  uma abrangência  das  necessidades  sociais,  mas

contribuindo no atendimento à sujeitos impossibilitados ao acesso à estes serviços.

A multiplicação  destas  entidades,  como  já  exposto,  ocorre  principalmente  como

efeito da transformação das atividades do Estado.
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3 REDEFINIÇÕES DO PAPEL DO ESTADO

Para compreender as políticas sociais consolidadas em nosso país

atualmente,  principalmente  as  de  âmbito  educacional,  bem  como  se  deu  a

solidificação  das  ações  da  sociedade  civil,  faz-se  necessário  situar  o  período

histórico de transformação da atuação do Estado. 

Após a Segunda Guerra Mundial o Estado acaba por assumir novas

obrigações, o modo de produção capitalista cobra investimentos em capital fixo e

também que se  propicie  condições para  que a população continue consumindo,

mantendo a economia em aquecimento, conforme as afirmativas marxistas. Assim,

as políticas públicas passaram a atuar para fortalecer o consumo em massa. De

forma  estratégica,  o  governo  complementava  o  salário  por  meio  da  seguridade

social, educação, saúde, moradia etc, para continuar mantendo a lógica capitalista

de geração de lucro através da produção e  consumo imediato. 

De acordo com Harvey (1989) "o Estado de bem-estar social não se

disseminou da mesma forma em todos os países, principalmente porque as ações

eram  excludentes,  e  a  legitimação  do  Estado  dependia  do  acesso  amplo  aos

benefícios do fordismo" (Harvey, 1989, apud Peroni, 2003, p. 23).

Nos anos de 1970 e 1980 o capitalismo é acometido por uma nova

crise, onde constata-se um enfraquecimento dos mercados em alguns países, bem

como a queda do dólar e simultaneamente uma queda na produção e na geração de

lucros.  Em  resposta  a  tal  colapso  percebe-se  consequências  negativas  que

desestabilizam o sistema, com a crise estrutural do capitalismo, e de acordo com

Peroni (2003, p. 26), acaba-se por desencadear o "desemprego estrutural, redução

de emprego regular e aumento do trabalho em tempo parcial e temporário, assim

como do subcontrato".  O fordismo por  si  só não foi  capaz de se sustentar, e  o

modelo econômico entra em decadência.

É notável que o capitalismo passa por crises cíclicas, necessárias

para  que  se  fortaleça  como  um  sistema  econômico.  A teoria  Marxista  prevê  o

capitalismo como um sistema irracional autodestrutivo, onde o lucro é investido na

produção, e os trabalhadores precisam ser empoderados financeiramente para que
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possam consumir. Automaticamente, com a queda do poder de compra, ocorre um

colapso no sistema, tornando-o eminente.

O  Consenso  de  Washington  em  1989,  consequência  de  um

processo de crise que se intensifica nos anos 70 (séc. XX) e resulta num conjunto de

medidas que vai delinear as políticas dos Estados Nações e suas proposições num

contexto de redefinição do papel do Estado. 

As  reformas  propostas  pelo  neoliberalismo  na  América  Latina

tiveram seu início nos anos 70 a partir  da ditadura militar estabelecida no Chile. O

projeto  foi consolidado nos anos 80 com a crise da dívida, a partir da justaposição

de um conjunto de reformas para um programa de ajuste econômico. As medidas

neoliberais acabaram por consolidar-se como o único método para superação do

déficit  público,  estabilização  da  economia  e  superação  da  crise.  Tais

medidas/doutrinas,  se  estabeleceram  em  um  acordo  global  transposto  pelas

administrações governamentais, popularizando tal conjunto de estratégias como o

Consenso de Washington. Gentilli  (1998) afirma que o Consenso de Washington

subjaz nas decisões políticas de um conjunto de administrações governamentais

que,  além da sua heterogênea procedência  ideológica,  tem aplicado um mesmo

receituário para enfrentar e superar os desafios da crise.

O  termo  Washington  Consensus foi  criado  pelo  norte-americano

John  Williamson.  De acordo  com o autor,  o  programa de  ajuste  e  estabilização

proposto no marco do "Consenso" inclui dez tipos específicos de reforma:

(1) disciplina fiscal; (2) redefinição das prioridades do gasto público;
(3)  reforma  tributária;  (4)  liberalização  do  setor  financeiro;  (5)
manutenção  de  taxas  de  câmbio  competitivas;  (6)  liberalização
comercial;  (7)  atração  das  aplicações  de  capital  estrangeiro;  (8)
privatização de empresas estatais; (9) desregulação da economia; e
(10)  proteção  de  direitos  autorais  (PORTELLA FILHO,  1994  apud
GENTILLI, 1998, p. 14).

Essas  medidas  delinearam  as  orientações  para  os  países  num

estágio de redefinição do papel do Estado, de um Estado interventor para o Estado

regulador da economia, com vistas a maior liberdade de mercado.

O Brasil, não indiferente ao cenário mundial, no contexto da crise,

acata as orientações dos organismos internacionais, e como medida considerada

tardia  pelos  economistas,  já  que  as  outros  países  a  exemplo  do  Chile  haviam
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implementado reformas de cunho neoliberal, se formaliza somente em 1995 com o

Plano Diretor de Reforma do Estado. 

Na  presidência  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  ministro  Luiz

Carlos  Bresser  Pereira,  o  elabora  o  documento  Plano  Diretor  de  Reforma  do

Aparelho do Estado que  busca traduzir as orientações do Consenso de Washington.

Em 1995, após eleição e posse de Fernando Henrique Cardoso, o

governo  passa  a  preocupar-se  com  a  reforma  da  administração  pública.

Transformou a Secretaria de Administração Federal em Ministério da Administração

Federal e Reforma do Estado1 (MARE), tendo como ministro chefe o Professor Luiz

Carlos Bresser Pereira.

Segundo economistas defensores da redefinição do Estado para a

sua "minimalização" para o setor social, o Brasil entra em crise frente a tal contexto,

pois não dá conta de cumprir com suas propostas como Estado provedor, os gastos

estavam maiores que a arrecadação, levando às crises fiscais. Os apontamentos

para a crise se direcionam como responsabilidades do Estado e não do capital,

conforme pontuado no documento do MARE:

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado.

Em razão do modelo de desenvolvimento que Governos anteriores

adotaram,  o  Estado  desviou-se  de  suas funções  básicas  para

ampliar sua presença no setor produtivo, o que acarretou, além da

gradual  deterioração  dos  serviços  públicos,  a  que  recorre,  em

particular, a parcela menos favorecida da população, o agravamento

da  crise  fiscal  e,  por  conseqüência,  da  inflação.  (BRASIL/MARE,

1995, p. 6).

A reforma administrativa referiu-se à redefinição do papel do Estado,

onde este deixaria  de ser  responsável  direto pelo desenvolvimento econômico e

social  para  ser  responsável  intermediário,  como  Estado  regulador.  Tal  proposta

consolida a ideologia neoliberalista no país,  afirmando que a tangente é tornar o

1 MARE: no ano de 1995, na gestão de Fernando Henrique Cardoso teve-se o início da
Reforma Gerencial do Estado, sendo Luiz Carlos Bresser Pereira nomeado como ministro
de tal secretaria, que em nível Federal foi realizada pelo Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado. De acordo com o ministro o objetivo principal da Reforma da Gestão
Pública de 1995 era contribui para a formação no Brasil de um aparelho de Estado forte e
eficiente. 
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Estado mínimo, propondo a descentralização da execução dos serviços de política

social, esquivando-se de sua responsabilidade direta, ou seja, se retira da execução,

mas permanece com o regulador.

Bresser Pereira entende que a reforma é uma condição necessária

para a reconstrução do Estado, através dela o país continuaria em prosperidade,

promovendo a competitividade de mercado.

Dentre as estratégias da administração estaria o Projeto de Reforma

do Estado proposto pelo MARE.  Compreende-se  que,

a  reforma  do  Estado  deve  ser  entendida  dentro  do  contexto  da
redefinição  do  papel  do  Estado,  que  deixa  de  ser  o  responsável
direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção
de  bens  e  serviços,  para  fortalecer-se  na  função  de  promotor  e
regulador desse desenvolvimento (BRASIL/MARE, 1995, p. 12).

O  documento  ainda  afirma  que  quando  o  governo  assume  a

responsabilidade de execução direta, gera deformidade e ineficiências. Assim sendo,

"a reforma do Estado deve pautar-se em transferir para o setor privado as atividades

que podem ser  controladas pelo mercado”  (BRASIL/  MARE,  1995,  p.  11).  Neste

documento  percebemos que o teor  da  argumentação se  reporta  a  atribuição de

responsabilidades do Estado para o setor privado.

Neste panorama brasileiro a investida neoliberal é uma estratégia de

"escape" utilizada para tentar superar a crise.  Em oposição ao ideal de Estado de

Bem Estar Social,  o  WelfareStates, permeado pela teoria econômica Keynesiana,

tem-se a projeção do Estado Mínimo, respaldado pela teoria liberal neoconservadora

– o neoliberalismo.

Faz-se importante ressaltar que não tivemos no contexto brasileiro

um Estado de Bem Estar Social definido, assistimos políticas sociais dispersas ao

longo  da  história  que  se  assemelham  a  uma  “colcha  de  retalhos”,  no  entanto,

pequenos alcances sociais, que na redefinição do papel do Estado se diluem a favor

de uma economia desumana, pela liberdade do mercado em regular a economia.

O  neoliberalismo,  ao  contrário  do  Keynesianismo  defende  a  não

intervenção do Estado, e neste sentido Gentili pontua que

o  neoliberalismo  constitui  um  projeto  hegemônico.  Isto  é,  uma
alternativa dominante à crise do capitalismo contemporâneo através
da  qual  pretende-se  levar  a  cabo  um  profundo  processo  de
reestruturação material e simbólica nas sociedades. O neoliberalismo
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deve ser compreendido como um projeto de classe que orienta, ao
mesmo tempo e de forma articulada, conjunto de reformas radicais
no plano político, econômico, jurídico e cultural (GENTILI, 1998, p.
102).

Diante da crise do capital, onde constata-se o capital especulativo,

com  juros  altíssimos,  e  também  o  aumento  da  dívida  interna  e  externa,  e

consequentemente a ocorrência de crises fiscais.  Subentende-se que através do

Plano de Reforma do Estado, o governo pretendia diminuir sua atuação frente às

políticas sociais, mas tornando-se Estado Máximo para o capital. Neste sentido, para

Peroni (2003, p.3) "a proposta de descentralização apresentada pela União consistiu

e continua consistindo, em um repasse, para a sociedade, das políticas sociais".

Em tese, é necessário compreendermos que a interpretação final da

crise pelo  governo foi de que esta era apenas crise fiscal, onde o Estado grande e

forte asfixiava o mercado. Apesar disso, autores como Peroni (2003) consideram

que a crise fiscal é apenas uma das facetas da crise dos anos 90, e assim todo o

projeto  de  reformar  o  Estado  resolveria  apenas  parte  do  problema,  além  de

desmontar as políticas públicas.

A reforma deveria ir ao encontro à modernizar e tornar mais eficiente

as  ações  governamentais.  Destarte,  Bresser  Pereira  (1998)  define  quatro

componentes precípuos para a reforma do Estado, e são estes: (a) delimitação do

papel  do  Estado;  (b)  demarcação  de  seu  papel  regulador;  (c)  recuperação  da

governança do Estado; e (d) aumento da governabilidade.

Para  tal,  os  métodos  utilizados  se  resumem em três  estratégias;

publicização, privatização e terceirização. Publicização consiste na  transferência  da

gestão de serviços e atividades para o setor público não-estatal, garantindo caráter

público  à  entidade  de  direito  privado  (pública  não-estatal),  o  Estado  passa  de

prestador de serviços, à regulador. 

Quanto  à  privatização,  constitui-se  na  venda  de  empresa  ou

instituição pública que faz parte do patrimônio do Estado, para um setor privado, ou

seja,  ocorre  uma  desestatização  de  um  patrimônio  público.  Assim,  as  políticas

sociais não são serviços exclusivos do Estado, mas pode ser também pública não-

estatal ou privada.

As políticas sociais foram consideradas serviços não-exclusivos do
Estado  e,  assim  sendo,  de  propriedade  pública  não-estatal  ou
privada. O papel do Estado para com as políticas sociais é alterado,
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pois  com  este  diagnóstico  duas  são  as  prescrições:  racionalizar
recursos  e  esvaziar  o  poder  das  instituições,  já  que  instituições
democráticas  são  permeáveis  às  pressões  e  demandas  da
população,  além de  serem consideradas  como improdutivas,  pela
lógica  de  mercado.  Assim,  a  responsabilidade  pela  execução  das
políticas  sociais  deve  ser  repassada  para  a  sociedade:  para  os
neoliberais através da privatização (mercado), e para a Terceira Via
pelo público não-estatal (sem fins lucrativos) (PERONI, (s/d)  apud
PERONI, 2006, p.3).

Sobre a terceirização, de acordo com Bresser Pereira (1997) citado

por Peroni (2003, p. 2) "é o processo de transferir, para o setor privado, serviços

auxiliares ou de apoio". Refere-se a um processo de contratação de terceiros para

prestação de serviços públicos. Veremos mais sobre a terceirização adiante.

É  importante  ponderar  que  em tal  circunstância,  mesmo com as

estratégias lançadas, onde as organizações públicas não estatais obtém o controle

político e ideológico, o Estado ainda continuará financiando. Ou seja, mantém as

responsabilidades  pela  área  social,  pois  precisa  custeá-las,  porém  delegando  a

execução dos serviços sociais, tais como educação, saúde e moradia, através da

publicização, privatização e terceirização, utilizando orçamentos públicos para fazê-

lo.

A  descentralização  proposta  pelo  neoliberalismo  vem  sendo

defendida  como solução  para  a  lentidão  do  serviço  estatal,  e  conforme justifica

Salerno (2009),

O discurso neoliberal  atribui à participação do Estado em políticas
sociais a fonte de todos os males da situação econômica e social tais
como  a  inflação,  a  corrupção,  o  desperdício,  a  ineficiência  dos
serviços,  os  privilégios  dos  funcionários,  entre  outros.  Segundo
Bresser Pereira (1995), há razão na crítica neoliberal, muitas vezes.
(p. 31).

Há faces  positivas  e  negativas   para  o  processo  de  reforma do

Estado, se por um lado  o Plano Diretor foi a iniciativa que salvaria o Estado da crise,

também há exceções, sempre haverá áreas cinzentas. 

O  Projeto  de  Reforma  do  Estado  da  década  de  1995  provocou

diferentes modificações na estrutura política e sócio-econômica brasileira.  Com o

"enxugamento" orçamentário no país, a descentralização do Estado e a ênfase no

Mercado, pode-se observar que consequentemente ocorreu um estreitamento das

condições  de  vida  da  população.  Paralelamente  a  isto,  nota-se  também  um

crescimento na atuação de entidades do terceiro setor, que surge para auxiliar nesta
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falha  social,  atuando  na  tentativa  de  proporcionar  aos  mais  desfavorecidos

condições básicas de vida.

Na década de 1990, presenciamos então o estímulo e disseminação

do terceiro setor, num novo marco regulatório, propiciando a atuação de instituições

filantrópicas, atendendo o novo projeto de redefinição do Estado, como resultado de

estratégias sintonizadas com o Consenso de Washington. Ao longo do tempo, os

atores deste cenário se posicionam de maneira mais clara. Os movimentos sociais,

que tinham expressão distinta até os anos de 1980, como opositores ao Estado na

reivindicação de direitos, a partir da década de 1990, se formalizam como sociedade

civil, para requerer recursos públicos numa parceira com o Estado, este transferindo

responsabilidades à sociedade civil organizada.

Atualmente, segunda década do século XXI, se presencia um novo

momento da economia mundial com consequência local, em que revelam o perfil da

sociedade civil  organizada requerida pelo Estado de perfil neoliberal, para o novo

associativismo  –  o  campo  corporativo.  Assistimos  assim,  a  seleção  acirrada  da

sociedade civil organizada.
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4 REFLEXÃO À RESPEITO DE UMA EXPERIÊNCIA EM INSTITUIÇÃO

EDUCATIVA FILANTRÓPICA

Uma pesquisa de campo foi realizada com o intuito de aproximação

da  realidade  que  foi  essencial  na  compreensão  do  papel  das  instituições

filantrópicas e o processo de redefinição das atribuições do Estado, bem como a

atuação da organização da sociedade civil no atendimento dos serviços sociais e o

movimento  do  terceiro  setor  atualmente.  Tal  experiência  forneceu  informações

importantíssimas para engendrar considerações e apontamentos sobre o tema deste

trabalho.

Para tanto foi  levantado documentos da Instituição para conhecer

sua história e constituição, inicialmente o capítulo apresenta uma caracterização da

instituição.

Para identificar a dinâmica histórica da instituição, realizou-se uma

entrevista  elaborada  pela  pesquisadora,  com  questões  semi-estruturadas,

possibilitando tornar transparente ao entrevistado à respeito do que se gostaria de

saber,  mas  também  propiciar  a  exposição  do  que  se  considera  importante.  O

entrevistado foi o Frei Marcos Reginaldo Forcatto, responsável pela Paróquia Nossa

Senhora Aparecida, atual mantenedora do C.E.I., quem gentilmente nos atendeu e

autorizou a exposição de seu nome. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O Centro de Educação Infantil Helena Ometto Torres está localizado

na Rua Olinto Pedrialli,  27,  Jamile  Dequech,  na região sul  de Londrina,  Paraná.

Atualmente atende crianças de 1 à 5 anos.

O  C.E.I.  funciona  em  período  integral,  das  6h45m  às  17h,  de

segunda à sexta-feira, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Em seu princípio,  nos anos de  1980,  a  Igreja  Católica  do bairro

Jardim Igapó era situada na praça central na Avenida Inglaterra. Porém o lugar não

era muito cômodo, então foi realizada uma permuta entre a Prefeitura e a Igreja, que

passou a funcionar entre as ruas Polônia e País de Gales. A condição da troca era

de que se construísse também um Centro de Educação Infantil no terreno. O bispo
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de Londrina, na época Dom Geraldo Majella Agnelo junto ao pároco da época, Frei

Ernesto,  muito  lutaram  por  esta  construção.  Nesta  época,  toda  a  comunidade

católica colaborou doando materiais e promovendo campanhas para a arrecadação

dos mesmos. O frei também contou com uma grande ajuda vinda de Helena Ometto

Torres, que deu nome à instituição. A capacidade do C.E.I. era para 60 crianças e

sempre manteve  mais  ou  menos este  número,  atualmente  atende o  total  de  78

alunos.

Logo após o falecimento de Helena, a ajuda de custo acabou, e a

pedido do frei duas Irmãs Claretianas vieram morar e cuidar da instituição, com a

ajuda  da  comunidade.  As  Irmãs  ficaram  durante  anos  e  mais  tarde  acabaram

deixando. A comunidade assumiu a direção com muita dificuldade e praticamente

sem organização pedagógica, em vista que as catequistas se revezavam e faziam o

que podiam para auxiliar. Nessa época foi criado o sistema de ajuda por meio dos

grupos de reflexões,  que continuam até  hoje.  Logo o  C.E.I.  começou a  receber

recursos repassados pela Prefeitura para o pagamento dos funcionários. O bairro

também foi crescendo, tornando-se de classe média-alta, e as crianças atendidas no

local vinham da periferia, filhos de empregadas e diaristas. Com isto, diminuiu-se o

número de crianças; então foi decidido mudar a Instituição para o Conjunto Jamile

Dequech, continuando com a direção e a ajuda da Paróquia.

O  novo  prédio  tem  330m²  de  área  construída.  O  terreno  foi

conquistado a base de permuta pela prefeitura, porém construído totalmente com

dinheiro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Jardim Igapó.

Em 1999, o Centro de Educação Infantil atendeu 60 crianças com

idade  entre  2  e  6  anos;  seis  funcionárias  cuidavam  do  trabalho  diário  e  uma

pedagoga que acompanhava o trabalho orientando no que fosse necessário.

Apesar  de  tantas  mudanças  e  mãos  estendidas,  a  Paróquia  do
Jardim Igapó permanece doando alimentos não perecíveis e 2% do
que arrecada da coleta de dízimo mensalmente, também auxilia no
que  for  necessário,  em  festas,  serviços  de  manutenção  e  outros
(Projeto Político Pedagógico da Instituição, 2013).

4.2 REFLEXÕES E APONTAMENTOS A PARTIR DA PESQUISA DE CAMPO

A proposta do presente trabalho foi  realizar  uma aproximação da

realidade  por  meio  de  uma experiência.  A instituição  filantrópica  escolhida  foi  o
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Centro  de  Educação  Infantil  Helena  Ometto  Torres.  Para  tanto,  considera-se

importante  levantar  dados  deste  contexto  a  partir  da  perspectiva  de  pessoas

envolvidas no processo.

Cabe ressaltar que o nome do entrevistado e da instituição estão

sendo revelados no texto com a devida permissão. Forcatto diz que é uma honra

revelar a história de um estabelecimento que é tão importante para a vida de uma

comunidade, e que tem orgulho de fazer parte dela. O presente trabalho também

servirá como memória de toda esta trajetória.

Dentre  os  principais  objetivos  que  se  pretende  atingir  com  tal

pesquisa  pode-se  apontar  o  de  conhecer  a  função  desempenhada  por  esta

instituição na comunidade ao qual  está  inserida,  seu papel  social,  os  processos

burocráticos  gerais  para  seu  funcionamento  e  a  motivação  para  o  processo  de

municipalização.

Sabe-se que o terceiro setor brasileiro é embasado em sua grande

maioria pela filantropia e a caridade religiosa, sua atuação é fortalecida no século XX

e conforme afirma Silva (2010), neste período é possível notar uma intensificação da

atuação das organizações assistenciais, primeiro porque por volta dos anos de 1920

o Estado brasileiro assume o papel de Estado Social e estas instituições passam a

ser reconhecidas juridicamente, recebendo aportes do governo para se manterem.

Segundo porque ao final  deste mesmo século, em meados dos anos de 1980 e

1990,  o  país  passa  por  uma  transformação  em  seu  regime  econômico,  sendo

orientado pelo modelo econômico neoliberal.

Ao voltar-se para a história observa-se que a Igreja Católica possui

tradição no aspecto da caridade e do assistencialismo como já apontado no primeiro

capítulo,  desenvolvendo  ações  em prol  dos  mais  necessitados,  atividades  estas

voltadas principalmente para o âmbito da saúde e educação, instituições essenciais

para o funcionamento da sociedade. Constata-se também que a partir da ideologia

neoliberal  difundida  no  aparelho  governamental  do  Estado  as  instituições  não

governamentais se proliferam. 

As organizações sociais surgem no Brasil  a partir  da proposta de

Reforma do Estado no governo FHC, que por meio do processo de publicização, as

entidades  públicas  não-estatais  assumem  a  responsabilidade  dos  serviços  de

políticas públicas básicas, tais como saúde, educação etc. Assim, trabalham em um

regime de parceria, sendo que estas organizações sociais passam a se estabelecer
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como uma propriedade, que situa-se entre o privado e o estatal, denominada então

de pública não-estatal. Portanto, é estatal pelos recursos que recebe, mas é privada

pela autonomia na gerência dos recursos que são repassados pelo Poder Público.

A condição de pública não-estatal é uma característica da ideologia

neoliberal, em vista que faz parte das estratégias expostas pelo projeto de Reforma

do  Estado,  em  que  desvia-se  de  funções  e  produções  de  serviços  que  são

competitivos e  exclusivos de sua responsabilidade.

A presente proposta de aproximação da realidade se estabelece em

uma instituição que surge também em meados dos anos de 1990, quando há grande

participação da sociedade civil organizada com a intenção de amortecer os impactos

e “buracos” deixados pelo Estado. Neste caso, foi a Igreja Católica quem se propôs

a desenvolver um trabalho no campo educacional.

Aqui  se  refere  a  uma  instituição  filantrópica  que  se  doou,  e  se

prontificou a assistir  estes necessitados,  mantendo sua oferta  a assistência com

tranquilidade, até o surgimento das exigências  que até então eram de exclusividade

do poder público, ou seja, os critérios de qualidade para a educação infantil. 

A  partir  da  pesquisa  foi  possível  assimilar  melhor  a  atuação  do

terceiro setor no campo da assistência pelo trabalho realizado por estas instituições.

A fala do Frei possibilita identificar aspectos que elucidam e confirmam as hipóteses

da pesquisa acerca do processo de redefinição do papel do Estado.

Primeiramente foi explicado que a instituição atualmente caracteriza-

se  como  filantrópica  sem  fins  lucrativos,  visando  apenas  atender  as  crianças

daquela comunidade que outrora não tinham acesso a nenhum CEI,  e aos pais

trabalhadores (classe baixa) que não tinham com quem deixar seus filhos.

Atualmente, o estabelecimento é mantido em um regime de parceria

entre a Prefeitura Municipal  de Londrina (PML) e a Igreja  Católica de um bairro

próximo (de classe média alta). A PML faz um repasse financeiro correspondente ao

pagamento  do salário  dos funcionários e  também envia  uma quantia  mensal  de

alimentos essenciais. Já a Igreja, que a princípio colaboraria com a construção do

prédio e a administração da instituição, desembolsa um valor mensal considerável

para  auxiliar  no  pagamento  de  gastos  adicionais  que  extrapolam  a  quantia

repassada pelo poder público. 

De acordo com o Frei o principal motivo para o encerramento da

parceria  e  a  entrega  total  da  responsabilidade  do  estabelecimento  para  a  PML
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encontra-se neste desembolso por parte da Igreja, pois ele afirma que os valores

foram crescendo até chegar a um nível exacerbado, que a paróquia não conseguiu

mais investir. Mesmo com campanhas organizadas por fiéis que abraçam a causa,

contribuindo com valores mensais e promovem eventos beneficentes para arrecadar

fundos financeiros e materiais necessários para o funcionamento do C.E.I.,  ainda

não foi possível evitar a “falência”.

Ao  analisar-se  a  seguinte  fala  do  Frei:  “a  situação motivadora

maior é que se a gente não fizer isso, vai falir uma paróquia”, foi questionado sobre

a possibilidade de falir uma igreja, já que se entende que ela deve estar a serviço da

sociedade. A este respeito explicita-se que o termo falir é empregado no sentido de

que a Igreja, para além do projeto social, possui uma razão maior de funcionamento:

a religião, a pregação e conversão em suas doutrinas, e conforme o entrevistado

descreve, precisa manter seu prédio, suas atividades e campanhas missionárias, e

este investimento no C.E.I. prejudicaria o investimento nesta intenção maior. 

Ainda sobre este assunto, também ficou esclarecido que a paróquia

não atingiria  na prática esta condição de falência,  pois  possuem uma hierarquia

estrutural,  em que uma entidade religiosa maior, intitulada Mitra, os “socorreriam”

sem que precisassem necessariamente cortar  os gastos com os funcionários da

Igreja ou com o salário do responsável por ela, neste caso, o próprio Frei Forcatto,

porém imediatamente lhes seria pedido para cortar os gastos maiores, e o primeiro

deles seria a contribuição com o C.E.I..

Outra  exposição  realizada  na  entrevista  é  que  apesar  dos  fiéis

contribuírem para  o funcionamento do C.E.I.,  como já  supracitado,  eles também

exigem investimentos no templo, reivindicando mais conforto e estética no espaço

físico. Este seria outro motivo pelo qual não conseguiriam levar a assistência por

mais tempo, pois a comunidade cobra a aplicação de suas contribuições financeiras

em melhorias no templo. 

A ação  filantrópica,  conforme  nos  explica  Frei  Forcatto,  já  é  um

método ultrapassado: 

[...] depois  que o governo decidiu que  é um direito da criança, já não
é mais uma filantropia, já  não é mais  uma caridade, então já  não
respondia mais ser pela paróquia, só socialmente falando, porque ela
é,  a igreja entra onde a pessoa não tem vez, não tem direitos, não
tem nada,  é  ali que a gente  entra. (FORCATTO, 2016)
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A LDB (9394/96),  está exposto a garantia do direito da criança à

educação, “Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado

mediante a garantia de: I– educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos

17  (dezessete)  anos  de  idade,  organizada  da  seguinte  forma:  a)  pré-escola”.  A

alteração feita pela lei 12.796, de 4 de abril de 2013 inclui a educação infantil a partir

dos 4 anos como sendo de obrigação do Estado. Assim sendo, não caberia mais

estar desempenhando uma função que já é garantida por lei como dever do Poder

Público.

Ainda  em  consonância  com  os  apontamentos  realizados  pelo

religioso, o desestímulo destas pequenas coletividades que apoiam a assistência

vem por conta do rigor fiscal e critérios de qualidade exigidos pelo Poder Público.

Assim, em um trecho de sua fala identificamos as modificações e adaptações da

instituição às normas estabelecidas pela regulamentação. 

Com  essa  missão  de  colégio  particular  começou  também,  e  isto
também é bom, outras exigências como ter uma pedagoga em dois
horário ou período integral, ter uma secretária, ter “éh” a manutenção
do lugar que precisava por metros quadrados, professoras por metro
quadrado,  quantidade  de  crianças,  e  isso  tudo  é  maravilhoso,
perfeito, o problema é que dentro desses enquadramentos passou a
não fechar mais (sic). (FORCATTO, 2016).

Compreende-se,  como  o  Frei,  que  as  exigências  técnicas  são

fundamentais para o bom funcionamento da instituição escolar, as normatizações

são princípios mínimos necessários para a formação/educação e cuidados para com

uma criança, é uma forma de garantir  condições básicas para o desenvolvimento

infantil.

Antes das regulamentações não havia a exigência da formação de

professores para a atuação na educação infantil, qualquer pessoa que quisesse ou

se  identificasse  com a  profissão  de  cuidadora  poderia  ser  contratada,  pois  não

precisava de conhecimentos pedagógicos para atuar na educação da criança, era

apenas a questão do cuidar. Desta forma, a princípio, quem desempenhava o papel

de  cuidadora  neste  C.E.I.  eram  as  catequistas  da  paróquia,  que  vinham  como

voluntárias para ficar com as crianças para que os pais trabalhassem. Com o passar

do tempo chegou o subsídio da prefeitura, foi então que se contratou funcionárias

para trabalhar com remuneração, porém sem a exigência de formação acadêmica.

Há alguns anos, com a mudança da lei para a educação infantil é que passa-se a
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exigir que todos que exercem tal função tenham preparação específica, e assim, as

funcionárias recebem um prazo para se adequarem fazendo o curso de formação de

docentes.

Não haviam normas técnicas para a disposição das crianças dentro

do espaço, tanto que matriculavam o tanto de crianças que a igreja, juntamente com

a prefeitura, julgavam conseguir manter. Também não existia um estudo acerca da

quantidade de crianças por sala e por metro quadrado, assim como a divisão por

faixa etária também era feita baseada no senso comum.

Outro aspecto que foi normatizado é a questão pedagógica em si,

que exige profissionais especializados para que se concretize a educação do aluno,

por exemplo, uma coordenadora pedagógica que organize e conduza o processo

educativo, verificando o planejamento dos professores e auxiliando com estratégias

de aprendizagem. Não havia preocupação com isso antes, tinha-se apenas uma

diretora na instituição que ficava responsável  por responder pelo CEI,  fazendo o

serviço de secretaria,  atendendo telefone, verificando a documentação básica da

instituição e das crianças e gerenciando as funcionárias.

Todos estes aspectos  supracitados constituíram-se em exigências

apresentadas pelo ministério publico e repassadas pela PML e que tiveram que ser

acatadas  pela  instituição  para  que  se  continuasse  a  realizar  este  trabalho  de

assistencialismo. A partir de então, conforme afirma o Frei, a instituição que era um

serviço da caridade, passa a ser um colégio particular filantrópico, e as quantias

antes  repassadas  pela  prefeitura  já  não  são  mais  suficientes  para  atender  às

exigências.  É  neste  momento  que  a  Igreja  abraça  não  apenas  a  questão

administrativa,  mas  a  financeira  também,  e  ao  observar  a  dificuldade  que  a

instituição enfrenta, começa a aplicar uma porcentagem de seus dízimos (cerca de

2%)  para auxiliar no pagamento das dívidas. Porém, de acordo com o religioso, as

exigências não ficam apenas neste nível, são crescentes, exigindo cada vez uma

porcentagem maior de investimentos.

Outro fator apontado pelo entrevistado, que nos direciona para os

aspectos motivadores para este processo de municipalização, consiste no constante

atraso  do  repasse  financeiro  pela  prefeitura.  A instituição  possui  um  Plano  de

Trabalho anual que especifica os repasses financeiros feitos pela PML, conforme

detalha o quadro abaixo:
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Quadro 1 – 9 - Cronograma de Desembolso:  
Parcela I 

R$

20.184,75

Parcela II

R$

20.184,75

Parcela III

R$

25.525,25

Parcela IV 

R$

25.525,25

Parcela V

R$

25.525,25

Parcela VI

R$ 25.525,25

Parcela VII

R$

38.287,88

Parcela VIII

R$

25.525,25 

Parcela IX

R$

25.525,25

Parcela X

R$

25.525,25

Parcela XI

R$

38.287,88

Parcela XII

R$ 25.525,25

Nos meses de julho e novembro serão acrescidos 50% do valor da

parcela mensal.

9.1 – Prazo do Termo de Convênio –12 meses
9.2 – Valor Total: R$ 
321.147,26

Fonte: Anexo B - Plano de Trabalho do CEI Helena Ometto Torres (2016)

Contudo, o Frei nos conta que quando chegava no mês de janeiro o

repasse não era depositado, e por serem um estabelecimento sério, comprometido

com o respeito ao próximo, para não atrasar também o salário dos funcionários, pois

tem consciência de que se eles estão ali trabalhando é porque também precisam de

sua remuneração, a igreja retirava o valor de seu caixa e realizava o pagamento, o

que já chegou ao número expressivo de mais de 90 mil reais. Ao chegar no mês de

fevereiro a PML fazia o depósito, mas não permitia que o valor fosse retirado para

ressarcir a igreja. Desta forma, no final do ano, durante a prestação de contas o

valor era devolvido para a PML.

Ao  relacionar  o  quadro  acima  com  o  Plano  de  Aplicação  é

perceptível que os valores repassados para a instituição correspondem exatamente

ao pagamento dos gastos. Seria inviável para uma instituição religiosa de pequeno

porte,  como esta,  desembolsar  valores tão significativos para os pagamentos de

despesas  que  extrapolam ao  acordado  entre  ambos.  O  pagamento  em dia  dos

funcionários é de dever da PML e não da igreja.

Quadro 2 – 10 - Plano de Aplicação 
RUBRICAS DESPESAS VALOR 
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 188.047,26
3.1.90.11.43 13º 18.600,00
3.1.90.11.45 Férias – Abono Constitucional 22.000,00
3.1.90.13.01 FGTS 20.000,00
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3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias – INSS 60.000,00
3.1.90.13.18 Contribuição para PIS/PASEP sobre folha de pagamento 2.500,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 4.000,00
3.3.90.39.44 Serviços de Àgua e Esgoto 4.000,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicação 2.000,00
3.3.90.39.72 Vale Transporte

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 321.147,26
Fonte: Anexo B- Plano de Trabalho do CEI Helena Ometto Torres (2016)

Acredita-se em outro aspecto que pode ter sido o grande fator para o

processo  de  municipalização,  pautado  na  ausência  de  um  estudo  prévio  bem

estruturado por parte da paróquia quando assumiu a administração do C.E.I., pois se

percebe  durante  o  discurso  do  representante  da  instituição  que  a  principio

assumiram apenas a  responsabilidade de administração,  mas aos poucos foram

acatando responsabilidades que não estavam previstas. A igreja foi percebendo as

necessidades crescentes do estabelecimento e foi assumindo e investindo recursos

financeiros, a PML por sua vez passou então a entender que a igreja era a real

responsável pelos gastos extras e foi se ausentando das responsabilidades. Teria

duas possibilidades caso a paróquia não tivesse interferido com o auxílio financeiro,

ou  a  PML  teria  a  sustentado  sozinha  até  agora,  com  a  partição  apenas

administrativa da igreja,  ou então a parceria teria acabado bem antes,  ficando à

cargo apenas da PML.

Ao falar desta instituição observa-se que ela se difere das grandes

empresas  que  desenvolvem  a  filantropia.  Para  estas  organizações  a  atuação

filantrópica  é  tranquila,  já  que  comportam  uma  estrutura  gerencial,  pois  são

empresas que estão interessadas em isenções tributárias, o que não é o caso deste

C.E.I..  Aqui  tem-se a presença de uma instituição filantrópica que se doou e se

prontificou a assistir estes necessitados, e que se manteve ofertando a assistência

até o surgimento das exigências,  que até então eram de necessidade do Poder

Público,  ou  seja,  os  critérios  de  qualidade  para  a  educação  infantil  e  as  leis

trabalhistas. Estas instituições filantrópicas promovidas por pequenas comunidades

não possuem capacidade de administração orçamentária, considerando os parcos

recursos oriundos do Poder Público como já apontado.

Presencia-se  a  ação  de  um movimento  popular  religioso,  que se

inicia sob a configuração de associativismos à luz dos movimentos populares dos

anos 70 e 80 e que se depara com um novo contexto de exigências, em que o
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denominado terceiro setor está organizado, integrado à lógica neoliberal e oriundo

de corporações, portanto assume com capacidade gerencial e tributária suficiente

para justificar seu capital social.

O  desestímulo  destas  pequenas  coletividades  que  apoiam  a

assistência  vem  por  conta  do  rigor  fiscal  e  critérios  exigidos.  Em contra-ataque

vemos que os recursos que são enviados para estas instituições filantrópicas são

mínimos e não dão conta nem do básico. 

Conforme  discorremos  anteriormente,  o  quadro  do  novo

associativismo  resulta  numa  nova  configuração  para  a  atuação  filantrópica  no

terceiro setor, conforme apontado por Gohn (2005).

Outro resultado das mudanças da conjuntura sobre as ONGs foi a

necessidade de qualificação de seus funcionários. A palavra de ordem passou a ser

eficiência e produtividade na gestão de projetos sociais,  para gerir  recursos que

garantam  a  sobrevivência  das  próprias  entidades.  Ter  pessoal  qualificado  com

competência para elaborar projetos com gabarito passou a ser a diretriz central, e

não mais a militância, ou o engajamento anterior à causa em ação (GOHN, 1998).

O novo associativismo do terceiro setor tem acarretado um contexto

inviável ao ‘antigo’ associativismo, pois as instituições filantrópicas, como o C.E.I.,

não  conseguem  sobreviver,  pela  necessidade  de  um perfil  gerencial  que  não  é

próprio destas instituições. Pois novas exigências legais são requeridas pelo poder

público, bem como uma autossuficiência financeira,  o que inviabiliza a existência

destas, as quais são ações genuínas da caridade e do amor ao próximo, distintas do

novo associativismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito não é novo, sabe-se que a filantropia já era um termo

utilizado na Grécia Antiga por filósofos como Aristóteles e Platão para referir-se à

ações de ajuda ao próximo, postura relacionada à amizade e atitudes humanitárias.

Escorsim (2008) afirma que há mais de 5.000 anos já se tinha indícios de obras

assistenciais, onde os ricos prestavam serviços aos pobres, isso porque acreditava-

se na remição dos pecados .

A filantropia à disposição da assistência social, no atendimento das

necessidades de políticas públicas essenciais para àqueles que não teria condições,

possui  um histórico enraizado pela benevolência.  A Igreja Católica desempenhou

função  importante  liderando a  prestação  destes  serviços.  Ainda nos  dias  atuais,

podemos observar suas mobilizações para tal fim.

A partir  do  estudo  sobre  a  problemática  "filantropia"  foi  possível

observar que está intrinsecamente relacionada ao terceiro setor, campo de destaque

a partir da década de 1990. A partir da redefinição das funções do Estado, com o

enxugamento  financeiro  proposto  pela  ideologia  neoliberal,  os  sujeitos  de classe

baixa  ficam ainda mais  excluídos ou tem de forma precária  acesso ao serviços

educacionais, se distanciando do caráter de direito. A qualidade deixa de ser um

direito  e  passa  a  um bem de  consumo.  Tem-se  neste  contexto  um controle  da

pobreza com vistas ao equilíbrio social sob a ótica de políticas neoliberais.

Como objetivo primário, buscou-se identificar o papel de instituições

filantrópicas no atual contexto, considerando o marco de redefinição das atribuições

do Estado. Assim, analisa-se que estes estabelecimentos resultam da necessidade

espontânea de ajuda ao próximo, e surgiram principalmente durante a década de

1990, em um cenário de reforma do aparelho governamental. No entanto, há mais

de  uma  década,  se  observa  que  ainda  desempenham  um  papel  de  grande

importância  para  os  beneficiados,  consistindo  em  serviços  essenciais  para  a

comunidade local atendida. Apesar do exposto, durante a atividade de campo, se

verificou a ocorrência de um processo inverso, o de municipalização, mesmo com

uma grande lista de espera para matrículas, como é o caso desta instituição, os

mantenedores estão "devolvendo" os serviços prestados para o poder público, com

a  justificativa  de  incapacidade  de  gerenciamento  frente  as  exigências  e  a  crise
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econômica mundial. 

A instituição educativa aqui investigada na atividade de aproximação

da  realidade  é  um  exemplo  de  mobilização  presidida  pela  Igreja  Católica  que

também contou com a participação popular. Estudar sobre sua história constatou a

importância  destas  pequenas  coletividades.  Estas  instituições,  mesmo  que  de

pequeno porte, auxiliam a sociedade ofertando serviços que são condições mínimas

para a dignidade. O C.E.I., desde seu início, teve um valor significativo para aquela

comunidade local, possibilitando que os pais tivessem onde deixar seus filhos para

trabalhar, em busca de condições de vida melhores.

Percebe-se também, de acordo com a fala do Frei,  que foram os

estreitamentos das exigências feitas pelo poder público que os obrigaram a desistir

da filantropia. Sabe-se que a lista de espera para matrícula naquela instituição é

extensa, exigiria no mínimo outro estabelecimento do mesmo porte, ou maior, para

atender  a  todos.  Desta  forma,  no  final  deste  trabalho  ainda  se  interroga  sobre

aspectos deste processo de municipalização "forçado" pela PML, será que não seria

mais  viável  auxiliar  esta  instituição  de  maneira  mais  efetiva,  para  que  esta

continuasse desempenhando seus serviços, e assim se construísse outra instituição

naquele local? 

Infelizmente a pesquisa de campo é um processo complexo, nem

todos  estão  abertos  para  contribuír  com  o  trabalho.  Por  isso  não  foi  possível

conversar com outro integrante do conselho do C.E.I. que se posicionava contra este

processo de municipalização, em vista que este possuia uma visão mais prática do

que fazer para não entregar a instituição para a PML.  Desta forma não foi possível

atingir o objetivo proposto de confrontar posicionamentos favoráveis e contrários ao

processo de municipalização.

Contudo,  acredita-se  que  esta  instituição  fez  o  que  pôde  para

continuar atendendo uma população de crianças na oferta da educação infantil. A

partir do momento que a PML assume, ela também estará cumprindo a legislação,

no quesito que tange a educação como direito da criança garantido pelo Estado,

como previsto no marco legal.

Com  este  novo  modelo  de  associativismo,  as  instituições

filantrópicas  se  distanciam  de  ações  promovidas  por  pequenos  coletivos  e

movimentos sociais, pois com novas exigências sob um novo aparato de  regulações

legais passam a exigir um grau de gerenciamento possível à corporações. 
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Já proposto em Gohn (2005) que este novo associativismo difere-se

daquele  influenciado  pelos  movimentos  políticos  de  esquerda,  empodeirado  por

movimentos sindicais,  mas ao contrário,  pauta-se na ideologia estatal  neoliberal,

buscando estabelecer  parcerias  com o governo.  Também verifica-se  que o atual

associativismo se orienta pela lógica capitalista de mercados, assim caracterizando-

se como empresas cidadãs, sem fins lucrativos.

Não  se  pretende  esgotar  a  problemática  sobre  as  instituições

filantrópicas  e  o  papel  do  Estado.  Desta  forma,  ainda  se  aponta  diversos

questionamentos internos que não foram possíveis de serem respondidos durante

esta  pesquisa,  mas  que  há  a  intenção  em  estudá-los  melhor.  tais  como  o

posicionamento do poder público frente ao processo de municipalização, conhecer o

C.E.I.  após o processo de municipalização sob a direção da PML (mudanças e

permanências),  expandir  a  pesquisa  aproximando-se  de  outras  realidades  em

instituições educativas filantrópicas, não apenas de educação formal, mas talvez de

não-formal também.
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APÊNDICES

APÊNDICE  A -  Roteiro  de  Entrevista  realizada  com  o  Frei  Marcos  Reginaldo

Forcatto do Centro de Educação Infantil Helena Ometto Torres

1. Desde quando participa como responsável mantenedor do CEI?

2. Qual  é  o  grau  de  envolvimento  nesta  instituição?  Participa  do  processo

pedagógico?

3. Como ocorre o repasse financeiro da igreja para esta instituição?

4. A manutenção feita pela igreja atende às necessidades  do CEI?

5. Qual a real situação financeira da instituição?

6. Qual foi o aspecto motivador para este processo de municipalização (se for esta a

expressão cabível)?

7. Qual seu posicionamento em relação ao processo de municipalização, existiria

outra alternativa, já que a Igreja Católica possui uma tradição histórica na filantropia?
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ANEXOS

ANEXO A - TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS
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ANEXO B - PLANEJAMENTO DE GASTOS DA INSTITUIÇÃO PARA 2016 

PLANO DE TRABALHO– EXECUÇÃO 2016
1 – Dados Cadastrais:
1.1 – Instituição Proponente (Mantenedora)
Nome: Centro de Educação Infantil Helena Ometto Torres
Endereço: R. Olinto Pedrialli, 27 Bairro: Jamile Dequech
CEP:  86044-
734

CNPJ: 80.507.999/0001-07 Telefone: 3341-2775

E-mail:

1.2 – Centro de Educação Infantil:
Nome: Centro de Educação Infantil Helena Ometto Torres
Endereço: R. Olinto Pedrialli, 27 Bairro:  Jamile

Dequech
CEP: 86044-734 E-mail: ceihelenaometto@londrina.pr.gov.br Telefone: 3341-2775
CNPJ: 80.507.999/0001-07

1.3 – Identificação do Vice - Presidente:
Nome: Gilberto Silva da Cruz
Endereço: Antonio Maria Claretti, 49 Bairro: Jardim Petrópolis 
CEP  86015-
420

E-mail: oticavisual@sercomtel.com.br Telefone: 3321-4324

CPF: 577.870.429-15 RG: 3.711.090-6 Órgão Expedidor: PR
Período de mandato da diretoria: 01/12/2014 à 30/11/2016

2 – Descrição do Objeto:
Tem o presente Plano de Trabalho como objeto e garantia do funcionamento da Instituição, a
elevação  da  qualidade  do  processo  ensino-aprendizagem  e  da  efetivação  da  proposta
pedagógica do Centro de Educação Infantil, tendo como resultado a socialização do aluno.

3 – Metas a serem atingidas:
Dentre  as  metas  utilizadas  para  se  alcançar  o  objeto  do  presente  Plano  de  Trabalho,
atendendo as necessidades de 78 alunos. 
* Cumprir a Proposta Pedagógica da Instituição;
* Aplicar a Lei de Diretrizes e Bases;
* Atender ao Regimento Escolar;
* Efetuar as aquisições/contratações, atendendo aos princípios da economia e moralidade.

4 - Etapas ou fase de execução e prazo de vigência do Termo de Convênio:
Os recursos serão repassados mensalmente, no prazo de vigência que será de 01/01/2016
a 31/12/2016. Para o exercício de 2016, seguirá o cronograma de desembolso descrito no
item 9, sendo aplicados nas referidas despesas constantes do item 10, em conformidade
com o que determina o Estatuto da entidade e a Deliberação nº 002/2007 alterada pela nº
001/2009  do  CMEL,  sendo  gerenciadas  pela  mantenedora  a  fim  de  prover  o  ambiente
escolar  através  dos  benefícios  que  os  produtos  adquiridos  e  os  serviços  contratados
proporcionarão.

5 – Quadro Demonstrativo – Total de crianças atendidas:
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Berçário
(integral)
–  CB   e
C1

Maternal
e  pré
(integral)
–C2,  C3,
P4 E P5

Maternal
e  pré
(parcial)
– 
C2,  C3,
P4 E P5

Crianças com
necessidades
especiais  de
berçário
(integral)  –
CB e C1

Crianças com
necessidades
especiais  de
maternal  e
pré  (integral)
– C2, C3, P4 e
P5

Crianças com
necessidades
especiais  de
maternal  e
pré (parcial) –
C2,  C3,  P4  e
P4

NºCrianças
atendidas

14 63 0 0 1 0

6 – Quadro Demonstrativo de  alunos por turmas: 

Berçário EI
1 – 
CB

Berçário
-EI 2 
C1

Maternal
-EI 3
C2

Pré - EI 4
C3

Pré - EI 5
P4

Pré - EI 6
Parcial

P5
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

Nº  alunos
por
turmas

1
4

1
2

1
5

1
5

2
2

7 – Quadro Demonstrativo de professores necessários à execução do objeto: 
Berçário EI

1 – 
CB

Berçário
-EI 2 
C1

Maternal
-EI 3
C2

Pré - EI 4
C3

Pré - EI 5
P4

Pré - EI 6
P5

8h 6h 8 h 6h 8 h 6h 8 h 6h 8 h 6h 8 h 6h
Número
de
Professor
es

1 2 1 2 2

8. Quadro Demonstrativo de outros profissionais necessários à execução do objeto:

Diretor
Adminst.

Coord.
Pedagógico

Auxiliar
Administrativ

o ou
Secretário(a)

Merendeira/
lactarista

Limpeza/
Manutenção 

8h 6h 8 h 6h 8 h 6h 8 h 6h 8 h 6h
Número  de
funcionários

1 1 2

9 – Cronograma de Desembolso:  
Parcela I 

R$

20.184,75

Parcela II

R$

20.184,75

Parcela III

R$

25.525,25

Parcela IV 

R$

25.525,25

Parcela V

R$

25.525,25

Parcela VI

R$ 25.525,25

Parcela VII

R$

38.287,88

Parcela VIII

R$

25.525,25 

Parcela IX

R$

25.525,25

Parcela X

R$

25.525,25

Parcela XI

R$

38.287,88

Parcela XII

R$ 25.525,25

Nos meses de julho e novembro serão acrescidos 50% do valor da parcela mensal.

9.1 – Prazo do Termo de Convênio - 12 meses
9.2 – Valor Total: R$ 
321.147,26
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10 – Plano de Aplicação 
RUBRICAS DESPESAS VALOR 
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 188.047,26
3.1.90.11.43 13º 18.600,00
3.1.90.11.45 Férias – Abono Constitucional 22.000,00
3.1.90.13.01 FGTS 20.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias – INSS 60.000,00
3.1.90.13.18 Contribuição para PIS/PASEP sobre folha de pagamento 2.500,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 4.000,00
3.3.90.39.44 Serviços de Àgua e Esgoto 4.000,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicação 2.000,00
3.3.90.39.72 Vale Transporte

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 321.147,26
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