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Entre o público e o privado...
ou quase isso1

A relação entre Estado e Sociedade Civil, no Brasil, tem sofrido profundas transformações desde o fim da 
ditadura militar. Embora o relacionamento entre as organizações não governamentais e Estados em todo 
o mundo, ao longo da história, tenha sido, em grande medida, marcado pelo confronto e pela rivalidade, 
atualmente a percepção desta relação, em especial no Brasil, aproxima-se, em acelerado ritmo, do consen-
so enquanto inevitável e potencialmente positiva.

Dificilmente nos dias de hoje podem ser encontrados atores, sejam atuantes em organizações 
não governamentais ou integrantes do poder público, assim como em outros segmentos quais-
quer da sociedade, que aberta e terminantemente manifestem-se contrários ao estabelecimen-
to de parcerias, convênios etc., entre a sociedade civil organizada e o poder público, no que se refe-
re à execução de políticas públicas, programas ou projetos sociais. Posto isto, este breve estudo 
tem por objetivo discutir a execução partilhada de políticas públicas e seus possíveis impactos 
Nossa abordagem será, como se poderá apreender, apenas introdutória. Limitada em muitos aspectos, 

1 Este artigo é fragmento de um trabalho apresentado no IV Encontro Anual da ANDHEP, ocorrido de 8 a 10 de outubro de 2008, em 
Vitória (ES). Grupo de Trabalho 06: Violência Social, Políticas de Segurança Pública e Direitos Humanos, sob o título “Gestão compartil-
hada de políticas públicas e Direitos Humanos”.
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ficará também evidente que as questões aqui pontuadas poderão em muito ser 
desenvolvidas se empreendidas, no futuro, empresas outras de maior profundi-
dade analítica e amplitude investigativa. No entanto, acreditamos contribuir, 
por meio deste inicial passo, ainda que provisório e raso, para o aclarar de nu-
ances importantes relativas à gestão compartilhada de políticas públicas.

Passíveis de localização tanto na literatura científica como em textos de caráter 
jornalístico, figuram, ainda hoje, no entanto sem significativa tempestivida-
de debatedora, ou quase isso, discursos controversos com relação à aproxima-
ção entre organizações civis e o Estado. Em outras palavras, coexistiriam na 
atulidade tanto posicionamentos resistentes, ainda que não terminantemente 
contrários, às parcerias entre o poder público e organizações civis não gover-
namentais, a valer-se de argumentos em grande medida fundamentados na 
ideia de que tal aproximação seria nociva, principalmente para as segundas, 
vislumbrado um potencial risco à capacidade de crítica destas e à possibilidade 
de cobrança em relação ao poder público; como posicionamentos abertamente 
favoráveis a esta aproximação, antevista neste caso, em especial, a potencial 
oportunidade de ampliação da atuação e mesmo possibilidade de, talvez, in-
fluir em processos decisórios definidores de políticas públicas, por parte des-
tas organizações e, para o poder público, principalmente, a oportunidade de 
ganhos na execução de projetos e políticas, como, por exemplo, a redução de 
custos e maior entrada em contextos onde o Estado teria, talvez, algum grau de 
dificuldade em inserir-se.

Ambos os lados têm sua razão de ser. Mas, escapando ao embate entre a re-
sistência ao pluralismo institucional e sua defesa, a gestão compartilhada de 
políticas públicas no Brasil nos dias atuais é fato e como tal, acreditamos, deve 
ser buscada a ampliação de seu entendimento.

Esta ampliação das relações e consequente aproximação entre o poder público e 
as organizações civis não governamentais podem ser explicadas pela ação deduas 
correntes de força, sejam: 1) O interesse do Estado pelas ONGs, em função, 
especialmente, de recentes objetivações da ideia de exercício de uma postura 
centrada na coordenação e financiamento, retraída a ideia de auto-suficiência 
do Estado na execução direta de projetos ou programas; e 2) o interesse das 
organizações civis não governamentais em participar da execução de políticas 
públicas, serem financiadas e daí garantirem sua existência e potencial de ação.

No culminar dessa confluência de interesses, mudanças legais e políticas vie-
ram à tona, ampliando o locus de participação das organizações civis não go-
vernamentais e permitindo a variação funcional de sua atuação na execução de 
políticas públicas em geral. Como já referido, uma das atualmente mais deba-
tidas e muitas vezes entusiasticamente comentadas formas de interação entre 
o Estado e a sociedade civil organizada é estabelecida por meio dos chamados 
“Termos de Parceria”2. Um avanço que não se limitou aos mecanismos organi-
zacionais/instrumentais da abertura à ação, mas também em muito repercutiu 
na interação dialogal entre os atores protagonistas.

A associação entre o poder público e as organizações do Terceiro Setor pode
contribuir, entre outras coisas, com a otimização dos investimentos 

2 Termo de Parceria se 
constitui como uma es-
pécie de contrato, que 
serve para estabelecer as 
diretrizes,competências 
e obrigações na relação 
entre Estado e OSCIPs.
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públicos,ampliação da efetividade e impacto de políticas públicas e incremento 
na adequação às atuais exigências de transparência e eficiência de gestão. 

As iniciativas de parceria em campos complexos e estratégico, em especial, cons-
tituem-se mesmo como rupturas, uma vez que inéditas ou inovadoras, e en-
frentam resistências em variadas frentes, destacada uma cultura de certo modo 
avessa, ainda presente no funcionalismo público, além do que implicariam em 
certa medida na reinterpretação do próprio Estado, pressupondo mesmo a “re-
descoberta” de um novo corpus político até então deixado à margem, se não 
eclipsado: a esfera pública não estatal, sobretudo o sociedade civil organizada. 

A estruturar-se de inúmeras maneiras, o trabalho conjunto entre organizações 
civis não governamentais e poder público não é algo recente, mesmo no Bra-
sil. No entanto, no caso brasileiro, o papel dos primeiros, até a promulga-
ção da lei de OSCIPs3 em 1999, restringiu-se, quase na totalidade, ao auxilio 
informal,marginal e quase sempre esporádico. Com as portas abertas ao esta-
belecimento de gestões partilhadas de projetos, programas e políticas entre os 
dois atores, objetivou-se a possibilidade de fato de as organizações civis terem 
participação ativa nestes processos.

Mudanças que permitiram às ONGs trabalhar de modo diferente, ou seja, 
não mais apenas sobre projetos isolados, mas em políticas amplas com o apoio 
do Estado. Essas mudanças significam não apenas o acesso das organizações 
nãogovernamentais à participação direta, por exemplo, no desenho/re-desenho 
e execução de políticas públicas, mas um incentivo para uma reestruturação  
positiva de sua capacidade gerencial e administrativa.

Pontuados os pontos positivos da gestão compartilhada de políticas públicas, 
ainda que resumidamente – dadas as características e limitações desta empresa 
–, cabe neste momento a crítica, o enfrentamento e a exposição das questões 
potencialmente problemáticas da execução repartida. Fazendo uso da ideia, 
apresentada por Hulme e Edwards (1997), de que as relações entre organiza-
ções não governamentais e Estado, quando não reduzidas à posição de conflito, 
aversão ou impossibilidade de diálogo, podem ser definidas em termos de bar-
ganha e negociação, pontuaremos agora os riscos potenciais inerente à gestão 
partilhada de políticas públicas regidas por Termos de Parceria, tendo em vista 
em especial as não poucas diferenças entre os protagonistas dessa relação. Ris-
cos, em primeiro lugar, relativos à possibilidade sempre presente de que a rela-
ção torne-se coercitiva – claro, em prejuízo da atuação das ONGs –, em razão 
da unilateralização deste poder de barganha, neste caso inviabilizada a possi-
bilidade de influência das ONGs para com o poder público. Inviabilizada esta 
possibilidade de influência, figuraria inoperante a consecução dos objetivos 
mesmos da abertura à possibilidade do estabelecimento de parcerias público-
privadas para a execução de políticas, projetos e programas públicos. A compor 
este universo de empoderamento e influência, não podem ser esquecidos os 
mecanismos de controle direto e indireto presentes nas relações entre Estado 
e organizações civis não governamentais, em alguns casos positivos, como na 
persuasão argumentativa, mas em outros perniciosos, como na utilização de 
incentivos financeiros como base exclusiva de negociação e na coerção direta 
via ameaça/ terrorismo, por exemplo, pautada em termos da não renovação de 

3 OSCIP (Organiza-
ção da Sociedade Civíl 
de Interesse Público) é 
uma qualificação de-
corrente da lei 9.790 de 
23/03/1999 e outras, 
concedida à instituições 
sem fins lucrativos, em 
nível federal pelo Mi-
nistério da Justiça e, em 
nível estadual e munici-
pal, por atores outros do 
poder público, que per-
mite estabelecerTermos 
de Parceriacom o poder 
público.
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Termos de Parceria, por motivos outros que não os de competência e resulta-
dos alcançados definidos no termo etc. Um ponto importante nesse sentido é 
a necessidade de sobrevivência das organizações civis não governamentais em 
condição de não dependência integral de financiamento unilateral do poder 
público, sob o risco de que aquelas se tornem reféns do Estado.

Outro ponto problemático a este primeiro relacionado é a assimetria de poder 
entre os parceiros, algumas vezes negada pelo poder público, outras, enfatica-
mente afirmada. Na relação entre figuras estatais e organizações da sociedade 
civil, a assimetria de poder é algo evidente, ressaltado e, infelizmente, talvez 
inevitável. Na gestão compartilhada de políticas públicas, ambos os protagonis-
tas devem manter-se atentos para que esta condição não tome dimensões que 
interfiram tanto na construção dialogal como em processos outros influentes 
na consecução de resultados. Funções e papéis, claro, são definidos quando dos 
iniciais passos do estabelecimento da relação de cooperação, mas esta fixação 
não deve de forma alguma dar-se na contramão da ideia de parceria, a definir/
reduzir a relação a simples versão de mecanismos outros de ação conjunta, 
como os convênios para a execução de ações isoladas dentro de políticas amplas 
ou, ainda pior, constituir-se em terceirização de serviços, como contratação de 
empresa de recursos humanos sem fins lucrativos.

O conceito de parceria entre organizações civis e o poder público é pautada 
na ideia de execução conjunta e não na exclusiva execução pelas primeiras de 
proposições definidas com exclusividade pela segunda. Para as organizações 
civis, participar na gestão de políticas públicas enquanto parceiro do Estado 
deve ser entendido também como ter voz para discutir soluções, mudanças e 
problemas. Não servir apenas aos interesses do Estado, enquanto instituição 
ou aparato burocrático, mas, de fato, servir o Estado, entendido esse enquanto 
reunião de cidadãos.

De um número expressivo de desafios a serem enfrentados pelos protagonistas 
nas parcerias entre o poder público e a sociedade civil organizada, figuram 
em especial os relativos aos processos de assimilação cultural desta possibili-
dade em universos cognitivos muitas vezes avessos a esta aproximação. Assim 
como muitas organizações civis não governamentais, seja por uma trajetória 
de enfrentamento e/ou vivencia em contextos de repressão política, seja por 
entendimentos baseados na reflexão e tomada de posição a partir desta, tomam 
por difícil, se não indesejável, ou apenas aceitável esta aproximação em função 
de um cálculo pragmático, também o poder público enfrenta problemas nesse 
sentido. Deixar a execução direta de políticas públicas consiste, para não pou-
cos espíritos integrantes da máquina administrativa estatal, num esforço que 
em muitos casos caminha no limiar entre o fracasso e a mediocridade.

Um ponto a figurar importante nesta problemática, a aclarar de certo modo 
parte desta questão, em especial no Brasil e em alguns outros países da América 
Latina, assim visto, é o ainda recente retorno da democracia, o que em tese po-
deria explicar uma certa falta de clareza para os atores sobre seus papéis e fun-
ções. Esta falta de clareza, entre outras consequências, pode ocasionar atitudes 
não pautadas pelo apoio mútuo, mas pela competição e pela lógica do máximo 
ganho individualizado, mesmo que em prejuízo da relação entre os parceiros.
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Outro ponto a figurar como potencialmente negativo, nesse sentido, é a pos-
sibilidade, a se ter sempre em vista, de a organização civil em suas ações, uma 
vez que em grande medida dependente da relação com o poder público, ver 
confundida sua atuação e sua própria personalidade com este último. Mesmo 
nos casos em que a organização não governamental possui um longo histórico 
de atuação em separado do Estado, e uma personalidade/individualidade bem 
definida, este risco não pode ser esquecido. Principalmente, neste sentido, en-
contrar-se-iam em posição de vulnerabilidade instituições que foram constitu-
ídas especificamente tendo por objetivo a atuação compartilhada em uma po-
lítica já definida ou já em execução tanto pelo Estado de modo exclusivo como 
por outras organizações. Os principais diferenciais da gestão compartilhada se 
comparada à execução integral de políticas, projetos e programas públicos pelo 
Estado – segundo nossa percepção, a presença de uma segunda perspectiva não 
estatal, potencialmente mais bem informada e próxima de pessoas e problemas 
sociais e da atenção aos direitos humanos, o que em termos práticos poderia 
incrementar a garantia do fluxo informacional para além do Estado e o embate 
diante de problemas diretamente relacionados a este – neste caso, poderiam 
ver-se comprometidos. 

Também não se deve perder de vista a possibilidade de figurar a ação do Estado 
enquanto de caráter controlador e cerceador da liberdade de ação das organiza-
ções civis não governamentais. Mesmo que não institucionalizada sua carga in-
tencional, ou seja, objetivada enquanto consequência de ações particulares ou 
conjuntas de atores específicos. O caráter político da atuação das organizações 
civis não governamentais não pode ser posto de lado e resumir-se sua atuação, 
em termos exclusivamente operacionais, na prestação eficiente de serviços. Em 
especial deve-se ter sempre em vista o risco de se configurarem as parcerias em 
apenas pseudo-aberturas. 

Mais uma consequência trágica a orbitar nas relações estabelecidas entre o po-
der público e as ONGs é a possibilidade, por parte das últimas, de, a partir de 
uma situação de dependência ou “conforto”, se distanciarem de suas aspirações 
e objetivos, tornando-se simples braço do Estado, despersonalizado e carente 
de razão de existência que não a redução de custos para o Estado na execução 
de suas políticas, uma vez que, em tese, sem fins lucrativos.

Outro aspecto a dificultar o sucesso das gestões partilhadas de políticas públi-
cas, e de certo modo a contribuir para o empoderamento do discurso contrário 
a estas, é a possibilidade, antevista principalmente por sujeitos não atuantes na 
administração pública, de uma suposta, muitas vezes constatada, ineficiência 
de órgãos estatais ser definidora do fracasso de uma política e a consideração 
desse fracasso e ineficiência “manchar” a imagem de organizações civis frente a 
outros parceiros. Em contraposição a esta argumentação, no entanto, podem 
ser levantadas pontuações positivas como a possibilidade de maior presença 
midiática, incremento em legitimidade e credibilidade para as organizações do 
Terceiro Setor. Além disso, esta aproximação representaria outros ganhos para 
ambos os lados, como a obtenção por parte do Estado de serviços especializa-
dos a um custo reduzido, se comparado a iniciativa privada, e, por parte das 
ONGs, uma possibilidade interessante de conhecimento do funcionamento 
interno da máquina estatal e acesso a informações antes nem sempre disponi-
bilizadas com facilidade pelo poder público.
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A parceria entre a sociedade civil organizada e o poder público, se intencionado 
o potencial máximo consequente de benefícios para a sociedade, deve necessaria-
mente pautar-se pela união de esforços entre os parceiros, a integrar tanto a divi-
são de papéis como a de responsabilidades, pelo diálogo entre estes, a escapar de 
nuances de dependência entre os parceiros, bem como de posições de controle.

A atuação das organizações civis não deve ser pautada na exclusiva atenção a 
instrumentalidade eficiente e consistir na simples execução de um serviço de-
finido de cima para baixo, controlado e sob uma hierarquia em que o Estado 
figura como mandatário. Ainda que em um grande número de casos a política 
pública a ter sua gestão partilhada possa ser apresentada pelo poder público 
sem abertura inicial para discussão com a organização civil parceira, esta últi-
ma não pode (ou não seria desejável, em nossa opinião) pautar sua atuação no 
assentimento acrítico e na submissão, eclipsando sua personalidade e abando-
nando seus objetivos e razão de existência.

Por fim, as parcerias público-privadas para a gestão de políticas públicas devem pau-
tar-se – fugindo a simples obtenção de vantagens comparativas e exclusiva atenção 
a gerencia eficiente – pela autonomia entre os parceiros, pela manutenção de perso-
nalidades distintas, pela flexibilidade, pelo foco no bem social e, nesse sentido, pelo 
diálogo não só entre os parceiros, mas principalmente para com outros sujeitos da 
sociedade, em especial aqueles diretamente afetados pelas ações.
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