
 

 

 

4ª Nota Pública do Fórum Estadual de Educação de Goiás 
 

Goiânia, 15 de dezembro de 2015  

 

O Fórum Estadual de Educação de Goiás se manifesta contrário à proposta do governo de 

Goiás de implantar as Organizações Sociais (OS) nas escolas públicas da rede estadual. 

Essa posição se justifica por inúmeros motivos dentre os quais destacamos: 1) A 

transferência da gestão da escola pública para as OS golpeia o principio de res publica em que a gestão 

do serviço público é obrigação de Estados e municípios e não pode ser entregue à iniciativa privada. 

Caso isso ocorra teremos a diminuição da responsabilidade do Estado, a precarização das relações de 

trabalho e o fim dos concursos para ingresso no serviço público; 2) A transferência da gestão da escola 

pública para as OS e a privatização da gestão da escola impede que a população fiscalize a aplicação e 

o controle dos recursos públicos, abrindo precedentes para desvios do dinheiro público; 3) As 

Organizações Sociais, com seu modelo privatista infringem o princípio constitucional de acesso 

igualitário aos bens públicos estatais. Assim podem-se criar princípios distintos para diferentes classes 

sociais, uma vez que as organizações sociais atuarão mediante projetos específicos determinados pelo 

governo e não a partir das demandas coletivas da população. 

Importa ressaltar que a implantação da OS, justificada por um discurso governamental de 

assegurar qualidade e mais eficiência do setor público, na realidade aprofunda a desigualdade e a 

exclusão, pois baseiam-se em uma racionalidade econômica de cunho mercadológico. Ademais, o 

poder público vem, ao longo dos últimos anos, promovendo um processo perverso de sucateamento 

da rede estadual e transferindo escolas para a gestão da Polícia Militar, enfraquecendo 

intencionalmente a escola pública de gestão pública, para então propor e realizar a transferência para 

iniciativa privada.  

Mediante o exposto o Fórum Estadual de Educação de Goiás em uníssono com estudantes, 

professores, pesquisadores e aqueles que defendem a verdadeira escola pública para todos 

indistintamente, reitera seu compromisso com a defesa da escola pública de gestão pública e reafirma 

sua posição contrária a implantação das organizações sociais nas escolas estaduais.  
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