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NOTA PÚBLICA 

 

 

O Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Goiano, por meio desta nota pública, manifesta à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, 

sua posição contrária  à transferência da gestão das escolas públicas estaduais goianas para as 

Organizações Sociais. Tal posição fundamenta-se na Constituição Federal que estabelece como 

princípios a gestão democrática do ensino público; a valorização dos profissionais da educação 

escolar; o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos profissionais das 

redes públicas; a destinação de recursos públicos para escolas públicas, admitindo-se poucas 

exceções.  

A privatização das escolas estaduais goianas expressa também um lamentável 

esvaziamento da função pública dos sistemas de ensino, na medida em que várias atividades 

relacionadas ao planejamento, organização, monitoramento e avaliação são transferidas para 

organizações sociais com pouca ou nenhuma experiência em educação. A falta de qualificação 

das Organizações Sociais foi constatada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público de 

Goiás (MPGO) e pelo Ministério Público de Contas do Estado, que recomendaram o adiamento 

do edital de chamamento público para credenciamento das Organizações Sociais.  

Assim, a substituição da oferta pública por diferentes arranjos privados, se 

caracteriza pela precarização dos direitos trabalhistas dos professores que se tornam meros 

executores de programas e projetos, para os quais são treinados, supervisionados e avaliados 

pelas Organizações Sociais, passando a organizar a rotina da escola e de seu trabalho numa 

lógica de mercado.  

Argumentamos que, para garantir os parâmetros básicos de qualidade às escolas 

públicas, é preciso oferecer condições organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas 

adequadas aos docentes e demais profissionais da educação – equipe estável valorizada e 

adequadamente remunerada; qualidade e quantidade de insumos; infraestrutura e equipamentos 

adequados; formação continuada; entre outros recursos.  

Reiteramos nosso compromisso com a defesa de um sistema educacional 

democrático, capaz de reduzir as desigualdades escolares e garantir o direito universal à 

educação pública, gratuita, laica e de qualidade. 

  

 

Goiânia, 01 de março de 2016.  
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