
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA (PPGLL) 

FACULDADE DE LETRAS (FL) 

 

 

 

FÁBIO MÁRCIO GAIO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

A gestão da educação pública em disputa em Goiás: uma análise 

discursiva da cobertura midiática do acontecimento das OS’s (2015 – 

2017)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA (GO) 

2022 



2 
 

 

 



3 
 

 

 

 

 



4 
 

FÁBIO MÁRCIO GAIO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestão da educação pública em disputa em Goiás: uma análise 

discursiva da cobertura midiática do acontecimento das OS’s (2015 – 

2017)   

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística – 

nível de doutorado – da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás, 

como requisito para obtenção do título de 

Doutor em Letras e Linguística. 

Área de concentração: Estudos 

Linguísticos 

Linha de pesquisa: Língua, texto e 

discurso 

Orientadora: Profª. Drª. Kátia Menezes de 

Sousa 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA (GO) 

2022 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 



7 
 

 

 

 



8 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

FÁBIO MÁRCIO GAIO DE SOUZA 

 

A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA EM DISPUTA EM GOIÁS: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA DA COBERTURA MIDIÁTICA DO ACONTECIMENTO DAS OS’s 

(2015 – 2017)  

 

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial para obtenção 

do título de Doutor em Letras e Linguística, defendida em ______/_____/_____.  

 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Kátia Menezes de Sousa – UFG  

(Presidenta da Banca) 

 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Luzmara Curcino Ferreira – UFSCar 

(Titular) 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Henrique Varoni de Carvalho – UFSCar 

(Titular) 

 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza – UFCAT 

(Titular) 

 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Tânia Ferreira Rezende – UFG  

(Titular) 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Fernandes Júnior - UFCAT 

(Suplente) 

 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes – UFG  

(Suplente) 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a jornalistas,  

professoras e professores, 

estudantes e 

 pesquisadoras e pesquisadores,  

em tempos de ataques à democracia e ao conhecimento. 



10 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Gratidão! Sempre que lia alguma dissertação ou tese, ao longo do processo de escrita 

deste trabalho, a seção de agradecimentos era parada obrigatória. Gosto de saber, além dos 

resultados obtidos pelas pesquisas, que existiram pessoas, situações, motivações, que 

quebraram muitas vezes a dureza e a solidão da escrita de uma tese. Por isso os agradecimentos 

aqui escritos tentam de alguma forma expressar gratidão a esses que ouviram, ampararam, 

suavizaram, acreditaram neste projeto. O desafio que impus a mim, não era apenas meu. O 

orientando, o pesquisador, o pai, o marido, o jornalista, essas muitas partes de mim, às vezes a 

pleno vapor, às vezes exausto, sempre encontrou em pessoas e em situações, motivos para 

acreditar e prosseguir.  

Não posso deixar de registrar que esta tese foi escrita em um momento duplamente difícil, 

que exigiu de mim esperança, quando tudo não passava de revolta e de medo. A pandemia de 

Covid-19 entrou em nossas casas, acometeu familiares, superlotou hospitais, deixou exaustas 

as equipes de saúde. Na outra ponta, um presidente negacionista, um completo idiota, que 

manchou sua biografia e suas mãos ao não priorizar pessoas. Tentamos nos preservar. Máscara, 

álcool em gel, distanciamento social. Com uma criança pequena e um adolescente em casa, o 

desafio da escrita foi maior, mas isso não se compara ao desafio de profissionais de saúde, de 

professores, de estudantes, de trabalhadores. Minha gratidão a essas e a esses. Jornalistas e 

cientistas, tidos como inimigos pelo governo, foram indispensáveis, lançando luz sobre a 

escuridão. Deixo também minha solidariedade aos familiares e amigos daqueles que não 

resistiram. Que a ausência seja preenchida com ternura e boas lembranças. 

Agradeço a Deus pelas pessoas e situações. Agradeço por estar vivo! Respiro fundo, fecho 

os olhos, paro um pouco, e agradeço a Deus, por estar vivo e poder realizar este trabalho. Graças 

a Deus! 

Minha orientadora, professora Kátia, generosa ao me acolher como seu orientando e ao 

disponibilizar nessa jornada seu vasto arsenal de estudos e reflexões, acumulados ao longo de 

muitos anos, foi, sem dúvida, a mola propulsora, quem mais me incentivou, participou, cobrou, 

ouviu, acreditou. Kátia, gratidão a você, sempre, por me permitir chegar aqui. Sua orientação 

foi irretocável e segura, cercada de cuidado e de leveza. Muito grato a você! 

Na banca de qualificação tive o privilégio de contar com a presença da professora 

Luzmara e do professor Pedro Varoni. Ambos são partes importantes desta tese. Contribuíram 

com reflexões de extrema pertinência, que me permitiram afinar o olhar, pensar possibilidades 



11 
 

e, sobretudo, me incentivaram a prosseguir. Luzmara trouxe clareza e direções possíveis. Pedro 

trouxe o olhar do jornalista com foco nas trilhas do discurso. Agradeço a generosidade de 

aceitarem compor a banca de qualificação e de defesa. Na banca de defesa, agradeço a 

participação da professora Grenissa, minha sempre orientadora de mestrado, responsável pelo 

começo do sonho e dos primeiros passos na pós-graduação. Também agradeço imensamente a 

professora Tânia por participar desse momento tão importante de minha vida, com sua leitura 

e com suas contribuições. 

Minha família foi importantíssima. Pais e irmãos que moram longe, sempre presentes nas 

conversas e nos desejos de sucesso. Esposa, filho e filha. Minha filha nasceu três meses após o 

início do doutorado. Meu filho, que morava com a mãe, veio morar com a gente um ano após 

o início do doutorado. E foi assim, entre o pedido de uma criança para brincar comigo e de um 

filho adolescente para conversar, que as coisas aconteceram. Minha esposa acreditou, 

incentivou, contribuiu profundamente, o tempo todo, para que os quatro anos fossem, de alguma 

forma, compartilhados como um projeto de felicidade. 

A professora e amiga Letícia, gratidão pela revisão cuidadosa desse texto. Era como se 

estivéssemos frente a frente, na sua sala ou no pátio, tendo as longas conversas que tínhamos, 

quando trabalhamos juntos em Urutaí. Lá, Letícia foi fundamental para minha permanência 

naquela instituição. Aqui, foi fundamental na leitura, revisão e concretização dessa tese.  

Por fim, agradeço a reitoria da Universidade Federal de Catalão, pela concessão do 

afastamento total para cursar o doutorado. O companheiro de trabalho Welliton, que segurou 

as pontas na Assessoria de Comunicação, junto com o professor Bruno. Agradeço às servidoras 

e servidores da secretaria do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística.  

Não podia deixar de agradecer as contribuições e apoio que sempre recebi do Grupo 

Trama, liderado pela professora Kátia e do Grupo LEFGO, liderado pelos professores Tony e 

Bruno. As leituras, discussões, observações, tudo, absolutamente tudo, contribuiu para que este 

momento acontecesse.  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Essa multiplicação da forma ‘empresa’ no 

interior do corpo social que constitui, a meu ver, 

o escopo da política neoliberal”. 

(MICHEL FOUCAULT, 2008a, p. 203) 



13 
 

RESUMO 

 

Esta tese de doutorado em Letras e Linguística objetivou analisar os enunciados da mídia 

jornalística acerca da gestão de escolas estaduais de ensino fundamental e médio em Goiás por 

Organizações Sociais (OSs). Para tal, consideramos o processo enquanto acontecimento e 

perguntamos o que possibilitou, na mídia jornalística, a emergência desses enunciados que 

buscaram transferir a gestão das instituições escolares dos professores para as OSs. Nosso 

corpus de análise foi constituído por matérias jornalísticas de veículos de comunicação de 

repercussão nacional e regional e nesse recorte, identificamos momentos considerados 

importantes para compreendermos a tentativa de implantação do modelo. Verificamos nas 

estratégias discursivas, tentativa não apenas de explicação, mas de convencimento da 

população, o que se deu por meio da sedução e do oferecimento de solução que pusesse fim ao 

desempenho insuficiente dos estudantes. Para tanto bastava para aqueles que propuseram o 

modelo, apenas que as escolas fossem geridas por diretores-empresários. Com base nos 

pressupostos teóricos de Michel Foucault, base para nossa reflexão, em diálogo com teorias da 

comunicação e do jornalismo, questionamos o que foi dito sobre a alardeada solução e pudemos 

constatar a existência de determinas regras que facultaram a emergência da relação entre 

incerteza e insegurança proporcionadas pelo atual modelo e as supostas certeza e segurança 

oferecidas por gestão supostamente profissional. Essa articulação, a partir da racionalidade 

econômica e de mercado neoliberais, foi considerada uma das principais estratégias e motivo 

alegado para que se implantar o novo modelo. Para nós, os enunciados produzidos pelo governo 

e reproduzidos pela mídia estiveram, salvo poucas exceções, em relação de coadunação quanto 

às expectativas governamentais em relação ao sucesso do projeto e, não apenas isso, consistiram 

em sucessivas tentativas de desconstrução e de silenciamento dos contrários. Tentativas de 

escapar a essa tecnologia de governo representada pelas OSs, tanto na mídia quando na vida, 

embora estreitas e restritas, representaram a recusa firme dessas tecnologias e a possibilidade 

de novas formas de governo de si e dos outros.   

Palavras-Chave: Discurso; Michel Foucault; Mídia; Escola; Organizações Sociais. 
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ABSTRACT 

 

This doctoral thesis in Letters and Linguistics aimed to analyze the statements of the journalistic 

media about the management of state elementary and high schools in Goiás by Social 

Organizations (OSs). To this end, we consider the process as an event and ask what made 

possible, in the journalistic media, the emergence of these statements that tried to transfer the 

management of school institutions from teachers to SOs. For those institutions that were 

proposing, was enough only the schools were managed by Principals-Managers. Based on 

Michel Foucault's theoretical foundations and solutions, a basis for reflection, in dialogue with 

the theory of communication and journalism, we questioned about the vaunted and we were 

able to verify the existence of rules that allowed the emergence of the relationship between 

uncertainty and security ensured by the current model and the supposed certainty and security 

by supposedly professional management. This articulation, based on an economic rationality 

and neoliberal market, was considered one of the main strategies and alleged reason for 

implementing the new model. To us, the governmental utterances reproduced by midia, with 

few exceptions, were in successive coadunation with the government expectations, related to 

the project’s success, had consisted of the deconstruction attempt and silencing of the opposites. 

Attempts to escape this technology of government represented by SOs, both in the media and 

in life, although narrow and restricted, represented the firm refusal of these technologies and 

the possibility of new forms of government of oneself and others. This articulation, based on 

neoliberal economic and market rationality, was considered one of the main strategies and 

alleged reason for implementing the new model. For us, the statements produced by the 

government and reproduced by the media were, with few exceptions, in line with government 

expectations regarding the success of the project and, not only that, they consisted of successive 

attempts at deconstruction and silencing the opposites. Attempts to escape this technology of 

government represented by SOs, both in the media and in life, although narrow and restricted, 

represented the firm refusal of these technologies and the possibility of new forms of 

government of oneself and others. 

 

Keywords: Speech; Michel Foucault; Media; School; Social Organizations. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

 Em um reino muito distante, um rei, que governava aquele pequeno território há quase 

20 anos, em mais um daqueles entediantes dias de calor intenso, resolveu ir até a sacada de seu 

aposento, a fim de se refrescar com a brisa, ainda que quente, que soprava timidamente. Lá de 

cima, avistou um grupo de crianças. Eram cinco jovens, que possivelmente teriam entre 11 e 

12 anos. Vestiam uniformes da escola mais importante do reino: a Escola do Bem. Sim, nessa 

escola, segundo as informações que chegavam aos ouvidos do monarca, se aprendia em um 

ambiente acolhedor e de formidável qualidade. Na realidade, o rei nunca havia pisado naquela 

escola, mas notou, no uniforme de um dos jovens que avistava do alto de seu palácio, um 

pequeno detalhe, quase imperceptível. Uma pequena mancha vermelha. Passaria despercebido, 

não fosse pelas informações que ele recebera. Os mensageiros sempre diziam que aquela era a 

escola perfeita, nos mínimos detalhes.   

 Intrigado, chamou o ajudante de ordens e foi conhecer a escola. Lá os alunos aprendiam 

ofícios dos mais variados e importantes para o reino. Havia, por exemplo, construtores, 

negociadores, guerreiros. O rei notou que não havia pensadores ou filósofos. Ali havia 

instrutores, encarregados de qualificar mão-de-obra, para o avanço do reino. Passeando pelo 

corredor, o soberano notou um quadro grande, bem no centro da escola. O letreiro dizia “você 

pode ainda mais” e parabenizava os estudantes mais bem pontuados nas avaliações.  

Uma pequena porta, ao fundo da escola, chamou a atenção do governante. Disseram ao 

rei que aquele era o acesso a um local não recomendado para a visita de sua majestade, devido 

a uma obra de ampliação. Ele compreendeu e não quis avançar. Terminada a visita, ele saiu de 

lá contente e feliz com o que viu. Jovens disciplinados, dispostos a contribuir para o progresso 

econômico do reino, uma escola impecável. Professores dedicados buscavam entregar a seus 

alunos o bem mais valioso para eles e para o reino: a formação. Ali, de fato se aprendia, era o 

que todos diziam. Por isso era a melhor de todas as escolas, a mais disputada. Aprender 

exclusivamente para viver em um mundo de concorrência e de competitividade era o lema 

daquela escola.  

 Chegou aos ouvidos do rei que a obra de ampliação já havia terminado. Então, ele decidiu 

conhecer a parte da escola que não havia visitado. Insistiram para que não fosse, mas ele foi. 

Ao abrir a porta, viu um grupo de estudantes sentados no pátio. No uniforme de todos eles, 

notou a existência de uma pequena mancha vermelha. Logo, o soberano se lembrou dos jovens 

que avistara do alto do palácio. Ele foi informado que aquela era uma identificação para aqueles 
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que não se adequavam muito bem ao regime e ao modelo da escola. Esses jovens eram 

chamados de agitadores. Recentemente, um deles foi pego lendo um livro sobre 

homossexualidade, algo proibido e reprimido naquela escola. Diziam que ali não havia espaço 

para perda de tempo, com assuntos considerados inúteis para a formação profissional.  

 Os estudantes da mancha vermelha, como também eram conhecidos, por um tempo, não 

se misturavam aos demais. Eles precisavam ser disciplinados, para se readequar à instrução 

dada ali. A opção, naquele reino, sempre fora essa: escolas para a instrução, a fim de conter os 

mais resistentes ao modelo educacional do reino, com o propósito de formar mão-de-obra.  

Recentemente, o rei teve mais uma ideia. Para silenciar os agitadores, foi chamado um 

reforço. Viria, de um outro reino, um grupo de pessoas especializadas em administração escolar. 

O governante chegou à conclusão de que era preciso mudar a gestão, pois havia o risco de 

algum professor se insurgir ou dos estudantes da mancha vermelha influenciarem a imensa e 

disciplinada maioria. Esse gestor vindo de fora, com outras ideias, seria capaz de tornar ainda 

mais duradoura a percepção de que a escola deveria ser uma espécie de instituição preparatória 

para o mundo competitivo... 

 Obviamente, essa história que inicia nossa tese, nada mais é do que uma invenção, algo 

criado por nós, especificamente para abertura desta tese. Tanto o rei, quanto o reino, não 

existem. Mas, se não existe o rei e muito menos o reino, o que tudo isso estaria fazendo em uma 

tese? Pedimos um pouco de paciência ao leitor, pois ao longo das tantas páginas deste trabalho, 

esta pequena fabula, tão logo iniciemos a análise dos dados apresentados por nós nesta pesquisa, 

na relação que se estabelece entre a história criada por nós e os sentidos obtidos na análise, 

poderá fazer eco com a realidade vivida na educação pública em Goiás, entre os anos de 2015 

e 2018.  

Recobrando aquilo que nos move e que seguirá ao longo destas páginas, adentrando o 

tortuoso percurso de um trabalho científico, com suas idas e vindas, avisamos que 

diferentemente do que dissemos até aqui, certamente, não trataremos de algo que surge 

repentinamente, da cabeça de um governante entediado ou talvez preocupado com os rumos 

que seu governo poderia estar tomando. Se naquele reino distante era necessário disciplinar 

estudantes e utilizar todo o seu tempo e toda a sua força para um suposto bem-estar, traduzido 

como sucesso profissional e econômico, não haveria motivos para questionar a benfeitoria 

ofertada por um governante preocupado com a qualidade da educação. Afinal, o que se sabia é 

que tudo era feito para o bem das pessoas. 

 Entra aqui, um elemento fundamental para a implantação de propostas polêmicas, mas 

que são apresentadas, à primeira vista, como necessárias e inovadoras: a mídia jornalística. Os 
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veículos de comunicação especializados, voltados para a produção e para a divulgação de 

conteúdo jornalístico, como emissoras de rádio e de televisão, jornais, portais ou agências de 

notícias, podem ser considerados como portadores de um discurso autorizado e verdadeiro, ao 

realizarem uma espécie de mediação entre o público e uma dada realidade construída.  

Nas instâncias midiáticas do jornalismo, aquilo que muitas vezes é descrito na dureza de 

uma lei, na complexidade de um projeto, é traduzido para uma linguagem mais acessível. A 

partir desse momento, deixa diários oficiais, casas legislativas, gabinetes dos poderes executivo 

e judiciário, para, também, serem ditos, por jornalistas e por veículos de comunicação.  

A implantação de um modelo gestor-empresarial nas escolas, representado pelas 

Organizações Sociais (doravante OSs), velhas conhecidas por escândalos de corrupção na 

administração de hospitais em diversos estados, rondou as escolas de ensino fundamental e 

médio, por meio de um projeto controverso, iniciado no ano de 2015 pelo Governo de Goiás, 

que tentou repassar a gestão de escolas públicas para essas instituições de direito privado.  

Buscamos analisar o que foi dito sobre esse acontecimento, sobre o surgimento das OSs 

ou, como preferimos chamar, sobre a emergência desse acontecimento OSs na gestão de escolas 

em Goiás, a partir daquilo que pode, desde então, ser dito na mídia jornalística, de modo a 

depreendermos os discursos mobilizados, com seus efeitos, bem como a representação de escola 

e de educação que deles deriva.  

 A perspectiva que nos guiou, a arqueogenealógica de Foucault, mostrou-se bastante 

promissora e adequada, pois permitiu olhar para esses enunciados, não apenas como meras 

construções linguísticas, baseadas em técnicas de redação jornalística e sim como discurso. 

Quando esses enunciados são compreendidos como discurso, aquilo que é dito, na realidade, 

não constitui a verdade daquilo que foi dito. Explicamos melhor. Dizemos, com isso, que as 

ferramentas fornecidas por Foucault, possibilitam leituras daquilo que foi apresentado, de 

outras maneiras, que não aquela que nos foi apresentada na superfície do texto, em sua 

materialidade linguística. Nessa perspectiva, se os problemas da escola goiana seriam 

ocasionados pela falta de tempo ou mesmo de conhecimento do professor, que não seria 

capacitado o suficiente para administrar escolas, mas sim, para ministrar aulas, um gestor 

profissional poria fim a esse entrave. Nesse modelo, o professor, exausto, é premiado com mais 

tempo para se dedicar à sala de aula. O estudante, desmotivado, ganha um espaço de 

aprendizagem seguro, aprazível, comprometido. A escola, repleta de deficiências, se torna um 

lugar que capacita e promete uma carreira de sucesso. Essa é a instituição que forma pessoas 

de bem, devidamente preparadas, que desfrutarão dos méritos e resultados permitidos, graças a 

seus esforços.  
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 Convencer professores, estudantes, sociedade, mercado, não é tarefa tão simples. 

Privatização, ou mesmo terceirização, pode soar mal, pode suscitar resistências, pode despertar 

dúvidas. É melhor que se diga que este é um projeto de gestão compartilhada. Não é 

recomendado dizer que a virada na gestão ocorre com fins econômicos, pautada em interesses 

de uma economia e de um governo neoliberal. A dinâmica empresarial, que permite a ascensão 

do mais bem preparado, que estimula a competitividade e premia os melhores, que otimiza 

gastos, almejando lucros, é perfeita para dar respostas, tanto a uma crise de gestão escolar, 

quanto para acalmar, trazer segurança a estudantes e seus responsáveis, que temem as incertezas 

do presente e do futuro.  

Se pudéssemos considerar as OSs como uma espécie de mercadoria deixada dentro das 

escolas, seria importante que ela fosse muito bem apresentada, que ela sutilmente se mostrasse 

atrativa, capaz de solucionar problemas, a ponto de professores, estudantes, sociedade, 

desejassem o tal produto para as escolas. Na base disso tudo, de todo esse jogo polêmico entre 

uma proposta apresentada e aquilo que ela pode ser, está o discurso. Ele atravessa, determina, 

constitui as nossas práticas. É uma prática, que age sobre as práticas. 

 O discurso, que pode ser confundido apenas como o conjunto de coisas ditas, é 

constituído, na realidade, por uma dispersão de enunciados, orientado por determinadas regras, 

que nos permitem compreender como um determinado enunciado, e não outro, pode emergir. 

Na história que narramos, a concepção de escola e as possíveis mudanças para essa instituição 

nasceram da vontade de um rei. Para o discurso, isso é o que menos importa e o fundamental é 

pensar as relações, as posições ocupadas pelos sujeitos.  

 Igualmente devemos considerar em um trabalho com discursos, os arranjos históricos, 

sociais, de poder, que constituem e atravessam as possibilidades de emergência, de apagamento, 

de silenciamento, de modificação dos discursos. Em suma, consideramos, com Foucault (2011, 

p. 10), que “[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar”. Essa 

é uma compreensão de discurso fundamental, que deve caminhar conosco, ao longo de nossa 

reflexão. Não são apenas pensamentos antagônicos, favoráveis ou desfavoráveis a um projeto, 

mas são lutas discursivas, em torno, não apenas de um modelo de gestão, mas que tratam da 

condução das condutas da população como uma arte de governar. As possibilidades de escapar 

a isso, constituem um olhar para si e para o outro, que não apenas recusa esses olhares, mas que 

procura construir novos olhares, formas de governo de si e dos outros. 

 Tornando mais claro a que discurso nos referimos, dentre tantos possíveis, a 

especificidade de nosso objeto são os discursos jornalísticos relacionados à tentativa de 
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transferência da gestão de escolas estaduais goianas para as OSs. Por isso, também recorremos 

a alguns estudos e a autores que se debruçaram sobre mídia e sobre jornalismo. Da mesma 

forma, também consideramos estudos sobre educação, já que estamos tratando, a partir da 

mídia, de um projeto de gestão de escolas públicas. Salientamos que nosso propósito não é 

pensar estritamente aspectos administrativos, econômicos ou políticos, acerca da proposta. Não 

tratamos dos aspectos em si, mas dos discursos concernentes a estes aspectos, afinal, são esses 

discursos que devem subsidiar aquilo que deve prover as práticas que serão implementadas a 

partir desses discursos. O que possibilitou, na mídia jornalística, o discurso que visa a transferir 

a gestão de escolas estaduais goianas para as OSs? Essa é a questão que propomos discutir ao 

longo dos capítulos que seguem e na tentativa de respondê-la, olhamos para a posição ocupada 

pelo sujeito e seu lugar institucional e para as regras sócio-históricas que vão permitir, em um 

dado momento, que um determinado enunciado possa emergir, e não outro. 

 A proposta de gestão das escolas estaduais por OSs foi levada à público em 2015, ano 

que marca o início de mais um mandato do ex-governador Marconi Perillo, reeleito no pleito 

de 2014. Perillo ocupou o governo de Goiás em quatro ocasiões. Entre 1999 e 2006 e entre 2011 

e 2018. Entre 2007 e 2010, o Palácio das Esmeraldas, sede do executivo estadual, foi ocupado 

por Alcides Rodrigues, que foi vice-governador de Perillo em seus dois primeiros mandatos.  

Marconi Perillo é filiado ao PSDB, partido político que se notabilizou, entre os anos de 

1995 e 2003, que compreenderam os dois mandatos do ex-presidente do Brasil, Fernando 

Henrique Cardoso, por levar a cabo uma política econômica de cunho neoliberal, marcada por 

privatizações e enxugamento da máquina estatal. Essa é uma compreensão bastante importante, 

pois tratamos não apenas da filiação partidária de Perillo, mas daquilo que representa seu modo 

de governar. E, conforme explicitado na página do PSDB, em 2019, referindo-se a um total 

apoio para a implementação da agenda neoliberal do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, 

“se há algo que deu certo no Brasil nos últimos anos foram as privatizações ocorridas nos 

governos do PSDB” (PSDB, 22/08/2019).  

 No momento em que o governo estadual apresentava o projeto de gestão das escolas por 

OS, em 2015, tivemos a oportunidade de ocupar o cargo de jornalista, na função de repórter, na 

Rádio Universitária, emissora sediada em Goiânia, pertencente à Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Com isso, nessa função, acompanhamos diferentes momentos do processo, a exemplo 

de ocupações em escolas, greves de professores, entrevistas com representantes dos poderes 

executivo e judiciário. A partir da repercussão na mídia jornalística goiana acerca das OSs nas 

escolas, destacamos, ao menos, três momentos que ajudaram a formar um retrato da proposta e 

da cobertura jornalística acerca da presença das OSs nas escolas: i) a necessidade de se explicar 
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(ou vender) os benefícios do projeto; ii) as ocupações estudantis ocorridas em escolas estaduais 

da capital e em cidades do interior; iii) os embates na esfera judicial e com os movimentos 

sindical e estudantil. 

 Para além do fazer jornalístico, nos inquietou bastante, a relação construída na mídia, 

entre escola e gestão escolar. E não seria qualquer gestão ou qualquer gestor. Estamos falando 

de uma gestão empresarial, cuidadosamente apresentada como a solução para os problemas da 

educação. Veremos, entretanto, que esse modelo, supostamente eficaz, alicerçado em 

pressupostos econômicos de uma racionalidade neoliberal, buscou transformar a escola em uma 

empresa, que formaria o empreendedor de si. Na relação de sucesso almejado a partir das 

escolhas focadas no perfil econômico/empresarial da escola, o professor, na dinâmica em 

questão, é o empregado da empresa. Ele deve cumprir ordens e alcançar as metas previstas pelo 

empregador.  

O estudante é impulsionado a se tornar um empreendedor de si mesmo. As relações de 

saber-poder que entremeiam as práticas discursivas e não discursivas nos mostrarão, ao longo 

desse trabalho, que, para o modelo proposto pelo governo estadual, “os problemas escolares 

deviam, então, poder se regular pelo recurso ao espírito de empresa” (LAVAL, 2004, p. 203).  

Saber, nessa relação, na perspectiva foucaltiana, não deve ser compreendido como o 

conjunto de conhecimentos a respeito de algo. Poder não deve ser compreendido como algo 

que esteja em uma posição descendente e que pertença a alguém ou a uma instituição. Para 

Foucault (2017, p. 274), “[...] o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce. Por 

sua vez, conforme Foucault (2017, p. 73), “[...] o saber não é feito para compreender, ele é feito 

para cortar”. Para estudantes e professores que apenas observaram e aguardaram o desenrolar 

das coisas, diga-se de passagem, a imensa maioria, o que se esperava é que assumissem essa 

condição de verdade da escola-empresa e do empreendedor de si, algo difícil de rejeitar, tendo 

em vista a sedutora proposta de sucesso e bem-estar. O convite que Foucault faz e que esta tese 

também o faz, é para o estranhamento.  

 Transferir a gestão de escolas estaduais em Goiás para as OSs, analisar enunciados 

inerentes a esse acontecimento, nos direcionou a um olhar para a historicidade, para os outros 

ditos, para as tentativas de comparação entre a gestão pública e a gestão privada, entre estado e 

mercado. Mas não bastou dizer que um é ineficiente e o outro é eficiente. Era fundamental a 

existência de um problema, de algo a ser mudado e, não apenas isso, melhorado, inovado, a fim 

de promover e de chancelar discursivamente a solução salvadora. Diferentemente de ser algo 

que parte da vontade de um sujeito, conforme a história do rei contada por nós no início destas 

considerações, aquilo que poderia ser considerado incerto, que redundaria em medo e 
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insegurança provocados na população, naquilo que se refere à educação pública, abrem 

caminho para a resposta e para a solução redentora ou, mais ainda, desejada. 

 Veremos, no decorrer de nossa pesquisa, que implantar uma gestão escolar por OSs, 

representa, na realidade, a tentativa de colocar em prática uma tecnologia de governo. 

Tecnologia, no sentido de se tratar de estratégias, de maneiras para se fomentar não apenas a 

gestão em si, mas o modo ou a forma-empresa. Diante disso, perguntamos a quem a mídia 

jornalística dá voz, de que forma e por quem é dito, e se isso pode representar uma aliança ou 

um confronto com o que é dito pelo governo, pelos professores e pelos estudantes? Nos 

distanciamos da ideia de uma neutralidade na abordagem discursiva que fazemos aos veículos 

de comunicação e nos atentamos para aquilo que é exterior ao próprio texto jornalístico.  

 A noção de mídia é considerada abrangente e não é consensual entre os pesquisadores da 

comunicação. Neste trabalho, mídia se refere ao “[...] conjunto das emissoras de rádio e de 

televisão (aberta e paga), de jornais e de revistas, do cinema e de outras instituições que utilizam 

recursos tecnológicos da comunicação de massa” (LIMA, 2004, p. 50). Nos deteremos, de 

maneira geral, na mídia massiva, capaz de falar a muitos e não necessariamente a um público 

em específico, formada, geralmente, por grupos empresariais de grande e médio porte.  

No entanto, em algum momento, será necessário um olhar para blogs informativos ou 

mesmo para veículos de comunicação que privilegiam o diálogo com públicos mais específicos 

e próximos à sua linha editorial. Quanto ao jornalismo, da mesma forma, não encontramos uma 

definição unânime. Pensamos em uma atividade que utiliza determinadas técnicas orientadas, 

que se estabelecem em torno do que podemos chamar de compromisso de informar ou 

compromisso com a informação. O que se vende, a priori, é a informação. Mas não é qualquer 

informação. É uma informação jornalística, produzida e veiculada, portanto, a partir de 

pressupostos jornalísticos, seja de forma autônoma, seja em pequenas ou grandes empresas. 

Para Lage (2014, p. 21), “[...] o jornalista deve saber selecionar o que interessa e é útil ao 

público”. Deve, ser, ainda, “[...] fiel quanto as ideias de outrem que transmite ou interpreta” 

(ibid.). 

 Dessa forma, mídia jornalística é considerada na perspectiva que abordamos aqui, como 

constituída por veículos de comunicação de massa voltados à coleta, seleção, edição e 

veiculação de informações consideradas jornalísticas, que possuam cunho informativo-

noticioso, que sejam de interesse público. Para o jornalismo, para os jornalistas e para a mídia 

jornalística, “[...] a informação jornalística pode fazer crer numa representação do real 

desmediatizada, ou seja, sem que a subjetividade inerente a todo o processo de codificação seja 

patente” (BARROS FILHO, 1995, p. 71). Refletir sobre o que pode ser dito, numa perspectiva 
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discursiva, é uma tarefa que consiste, em um trabalho com discursos, em “[...] analisar a 

circulação dos enunciados, as posições de sujeito aí assinaladas, as materialidades que dão 

corpo aos sentidos e as articulações que esses enunciados estabelecem com a história e a 

memória” (GREGOLIN, 2007, p. 13). Isso quer dizer que há um trabalho realizado por 

indivíduos, que dispõem de um aparato técnico para noticiar acontecimentos, porém tanto o que 

dizem, como o modo como são lidos, escapam a essa dimensão individual.  

 Adotamos, na coleta de nosso corpus, uma delimitação temporal, que não 

necessariamente está relacionada a datas ou a períodos, mas a acontecimentos. São eles: i) 

apresentação pelo governo estadual da proposta de gestão de escolas por OSs e lançamento de 

editais para a escolha dessas instituições; ii) reação de estudantes e de professores, com 

ocupações de escolas, manifestações em vias públicas e greves; iii) posicionamento acerca da 

legalidade e da idoneidade do processo e das próprias OSs, a partir de percepções do poder 

judiciário.  

Não temos, certamente, a pretensão de dar conta de tudo o que foi dito na mídia 

jornalística a respeito das OSs na educação. O procedimento que norteou esse recorte e a seleção 

dos acontecimentos considerados cruciais foi o fato de terem sido cobertos de maneira mais 

recorrente pela mídia jornalística. O material que coletamos circulou em meio virtual, na 

internet. Utilizamos, na maioria das vezes, os buscadores internos das próprias instituições 

midiáticas, mas recorremos também, em determinadas circunstâncias, ao buscador Google. As 

palavras-chave utilizadas para essas buscas foram “organizações sociais” e “organizações 

sociais educação Goiás”.  

 Nossa busca, inicialmente, se concentrou em jornais ou portais considerados de maior 

circulação ou acesso. De maneira central, a partir desse critério de importância e de penetração 

do veículo de comunicação, a Folha de S. Paulo, como jornal de circulação nacional e O 

Popular, como jornal de circulação estadual, foram consideradas as nossas escolhas e 

constituem a espinha dorsal de nosso corpus. Estes também foram os jornais que mais cobriram 

o acontecimento OSs na educação.   

Também integraram o material coletado outros jornais de circulação nacional, como 

Correio Braziliense, A Tarde, Jornal de Brasília, BBC News Brasil, El País, no sentido de 

complementar ou de trazer fato novo e relevante para a pesquisa, como declarações ou ações 

de determinados sujeitos ou mesmo eventos importantes e de grande repercussão. Da mesma 

forma, portais de notícias, como UOL e G1 Goiás, contribuíram para esse olhar complementar 

ou relevante. Com isso, pudemos verificar, sobretudo na Folha de S. Paulo, como aquilo que 

ocorria em Goiás, foi nacionalmente problematizado, num dos mais relevantes jornais 



29 
 

brasileiros. Da mesma forma, sobretudo em O Popular, pesquisamos como essa questão de 

interesse local, foi devidamente abordada por um dos mais importantes jornais do estado.  

Buscamos refletir, ainda, sobre enunciados acerca das OSs na educação, que foram 

encontrados em alguns veículos que se distanciaram de uma abordagem mais hegemônica ou 

tradicional, a exemplo da revista CartaCapital e de alguns blogs informativos regionais.  

 Desse trabalho com buscadores dos veículos de comunicação, a partir das palavras-chave 

que já mencionamos, percebemos a existência de uma espécie de consenso entre as mídias 

massivas e o poder público. Não apenas um gesto de coadunação, mas também tentativas de 

desconstrução e de silenciamentos das posições contrárias ao projeto. É evidente que, em uma 

proposta polêmica e abrangente como essa, é natural que existam posicionamentos contrários e 

posicionamentos favoráveis. Por isso, na condição de corpus subsidiário, recorremos ao portal 

da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (doravante Seduce) e ao portal do 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (daqui em diante, Sintego), no 

sentido de observar os posicionamentos da mídia jornalística, a quem ela dá mais visibilidade 

e que posicionamento assume. Utilizamos, nesse caso, apenas dois textos, um de cada entidade. 

 A pesquisa realizada na Folha de S. Paulo, usando a ferramenta de busca do próprio 

jornal, retornou 43 resultados para as palavras-chave “organizações sociais educação Goiás”. 

Quando aplicamos o filtro que compreende o período entre 1º de janeiro de 2015 a 07 de abril 

de 2018, que coincide com o quarto mandato de Perillo, foram retornados 18 resultados. Desses, 

13 resultados estavam diretamente relacionados às OSs na educação, entre reportagens e 

opinião de colunistas. As demais se referiam a questões mais abrangentes, não diretamente 

relacionadas às OSs na educação goiana. Para o jornal O Popular, utilizamos os mesmos 

critérios. Usando a ferramenta de buscas do periódico, foram 50 resultados para os termos 

“organizações sociais educação Goiás”. O buscador do jornal não permitiu uma filtragem que 

correspondesse a um período de datas, por isso a filtragem que correspondeu ao mesmo período 

das demais foi realizada de forma manual. Com isso, foram 28 ocorrências, relacionadas às 

Organizações Sociais, excetuando as cartas dos leitores, gênero não analisado por nós. 

Especificamente referindo-se à atuação das OSs nas escolas estaduais, foram 24 matérias. 

 Dessa forma, em O Popular, por ser um veículo sediado em Goiás, houve maior 

representatividade do projeto OSs na educação. Parte das matérias são constituídas por textos 

curtos, mais direcionados a informar que uma escola foi ocupada, que uma manifestação em 

uma rua estava em curso, que houve uma determinada movimentação no processo. Parte 

considerável dessas matérias sequer trouxe a fala ou mesmo o nome de algum personagem que 

compôs o universo dessa narrativa jornalística. Optamos, preferencialmente, pela análise das 
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matérias que de alguma forma contextualizaram mais um determinado momento, por exemplo, 

com a voz de entrevistados, com a posição de algum personagem de relevância dentro dessa 

rede de enunciados. A Folha de S. Paulo, por ser um veículo sediado em outro estado, não 

cobriu equitativamente as OSs na educação da forma como fizera o veículo regional. Entretanto, 

em todas as matérias do referido jornal, apareceu o nome ou a fala ou um posicionamento 

atribuído a um indivíduo ou a uma entidade e, de modo geral, os textos foram mais 

aprofundados. O Popular tratou mais vezes das OSs na educação em Goiás, do que a Folha de 

S. Paulo. Isso representou um volume maior de matérias coletadas no jornal goiano, se 

comparado ao nacional.  

 Quanto a verificarmos se houve algum veículo de mídia jornalística que tenha assumido 

uma posição contrária à mudança na administração das escolas, que tivesse encampado 

posicionamento mais próximo à luta de estudantes e professores, contrários ao modelo, 

verificamos que os jornais ou mesmo portais de internet considerados mais tradicionais, de 

maior repercussão, não possibilitaram a emergência, de fato, de um contraponto ou, mais ainda, 

de um debate, de atitude de dúvida, em relação a tudo aquilo que era dito.  

Para termos ao menos um instrumento que nos possibilitasse pensar em possíveis 

divergências, recorremos a revistas e a blogs informativos que de alguma forma assumiram uma 

postura contrária ao modelo. No caso, a revista CartaCapital, que não abordou apenas ou tão 

somente a situação de Goiás, foi a nossa escolha, por representar voz destoante da mídia 

hegemônica nacional, de proximidade com o pensamento neoliberal do governo estadual. 

Foram seis matérias, das quais duas foram analisadas para este trabalho. Do ponto de vista 

regional, apenas alguns blogs informativos possibilitaram maior questionamento acerca da 

proposta governamental, que veremos, em boa parte foi possibilitado muito mais como reação 

de uma oposição política ao governo, do que, necessariamente, a ação para compreender o 

processo ou mesmo se solidarizar com o que pensavam professores e estudantes.   

Este trabalho se organiza em três capítulos. No primeiro, partimos da noção de enunciado 

enquanto exercício de uma função enunciativa, para pensarmos os discursos da mídia 

jornalística comercial a respeito das OSs na educação. Com isso, abordamos a mídia, 

representada pela amostra que apresentamos, a partir dos estudos discursivos foucaultianos. 

Isso foi fundamental para a nossa trajetória, que consistiu em perguntar se haveria, na trama 

discursiva, algum elemento que viabilizasse o projeto e, ao mesmo tempo, convencesse a 

sociedade, valendo-se da comparação entre o modelo vigente à época, com aquilo que estava 

sendo proposto, ou seja, com a gestão das escolas realizada por professores e diretores e a gestão 

destas mesmas escolas realizada por OSs. Para tal, neste jogo discursivo, foi fundamental 
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mostrar as vantagens de um modelo pautado na competitividade, na modernidade, na eficiência, 

em detrimento daquilo que foi apresentado, por aqueles que propunham esse mesmo modelo, 

como ineficiente e insuficiente para proporcionar segurança, tranquilidade e bem-estar para a 

população. 

 No capítulo dois, que trata das relações de poder, da condução das condutas da população, 

da construção na mídia jornalística de uma verdade requerida pelas OSs, discutimos essas 

questões, ligadas a competitividade, modernidade e eficiência. Por fim, no terceiro capítulo, 

discutimos acerca das lutas e embates travados em torno da questão das OSs, sobretudo, a partir 

do posicionamento de estudantes e professores acerca da polêmica instaurada. Dessa forma, 

refletimos sobre possibilidades de fuga e questionamos se o projeto foi de fato implementado, 

e, não tendo sido do modo como foi idealizado, refletimos se de fato ele foi abandonado ou 

substituído. 
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2 ESCOLA PÚBLICA: “QUANDO MUDAR É A SOLUÇÃO”  

 

 Neste capítulo, as bases para a nossa reflexão são as noções de enunciado e de discurso 

para Foucault. Ao menos dois acontecimentos importantes integram o primeiro, dos três 

recortes temporais mencionados anteriormente por nós em nossas considerações iniciais. 

Temos, assim: i) aquilo que podemos chamar de o prelúdio ou das condições preliminares 

construídas discursivamente, que possibilitaram falar da necessidade de mudanças; ii) a 

configuração de uma resposta, ou melhor, de uma solução para os percalços do ensino público. 

Após esse preambulo, o projeto passa a uma situação de maior consistência, com a publicação 

de editais para credenciamento de OSs e para escolha da instituição responsável por gerir essas 

escolas. Boa parte das tensões e embates, veremos adiante, ocorreram no momento de 

publicação desses documentos.  

Concentramos agora nossa análise no período que visou a construir o cenário e as 

justificativas para a transferência da administração de escolas públicas para entidades privadas, 

isso tudo, a partir daquilo que foi divulgado pela mídia jornalística. Nos capítulos seguintes, 

foram discutidos esses editais e as ocupações em escolas, bem como os questionamentos da 

esfera jurídica àquilo que foi proposto, os posicionamentos contrários também foram 

abordados. 

 De início, propomos um panorama geral acerca das escolas públicas em Goiás e a respeito 

do surgimento e da atuação das OSs em âmbito nacional e estadual. Em seguida, tratamos das 

noções de enunciado e de discurso, para posteriormente aplicá-las à mídia jornalística e ao 

material que coletamos para nossa análise. Com isso, contextualizamos nosso objeto e a partir 

daí, nos atemos àquilo que possibilitou, discursivamente, a existência da necessidade de 

mudanças na gestão da escola. Como resposta e solução, foi apresentada a possibilidade de 

substituição de diretores-professores por gestores-empresários. O que foi enunciado, entretanto, 

não foi feito de modo a explicitamente culpabilizar professores e diretores pelos problemas. 

Aliás, estes, com o projeto, até seriam supostamente comtemplados com mais tempo livre para 

se dedicar à docência. A apresentação e a operacionalização da resolução governamental 

tentaram convencer a sociedade de que as OSs seriam importantes e necessárias para resolver 

os problemas, assegurando a todas e a todos a qualidade da educação pública, a partir da boa 

gestão profissional-privada. Uma solução para os problemas, apresentada pelo poder público, 

que seria executada e que teria seu sucesso assegurado graças às OSs, ou seja, ao empresário. 
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Em uma palestra organizada por um grupo de empresários, em Salvador, Bahia, Marconi 

Perillo, à época, governador de Goiás, proferiu uma série de enunciados a respeito dos 

servidores e dos serviços públicos, inclusive, a respeito da educação pública e do trabalho do 

professor. São falas que merecem, sem dúvida, nossa atenção. Mais do que isso, elas abrem 

este capítulo. A reunião ocorreu em 17 de novembro de 2015 e foi repercutida pelo jornal baiano 

A Tarde, que destacou alguns trechos da fala proferida pelo então governador goiano. Vamos 

ao que foi dito pelo governador e registrado pelo periódico.  

 

(01) 

Goiás vai terceirizar a educação, após experiência na saúde 

Biaggio Talento 

O governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) vai terceirizar a área de educação do seu estado para 

torná-la mais eficiente. Disse que começará com 25% da rede de ensino estadual, equivalente a 300 

escolas entre o final desse ano e o começo de 2016, mesmo ciente das dificuldades e resistências que 

enfrenará. Decidiu mudar a educação visando tornar Goiás um dos cinco estados mais produtivos e 

eficientes do País nos próximos anos. 

Governador quatro vezes, Perillo deu uma aula de liberalismo para empresários e políticos, nesta terça-

feira, 17, em Salvador, em evento promovido pela Lide-Bahia (Grupo de Líderes Empresariais). 

Classificando a lei de estabilidade do funcionalismo público como "a coisa mais imbecil e mais burra 

que existe" e a Lei das Licitações como protetora, mas que entrava, disse que para fazer sua gestão 

funcionar, já terceirizou toda a área de saúde e "como deu certo" será "o primeiro governador a 

terceirizar na educação". 

Presente ao evento, o ex-secretário da Copa 2014, o comunista Ney Campelo, pediu mais detalhes sobre 

a terceirização de áreas tão importantes. Perillo explicou que Goiás tem dois procuradores especialistas 

em terceiro setor e organizações sociais que fazem o trabalho preliminar. Depois busca assessorias para 

complementar a modelagem. 

"Muita gente está de olho no que vamos fazer lá, pessoas focadas na melhoria da educação, pois todos 

querem ver essa área avançar. Não consigo ver a educação avançando com sindicatos agressivos e essa 

coisa de professor pedir licença para tudo a qualquer hora. Vou conseguir chegar a uma melhoria na 

medida que o mau professor ou professor relapso, ou professor que não cumpre suas metas, possam ser 

desligados. Só no fato de a gente quebrar a espinha da contratação, de definir metas claras, será uma 

outra coisa. Mas não pode haver aumento de gastos em relação ao modelo antigo, senão não vale a 

pena", disse. 

Perillo exaltou a experiencia positiva que tem em Goiás com os 26 colégios militares do estado. "As 

melhores notas do Ideb são desses colégios porque tem duas coisas que a gente não vê por ai: hierarquia 

e disciplina", disse. 

O governador contou uma história ocorrida na greve dos professores de Goiás esse ano para mostrar não 

ter medo de enfrentar o sindicalismo. "Fui num evento e tinha um grupo de professores radicais da 

extrema esquerda me xingando. Eu disse: tenho um remedinho pra vocês. Colégio Militar e Organização 

Social. Identifiquei as oito escolas desses professores. Preparei um projeto de lei e em seguida militarizei 

essas oito escolas. O Brasil está precisando de 'nego' que tenha coragem de enfrentar". Foi muito 

aplaudido. 
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Perillo disse ter descoberto também que o Sindicato dos Professores estava descontando um percentual 

dos servidores para a entidade, sem autorização. Os recursos eram usados para custear propaganda 

contra o governo na TV. "Estavam arrecadando R$ 750 mil por mês. Mandei cortar", disse, afirmando 

que não pretende "fazer graça com esse pessoal que não está preocupado em melhorar a educação". 

Saúde 

A experiencia da terceirização deu certo em Goiás, assegura o governador. Após entregar a gestão dos 

hospitais para OSS - Organizações Sociais de Saúde - a prestação de serviço melhorou muito. 

"Em dois anos quando nós passamos a atuar dessa forma, de 13 hospitais públicos púbicos creditados 

pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, Goiás tem cinco. Agora não há ingerência política 

nos nossos contratos, tanto que nós contratamos organizações sociais, que tem metas a ser cumpridas. 

Uma delas é humanização a outra é o atendimento de qualidade. Nos antigos hospitais tinha influência. 

Pessoas que tinham ligações com a Imprensa, com o Judiciário, com o Ministério Público. Quando você 

vai mudar é difícil, pois todo mundo tem um jeito de evitar que as mudanças ocorram. Com as OSS nós 

ficamos livres de uma lei burra, burocrática que acaba com o serviço público, que é a lei 8666 (das 

licitações públicas). Se de um lado ela foi feita para proteger, de um outro acabou nos criando obstáculos 

enormes no serviço público", afirmou o governador. 

Ele lembrou que nos seus dois primeiros mandatos de governador levou seis anos para consertar um 

tomógrafo. "A gente licitava, quem perdia entrava na justiça e ganhava e virava essa coisa interminável. 

Outro problema no Brasil chama-se Regime de Contratação Estatutária, com estabilidade no emprego. 

Essa é a coisa mais imbecil e mais burra que existe. Salvo as carreiras de estado que são poucas, na 

minha opinião não pode haver estabilidade no emprego e as OSS impedem isso. Na iniciativa privada o 

funcionário que não produz não fica no emprego. Por que ele tem que ficar no governo? É isso que está 

fazendo a diferença. Num hospital de urgência nós tínhamos 2.100 funcionários, baixamos para 900 e 

todo mundo trabalha e cumpre suas metas. Quem regula salário é o mercado. Meus enfermeiros ganha 

duas vezes mais nos meus hospitais que nos privados".1 

Fonte: TALENTO, Biaggio. Goiás vai terceirizar a educação após experiência na saúde. A Tarde, 17 nov. 2015 1 

 

 Ao compor a introdução deste capítulo, queremos chamar a atenção ao fato de a palestra 

ter sido direcionada a empresários. Não é algo dito aos professores, aos estudantes ou à 

sociedade. É um governador que enuncia e que se sente mais à vontade e mais livre para tal, 

diante de empresários. Por isso, o que ele disse em Salvador não poderia ser dito em qualquer 

lugar, em qualquer meio, para qualquer público. Se tivesse sido dito fora de um encontro com 

empresários, seria necessária uma modalização, de modo a convencer a sociedade de que o 

processo de implantação das OSs é democrático, quando, na realidade, estamos diante de um 

aparato que visa a perseguir e a punir o servidor público, especialmente o professor, cujo 

posicionamento político-ideológico seja diverso do pensamento neoliberal. 

O que ele chamou de burocracia da Lei de Licitações, na realidade, é um instrumento que 

a sociedade possui, ainda que necessite ser aperfeiçoado, para garantir transparência ao 

 
1 O texto foi reproduzido conforme aparece no jornal de onde foi extraído sem as devidas correções. Disponível 

em: <https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1727346-goias-vai-terceirizar-a-educacao-apos-experiencia-na-

saude>. Acesso em 22 jun. 2019. 
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processo de compras e de contratação de serviços. O mandatário, conforme informado, 

alicerçou sua fala e a condução do projeto no liberalismo econômico, afirmando que o servidor 

tem muitas regalias e não entrega resultados e, por isso, não deve gozar de estabilidade no cargo. 

Generalizações à parte, para Marconi, faltava comando nas instituições públicas, que ele define 

como hierarquia e disciplina, nada além de uma obediência total e irrestrita, sem contestações. 

E para os considerados extremistas contrários às mudanças, militarização de escolas e fim da 

estabilidade no cargo, foi o remédio prescrito para intimidar e cessar o barulho dos desordeiros.   

 Talvez possa parecer que Marconi, naquele evento, tenha falado demais. Na realidade 

consideramos, e a análise mostrou, que o que ele fez foi explicitar aquilo que para a comunidade 

escolar não tenha sido ou não estaria sendo dito, quando se tratasse das reais motivações para 

implantar as OSs na educação. Sem dúvida, essa matéria retornará em outros momentos, 

exatamente por representar algo que deve ser cotejado com o que foi dito em outras ocasiões. 

Vamos a um panorama da escola pública em Goiás e tratemos, no contexto nacional e estadual, 

quem são, onde, e quando surgiram e o que fazem as OSs. 

  

2.1 Situando: escola pública; OSs na educação; mídia jornalística 

 

 Aprofundamos aqui a relação entre a escola pública e a possibilidade de implementação 

de um modelo de gestão alicerçado em OSs. Nossa reflexão se dá a partir de enunciados da 

mídia jornalística, que acompanhou e noticiou em diferentes veículos, os desdobramentos desse 

processo. Alguns dados acerca da escola pública são necessários para o início do nosso 

percurso. Vamos demonstrar não apenas a dimensão da rede estadual, mas a complexidade do 

sistema de ensino, extremamente capilarizado e heterogêneo. Por isso, trouxemos alguns 

aspectos ainda iniciais sobre escola pública, OSs na educação e mídia jornalística. 

 

2.1.1 Breve panorama sobre a escola pública em Goiás 

 

 Nos atemos aos dois últimos mandatos do ex-governador Marconi Perillo, ocorridos entre 

os anos de 2011 e 2018. Especialmente, o período compreendido entre 2015 e 2018, foi o que 

mais nos interessou por ter sido o momento histórico em que o governo estadual investiu 

maciçamente, tanto na concepção quanto na tentativa de implementação do modelo que 

transferiria a gestão das escolas dos professores para as OSs. Ali foram expostos dados 

numéricos, obtidos, sobretudo, em sites oficiais de instituições de pesquisas e estatísticas.  
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Essas informações forneceram um panorama, por exemplo, a respeito do tamanho da rede 

estadual de ensino, da quantidade de professores e de estudantes, a fim de compreendermos a 

complexidade do sistema educacional público, em sua dimensão macro. Os anos de 2015 e 

2016, sem dúvida, foram os mais marcantes. Além da apresentação da proposta, da confecção 

e da publicização dos editais para a escolha dessas organizações e da exposição das 

justificativas para a existência de um projeto como esse, greves de professores, ocupações 

estudantis em escolas, embates com o poder judiciário, compuseram e integraram o 

acontecimento OSs na educação, e em grande parte, de sua polêmica. 

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás 

possui 246 municípios. A população estimada em 2020, ainda segundo o IBGE, é de 7.113.540 

habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado, com dados também de 

2020, é de 0,735, o que corresponde à oitava posição em relação aos 26 estados e ao Distrito 

Federal. Embora considerado elevado, esse número esconde acentuadas desigualdades 

regionais. Em Cavalcante, o índice é 0,584, considerado o pior do estado. Em Goiânia, o índice 

é 0,799, o melhor do estado. O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (IMB) aponta a existência de dez regiões de planejamento em Goiás. São 

elas: metropolitana de Goiânia, Centro-Oeste goiano, norte goiano, nordeste goiano, entorno do 

Distrito Federal, sudeste goiano, sul goiano, sudoeste goiano, oeste goiano, noroeste goiano. As 

regiões do entorno do Distrito Federal e o nordeste goiano são as que possuem as maiores 

desigualdades econômicas e sociais. 

 A análise do panorama da educação básica em Goiás de 2014 a 2018, publicado pelo 

IMB, aponta que o estado possuía em 2018, 4.688 escolas. Os dados mostram uma pequena 

redução no número de escolas de ensino fundamental. Em 2014 eram 3.452 unidades, enquanto 

em 2018, eram 3.415. No ensino médio, por sua vez, ocorreu um ligeiro aumento. De 931 

escolas em 2014, o índice passou para 976 em 2018. Goiás possuía, naquele ano, 1.459.704 

matrículas na educação básica, entre escolas públicas e particulares. A rede municipal detinha 

45% do total de matrículas, enquanto a rede estadual era responsável por 34%. A quantidade 

de professores na educação fundamental, segundo o IMB, em 2014, era de 41.456 e em 2018, 

42.203. No ensino médio, em 2014, esse número era de 15.485 e em 2018, 15.992. Dos 246 

municípios goianos, 88% não atingiam o quantitativo de pelo menos 51% dos professores com 

formação específica para a disciplina que lecionam. No ensino médio, apenas 9% dos 

municípios se encontravam na faixa entre 51% e 66% dos docentes com formação adequada. O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2019, segundo o IBGE era 5,1, 
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para os anos finais do ensino fundamental na rede pública. O número correspondia à terceira 

posição, comparado a outros estados. Em 2015, esse número era de 4,6.  

 Quanto à organização estrutural, entre 2015 e 2018, após a fusão de diversas secretarias 

estaduais, ocorrida logo no início de 2015, a pasta da educação passou a ter a denominação de 

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, adotando a sigla SEDUCE. Em 2019, 

com a posse de Ronaldo Caiado, em uma nova mudança, passou à condição de Secretaria de 

Estado da Educação, com a sigla SEDUC. Com isso, as áreas de Cultura e de Esporte passaram 

a constituir secretarias distintas e independentes. Os dados atualmente disponíveis informam, 

em 2021, a existência de 40 coordenações regionais. De acordo com o portal da Secretaria de 

Educação, em janeiro de 2021, a Secretaria contava com a atuação de três subsecretarias: i) 

governança educacional; ii) execução da política educacional; iii) governança institucional.  

 Com relação a Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira, secretária de educação entre 2015 

e 2018, de acordo com informações coletadas na plataforma Lattes, ela é formada em Letras 

pela Universidade de Brasília (1970). Possui mestrado pela mesma universidade (1977) e 

doutorado em Philosophy pela University of California at Berkeley (1986). Em 2010, ano de 

sua última atualização do currículo lattes, Raquel exercia o cargo de professora adjunto IV na 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás e possuía, como principal atuação, as 

línguas indígenas.  

Paralela à vida acadêmica, exerceu uma extensa carreira política. De acordo com o 

Linkedin, Raquel chegou a se candidatar ao cargo de reitora da UFG, mas não obteve vitória. 

Trabalhou por mais de trinta anos na mesma universidade, tendo lá se aposentado. Exerceu por 

dois mandatos o cargo de deputada federal e de secretária de educação. Foi candidata derrotada 

em 2018 a vice-governadora de Goiás. Em primeiro de abril de 2021 tomou posse no cargo de 

secretária estadual de educação do Rio Grande do Sul, após ter sido membra do Conselho de 

Gestão da Educação do Governo do Estado de São Paulo. 

 Marconi Ferreira Perillo Júnior, governador que propôs o modelo de gestão das OSs em 

Goiás, de acordo com perfil publicado na página Último Segundo, iniciou sua atividade política 

em 1980, no PMDB. Em 1990, foi eleito deputado estadual. Em 1994, filiado ao PP, elegeu-se 

deputado federal. Em 1995, filiou-se ao PSDB, seu atual partido. Em 1998, foi eleito 

governador do estado, sendo reeleito em seguida. Sendo assim, ocupou pela primeira vez o 

cargo de governador de Goiás, entre 1999 e 2002. Posteriormente, entre 2003 e 2006. Foi eleito 

senador na eleição de 2006, no entanto, não completou o mandato, uma vez que foi eleito em 

2010, novamente, governador. Ocupou seu terceiro mandato entre 2010 e 2014, sendo reeleito 
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para novo período, entre 2015 e 2018. Foi candidato ao senado em 2018, mas não foi eleito, 

ficando em quinto lugar na disputa.  

Em 10 de outubro de 2018, a poucos dias das eleições, Marconi foi preso pela Polícia 

Federal em uma operação que apurava o desvio de 12 milhões de reais da construtora Odebrecht 

(G1 GOIÁS, 10/10/2018). De acordo com a matéria, escutas telefônicas revelaram que a 

construtora entregou ao ex-governador ao menos 1,2 milhão de reais para as campanhas de 

2010 e 2014. Marconi foi apontado pelas investigações como líder do esquema de corrupção. 

Foi solto no dia seguinte, por força de habeas corpus.  

 Falemos agora, a respeito das OSs. Quem são, em que áreas atuam, qual a linha do tempo 

dessas organizações em Goiás, são algumas das questões que foram discutidas, para, com base 

nos enunciados da mídia jornalística, pudéssemos refletir sobre a atuação ou a proposta de 

atuação das OSs nas escolas estaduais. 

 

2.1.2 Organizações Sociais: a chegada na educação  

 

As Organizações Sociais, que seguimos tratando como OSs, são instituições públicas de 

direito privado, previstas na Lei 9.637 de 15 de maio de 1998. Suas atividades, conforme a Lei, 

se dirigem “ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde”. Conforme a Lei, não possuem finalidade 

lucrativa para exercício dessas atividades e são mantidas por meio da transferência direta de 

recursos públicos. 

Consideradas instituições de direito privado, ainda que recebam verba governamental, 

elas podem, por exemplo, contratar servidores por regime celetista, sem direito a estabilidade 

no cargo e sem a necessidade de realização de concurso público. Podem, da mesma forma, 

adquirir bens e contratar serviços sem a necessidade de se submeterem aos trâmites da Lei de 

Licitações, exatamente por não serem órgãos da administração pública. 

Essas instituições surgem no bojo do que se chamou “Reforma do Estado”, política 

implementada pelas duas gestões do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entre os anos 

de 1995 e 2003. O Plano Diretor da Reforma do Estado (1995, p. 9), em sua apresentação, fala 

de uma crise desse mesmo Estado, ocasionada pelo desvio de suas funções básicas. A Reforma 

é apresentada como necessária e fundamental para melhorar o Brasil. Ela se estrutura na 

implementação de uma política, chamada de parceria entre governo e sociedade, que visa à 

reconstrução do Estado por meio de bases modernas e racionais. O governo passa de executor 

ou prestador direto de serviços, para um papel regulador e provedor. Existência de crise, 
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necessidade de implementar mudanças, diminuição do tamanho do Estado, inclusive com 

privatizações, terceirizações e concessões, são elementos importantes desse modo de governar. 

 As OSs entram nesse cenário, exatamente, como possibilidade de se implantar uma 

gestão privada da instituição pública. O que temos é um modelo de gestão gerencialista, que 

emerge no escopo da Reforma. As OSs, para além da lei que as institui nacionalmente, 

aparecem agora nos chamados Cadernos MARE da Reforma do Estado, escritos por Bresser-

Pereira, em publicação intitulada Organizações Sociais. Divulgado em 1997, o documento pode 

ser considerado uma espécie de cartilha, que não apenas trata da relação entre Reforma do 

Estado e OSs, mas traz informações a respeito da implementação, do planejamento e da 

efetividade, inclusive, mostrando como se cria uma OS e como se constrói e se celebra um 

contrato de gestão. É dito naquele caderno que, “na condição de entidades de direito privado, 

as Organizações Sociais tenderão a assimilar características de gestão cada vez mais próximas 

das praticadas no setor privado” (BRASIL, 1997, p. 14), o que se mostra como direcionamento 

para modelos de gestão privada de instituições públicas. A principal vantagem apontada pelo 

MARE, para se celebrar um contrato de gestão entre OSs e poder público, é o fato de as 

Organizações não se sujeitarem às “[...] normas que regulam a gestão de recursos humanos, 

orçamento e finanças, compras e contratos na Administração Pública. Com isso, há um 

significativo ganho de agilidade e qualidade na seleção, contratação, manutenção e 

desligamento de funcionários”. Isso será, veremos mais à frente, amplamente dito e explorado 

pelo governo de Goiás, para justificar uma gestão de escolas por OSs. 

De acordo com texto escrito por Luís Nassif, publicado na Folha de S. Paulo em 27 de 

julho de 1999, a primeira OS concebida nos moldes do que preconizava Bresser-Pereira, foi a 

Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), antiga Fundação Roquette 

Pinto, mantenedora da TVE do Rio de Janeiro e da Rádio MEC. A publicação, que exalta o 

trabalho e a figura do ex-ministro da Reforma do Estado, bem como a concepção de OSs, 

esclarece, quanto a Acerp, que “[...] o repasse federal diminuiu de R$ 16 milhões em 1998 para 

R$ 13,2 milhões em 1999. No primeiro ano de OS, foi compensado por uma arrecadação de R$ 

3,5 milhões com publicidade.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 27/07/1999).   

É necessário mostrar, portanto, que com uma gestão privada, a instituição consegue fazer 

mais, com menos recursos governamentais e, ainda, consegue auferir lucro, ou não representa 

prejuízo, despesa desnecessária. Ou seja, mais do que isso, o modelo gerencial que as OSs 

permitem é a resposta para vencer a burocracia e ainda, aumenta o potencial arrecadatório. Isso 

precisa ser dito, pois também existe a necessidade de convencer a população de que aquele 

determinado serviço público que ela procura, como, por exemplo, um atendimento médico, com 
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uma gestão privada, pode melhorar, pode diminuir o sofrimento de uma longa espera ou de um 

atendimento lento e pouco cordial. Acredita-se, com isso, que parte considerável da população 

deseja ter a sensação de que estão seguras, de que as coisas funcionam bem, não importando, 

necessariamente, quem gerencia o serviço. 

Os últimos anos foram de vertiginoso crescimento do número de OSs na gestão de 

instituições públicas. A área da saúde, sem dúvida, foi e continua sendo a que mais representa 

esse salto. Em 2016, foi criado o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais da Saúde 

(Ibross), como entidade representativa dessas OSs. De acordo com o portal G1, em 2014, 10,6% 

dos estabelecimentos públicos eram administrados por entidades privadas, inclusive 

filantrópicas. Em 2018, o percentual passou para 13,2% (G1, 25/09/2019). Em Goiás, a situação 

não é diferente.  

A primeira unidade hospitalar gerida por uma OS foi o Centro de Reabilitação e 

Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), inaugurado em 2002. A Associação de Gestão, 

Inovação e Resultados em Saúde (Agir), até hoje responsável pela gestão do hospital, 

administra atualmente, segundo dados da página eletrônica da Associação, seis instituições, 

dentre elas o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), maior 

unidade de atendimento a urgência e emergência do estado (AGIR, 2021). Se em 2002 apenas 

o CRER era administrado por uma OS, segundo dados de transparência da própria Secretaria 

de Estado da Saúde de Goiás (SES), em 2021, são 11 OSs com contratos vigentes, que 

administram 27 estabelecimentos da área da saúde (SES-GO, 2021). 

Em 2011, quando retorna ao governo do estado, após o término do mandato de Alcides 

Rodrigues, Marconi Perillo já sinalizava sua intenção de repassar a administração de todos os 

hospitais públicos para OSs. Matéria do G1 Goiás informou, à época, que, “com a transferência, 

a expectativa é economizar até 30% com a saúde” (G1 GOIÁS, 16/12/2011) A publicação cita, ao 

final, uma fala que chama a atenção, proferida por um usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

entrevistado afirma que “não importa se é o governo ou uma organização social que vai gerir. O 

importante é que o cidadão tenha saúde e é o que está faltando nesse estado” (ibid.). Isso significa 

que não interessava ou não importava para essa pessoa, quem administraria, se seria idôneo ou não, 

se seria público ou privado. O que importaria, com a implementação da gestão por OSs nos hospitais, 

era o que a instituição entregaria para ele. Relações de trabalho precarizadas, falta transparência na 

divulgação de dados, não seriam aspectos relevantes. Embora sendo a opinião de apenas um usuário, 

ela pode ser altamente representativa daquilo que a população deseja.  

O entrave para um atendimento satisfatório estaria na gestão, portanto, na atuação do servidor 

público e no excesso de amarras legais. É o que disse o então secretário de saúde de Goiás, Leonardo 
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Vilela. Ele explicou em reportagem do Jornal de Brasília, durante visita do secretário de saúde do 

Distrito Federal a um hospital gerido por uma OS em Goiás, que os questionamentos contrários ao 

modelo ocorreram à época, “[...] muito por conta dos funcionários, que sairiam da zona de 

conforto, e da resistência de fornecedores” (JORNAL DE BRASÍLIA, 29/03/2016).  

Morais et. al. (2018, p. 5), ao relatarem as principais vantagens de se adotar aquilo que 

preconiza a Reforma do Estado, enumeram “[...] a contratação de pessoal nas condições de 

mercado, a adoção de normas próprias para compras e contratos e a ampla flexibilidade na 

execução orçamentária e financeira”. Exatamente esses foram os pontos elencados pelo 

secretário de saúde de Goiás: a contratação de pessoal e a aquisição de bens e de serviços.  

Para os autores, é importante considerar, além desses motivos, “[...] a possibilidade de 

contratação de pessoal fora dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF)” (MORAIS et al, 2018, p. 5). Além dessas contratações estarem sujeitas a LRF, também 

não estão sujeitas a Lei de Acesso à Informação (LAI), que, por exemplo, obriga a divulgação 

dos valores de salários recebidos pelos servidores públicos. Certamente, um risco, uma vez que 

a falta de transparência dificulta a fiscalização da aplicação de recursos pela própria sociedade 

e favorece a ocorrência de irregularidades. O fim do concurso público, por sua vez, reduz a 

força e a capacidade de mobilização da categoria. 

A complexidade para se implantar o mesmo modelo de gestão na educação é bem maior. 

Se a exigência de concurso público incomoda, se a Lei de Licitações atrapalha, no que se refere 

às escolas, estamos tratando de uma estrutura extremamente capilarizada, presente em todas as 

cidades de Goiás. Se a gestão escolar passa a ser realizada por uma empresa, as OSs podem ser 

consideradas, inicialmente, o que podemos chamar de um elemento estranho, até então ausente 

do espaço escolar.  

Uma pessoa jurídica de direito privado, que estaria administrando uma instituição 

pública. Isso significa, nos moldes daquilo que foi feito com a saúde, exercer a gestão 

administrativa, a contratação de pessoal, dentre outras prerrogativas, o que retira a autonomia 

da própria comunidade escolar, que é repassada, de maneira obrigatória, sem a possibilidade de 

aceitação ou não, para uma entidade, até então alheia à realidade da escola. Muda também, a 

forma de mediação entre governo e servidores. Se na saúde, a mediação entre governo e 

trabalhadores passa a ser feita por meio das OSs, na educação, igualmente, o poder público, 

com a vigência de um contrato de gestão, se reporta a OS. Essa se dirige ao professor. 

Até 2015 não havia nenhum tipo de projeto em discussão, ou mesmo implementado, de 

transferência da gestão de escolas de ensino fundamental e médio para OSs. O modelo proposto 

pelo governo estadual para as escolas era semelhante ao que ocorre nos hospitais. Basicamente 
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uma OS assina um contrato de gestão com o estado e passa a receber um determinado aporte 

de recursos públicos para contratação de pessoal, aquisição de bens e serviços e outras despesas 

correntes, relacionadas ao cotidiano de uma determinada escola. Ainda não trataremos, nesse 

momento, do que chamamos de tentativas de apresentação do modelo, de convencimento ou 

mesmo de “venda”, se assim podemos dizer, de uma proposta, que poderia ser “comprada” pela 

sociedade e até por parte dos professores e estudantes.  

Mostramos primeiramente quem são, de onde vem e quando foram criadas as primeiras 

OSs. Isso porque, diferente da área da saúde, que já contava com experiências de gestão 

efetivamente aplicadas, sejam elas exitosas ou não, na área da educação não havia nenhuma 

experiência concreta. Fez-se necessário, primeiramente, qualificar essas instituições como OSs, 

o que começou a ocorrer no segundo semestre de 2015. Conforme a Agência Brasil, em 

setembro, sete entidades estavam aptas a participar do chamamento público para escolha das 

OSs que seriam responsáveis por gerir 21 das 71 escolas que integram a macrorregião de 

Anápolis. Nessa “chegada” das OSs, agora na educação, chamou a atenção o fato de que, das 

setes qualificadas, até então, “[...] quatro dessas entidades passaram a existir também no ano 

passado e pelo menos duas estão ainda sem sede própria” (AGÊNCIA BRASIL, 25/01/2016). 

A reportagem foi até os endereços fornecidos por duas entidades que declaram não ter sede 

própria. “No primeiro caso, o endereço informado era do Educandário Sol Nascente - Educação 

Infantil e Fundamental e, no segundo, do escritório Velasco Fayad Advogados” (ibid.). Ainda 

de acordo com o texto, a reportagem foi recebida “[...] por uma recepcionista e por uma 

funcionária da escola, e ambas desconheciam as entidades” (ibid.). 

O primeiro instrumento de chamamento público foi publicado em 29 de dezembro de 

2015, com abertura de envelopes contendo as propostas prevista para 05 de fevereiro de 2016, 

tendo este sido adiado e ocorrido, de fato, em 15 de fevereiro. Conforme apurado pelo jornal O 

Popular, de 15 de fevereiro de 2016, de 13 OSs, apenas duas foram qualificadas antes do 

anúncio do edital, ou seja, existiam antes de o governo estadual iniciar as tratativas para a 

mudança da gestão das escolas. As demais qualificações ocorreram após o governo estadual 

iniciar os primeiros estudos para a implantação da gestão escolar por OSs, o que deixa evidente 

a falta de experiência com o cotidiano escolar dessas entidades. Além do surgimento recente, a 

reportagem da Agência Brasil, que mencionamos, destacou, também, os nomes de alguns 

responsáveis pelas OSs. Uma delas pertencia a um dirigente de um Colégio e Pré-Vestibular, 

outra a um ex-reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Havia, ainda, uma entidade que 

atuava na área da saúde e que então buscava ampliar seu portfólio para a área da educação.  
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As OSs foram apresentadas como solução, com base naquilo que o governo estadual disse 

ter feito nos hospitais. Discutiremos, em profundidade, o momento imediatamente após a 

chegada desse conceito de gestão, que é a apresentação da proposta, com a consequente 

tentativa de convencimento da população. Por hora, adiantamos que, apesar de algumas 

semelhanças com a saúde, o que os discursos podem mostrar, no caso das escolas, quando 

desnaturalizamos nosso olhar, é, na realidade, uma tentativa de compreensão da escola 

enquanto empresa. Conforme Laval (2004, p. 11), “[...] a escola neoliberal designa um certo 

modelo escolar que considera a educação como um bem essencialmente privado e cujo valor é, 

antes de tudo, econômico”. Entretanto, se existem sucessivas investidas, tentativas de escapar 

podem ser possibilitadas quando se assume um lugar de estranhamento acerca dessa proposta, 

com possibilidades de não apenas criticar o modelo, mas, sobretudo, aquilo ou o que o mantém, 

o sustenta, o alimenta. Esse foi o objeto de nosso estudo no terceiro capítulo. 

 

2.1.3 Mídia jornalística: algumas considerações  

 

 Explicamos, nas considerações iniciais, os critérios que utilizamos para a seleção das 

matérias que compõem nosso corpus. Pesquisa feita em buscadores, nas páginas eletrônicas dos 

próprios jornais, e escolha do periódico pelo critério da circulação e da relevância, para os 

posicionamentos considerados mais favoráveis ou mais próximos ao que disse o governo 

estadual. No caso daqueles que se posicionam de maneira contrária, vale também o critério de 

relevância, porém, pela maior dificuldade para se encontrar essas falas, no caso de veículos 

regionais, recorremos ao buscador Google e conseguimos localizar alguns poucos blogs 

informativos e, desses, selecionamos aquele que apresentou maior quantidade de material. É 

necessário, agora, trazer em linhas gerais algumas rápidas considerações a respeito desses 

periódicos. 

 Comecemos pelo jornal Folha de S. Paulo. Conforme mencionado em seu site, ele se 

apresenta como jornal de maior circulação e influência no país. O Grupo Folha é composto por 

negócios nas áreas de comunicação, com destaque para o jornal Folha de S. Paulo, a agência 

de notícias Folhapress e uma gráfica e editora. Atua também nos segmentos de pesquisa de 

mercado, com o instituto Datafolha e no ramo de logística, com a empresa SPDL. A Folha de 

S. Paulo foi fundada em 1921. O jornal afirma se pautar em quatro pilares: “pluralismo, 

apartidarismo, jornalismo crítico e independência” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2021).  

 O jornal inicialmente se chamava Folha da Noite. Em 1925 é criada a Folha da Manhã, 

edição matutina da Folha da Noite. Em 1931, já pertencente a um cafeicultor que defendia o 
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liberalismo e se opunha ao Estado Novo, a tiragem diária do jornal subiu de 15 mil para 80 mil 

exemplares. Em 1945, com novo controle acionário, conforme informado pelo próprio jornal, 

adotou cobertura considerada por eles como imparcial dos fatos políticos. Em 1949 foi lançada 

a Folha da Tarde. Em 1953, as Folhas se mudaram para o prédio em que hoje se encontra a 

Folha de S. Paulo e o Agora São Paulo. Em 1958 lançou o caderno Ilustrada, voltado à cultura 

e às variedades. Era 1960, quando as três folhas se uniram, sob o nome de Folha de S. Paulo. 

O jornal Notícias Populares é adquirido pelo Grupo Folha em 1965.  

Na década de 70, passou por uma modernização de seu parque gráfico. Na mesma década, 

conforme entendimento do próprio jornal, assumiu papel decisivo no processo de 

redemocratização do Brasil. Em 1983 se tornou a primeira redação informatizada da América 

Latina. A publicação Manual da Redação foi lançada em 1984. A segunda metade da década 

de 80 foi marcada por transformações, como adoção de uma linha editorial que o jornal chama 

de crítica, apartidária e moderna. Nos anos 90 lançou edições regionais e cadernos 

especializados de economia, esportes e internacional. Em 1992 foi totalmente adquirido pela 

família Frias. Em 1996 foi lançado o Universo Online, que permitiu acesso à internet aberta. 

Em 1999 foi lançado o Agora São Paulo. Em 2000 foi apresentado serviço que disponibilizou 

o conteúdo e serviços do jornal para aparelhos celulares.  

 Essa história cronológica, caracterizada por uma sequência de fatos importantes, que 

mostram avanços e conquistas de uma empresa de comunicação, não consegue traduzir, em sua 

efetividade, as lutas travadas em cada texto escrito e tornado público. A linha editorial de um 

jornal, ou seja, suas premissas, sua missão, aquilo que considera valores máximos, expressa, 

em partes, as posições assumidas pelo periódico. A Folha de S. Paulo, em 2019, afirmava que 

seus princípios editoriais se baseavam, destacando alguns deles, na veracidade e na relevância 

dos assuntos de que trata, na alegada abordagem crítica e plural dos temas, na auto declarada 

atitude apartidária e avessa a qualquer agressão à liberdade de expressão (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2019).  

Em um trabalho acadêmico, o que poderia ser uma massa ou um conjunto de informações 

a respeito de um tema ou o relato de um acontecimento realizado pelo olhar de um jornalista e 

de uma empresa jornalística, enfim, o que seria um conjunto de documentos, assume, para nós, 

com base nas contribuições de Foucault (2012), a condição de monumento. Isso implica uma 

atitude de pesquisa que interroga e que questiona o documento, ao invés de interpretá-lo, na 

tentativa de se obter uma verdade. Conforme Rago (1995, p. 78), “trabalhar então os 

documentos enquanto monumentos significará recusar a crença na transparência da linguagem 

e a antiga certeza de encontrar através dos textos o passado tal e qual”.  
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A própria história da Folha de S. Paulo, ou o que realmente nos importa, que é aquilo que 

ela diz sobre as OSs na educação em Goiás, não é uma mera reprodução de fatos, nem tampouco 

uma sequência cronológica, que conduz a um final ou a mera reprodução desses, enquanto 

constituintes de uma verdade.  

 Quanto ao jornal O Popular, da mesma forma, trazemos rápidas considerações a respeito 

do periódico. Conforme informado em seu site, em 1935, foi fundada na cidade de Goiás, a 

Gráfica O Popular. Em 1937, sob a direção dos irmãos Câmara, a gráfica se transferiu para 

Goiânia e em 1938 foi lançado o jornal O Popular. Em 1944 passou a contar com circulação 

diária. A Rádio Anhanguera foi inaugurada em 1956 e a TV Anhanguera em 1963. Em 1997 

estreou a versão online e em 2002 foi criado o portal GoiasNet. O G1 Goiás surge em 2011. O 

Grupo Jaime Câmara, do qual faz parte o jornal O Popular, é composto por jornais em Goiás 

e no Tocantins, além de emissoras de rádio e de televisão e portais de informações e notícias, 

em ambos os estados. Fato é que, no caso de O Popular, a história revela uma forte relação 

entre Câmara Filho, um dos fundadores do jornal, e o governo do então interventor de Goiás, 

Pedro Ludovico Teixeira. Com a fundação de Goiânia, conforme Borges e Chaveiro (2013, p. 

06), Ludovico criou um departamento responsável por divulgar a cidade e o estado para todo o 

Brasil. Câmara Filho é nomeado, então, diretor do Departamento de Propaganda e Expansão 

Econômica. Vicente Rebouças Câmara e Jaime Câmara, já tendo o irmão como responsável 

pela propaganda de Goiânia, e atendendo a um pedido de Ludovico para que empresários 

transferissem seus empreendimentos da cidade de Goiás para Goiânia, instalaram a gráfica na 

capital. A mesma, que poucos anos depois, se tornaria o jornal O Popular.  Conforme Borges 

e Chaveiro (2013, p. 12), “Joaquim Câmara Filho, que ocupava cargos no estado, garantia o 

apoio político necessário, além de assumir a direção geral do Jornal; Jaime Câmara cuidava da 

administração e Vicente Rebouças Câmara da parte comercial”. 

 O jornal O Popular, atualmente, não é mais o carro-chefe do Grupo Jaime Câmara, que 

concentrou boa parte de seus investimentos em emissoras de rádio e na rede Anhanguera de 

Televisão. O Jornal Opção, em sua edição de 06 de setembro de 2018, anunciou que o Grupo 

Zarhan, proprietário das afiliadas TV Centro América, em Mato Grosso, e TV Morena, no Mato 

Grosso do Sul, ambas representantes regionais da Rede Globo, fecharam negócio com o Grupo 

Jaime Câmara para aquisição da TV Anhanguera. Segundo apurado pela reportagem, o jornal 

O Popular havia ficado de fora das negociações, por ser considerado deficitário (JORNAL 

OPÇÃO, 06/09/2018). A compra dos veículos de comunicação pelo empresário mato-grossense 

acabou não sendo concretizada. Conforme apurado pelo portal UOL em 14 de novembro de 

2018, os motivos da desistência não foram confirmados, mas de acordo com fontes locais, o 
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Grupo Zarham não deu garantias à família Câmara de que continuaria com todos os atuais 

negócios do Grupo, sobretudo, com o jornal O Popular (UOL, 14/11/2018). 

 Nossa opção, tanto para o periódico nacional, quanto para o regional, foi pelas versões 

digitais. No caso da Folha de S. Paulo, em 2015, um dos anos de coleta de nosso corpus, de 

acordo com dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), divulgados pelo próprio jornal, 

43% da circulação da Folha de S. Paulo já ocorria no meio digital. Sendo assim, naquele ano, 

foram 145.552 edições digitais por dia, contra 117.737 do jornal O Globo, segundo colocado 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 28/06/2015). Já para os jornais goianos, não existe muita clareza 

quanto a quantidade de acessos de uma determinada versão eletrônica. Não encontramos dados 

referentes a 2015, mas, de acordo com o jornal Diário do Estado, baseado nas plataformas 

Google Analytics, ComScore e Similar Web Pro, em 2020, O Popular era o jornal mais acessado 

do estado. Se for considerado como site jornalístico, o periódico fica em terceiro lugar, atrás do 

portal G1 Goiás e da Revista Bula (DIÁRIO DO ESTADO, 04/01/2021). 

 A Revista CartaCapital, que representa aquilo que encontramos como pensamento 

divergente ao da mídia tradicional e ao próprio governo estadual, é uma publicação semanal, 

da editora Confiança. Conforme publicado na página da revista, em um manifesto, a 

CartaCapital, “[...] pratica jornalismo em sua essência, crítico e transparente, desde a sua 

fundação, em 1994. Pois não há esperança de sobrevivência humana sem homens e mulheres 

dispostos a dizer o que acontece, e o que acontece porque é” (CARTACAPITAL, 2021). É uma 

publicação que assume uma posição à esquerda, sempre critica a governos e a políticos 

considerados de direita. Por fim, dentre os blogs informativos, encontramos o Opinando, que, 

em sua página não traz muitas informações sobre sua história, mas há um texto assinado pelo 

jornalista Cloves Régis Maia, que informa que seu objetivo é “[...] publicar os fatos como 

verdadeiramente são, desvinculado da pressão estatal e de compromissos com quaisquer outros 

partidos” (OPINANDO, 2021).  

 Em meio a possibilidade de transferência da gestão de parte das escolas estaduais em 

Goiás, boa parte das informações chegam (ou deveriam chegar) ao conhecimento da sociedade, 

por meio daquilo que esses jornais publicam. Referimo-nos a um tratamento profissional das 

informações, realizado de forma autônoma ou por empresas de mídia. São esses profissionais e 

veículos de mídia que fazem trabalho de checagem, de apuração e de transmissão de 

informações e fatos de interesse público. Muitas vezes são responsáveis por simplificar e tornar 

mais próximas da população em geral termos científicos e técnicos. Por ter a prerrogativa de 

um acesso mais facilitado a determinadas pessoas ou instituições, podem explorar temas com 

mais profundidade, realizando trabalho não apenas de informação, mas também de apuração.  
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É importante ressaltar, contudo, que não apenas de notícias ou de assinaturas sobrevive 

um jornal. A publicidade é a principal fonte de receitas dos veículos de mídia jornalística. Inclui, 

aí, quase sempre, robustas verbas provenientes de campanhas publicitárias de governos 

municipais, estaduais e federal. O Governo de Goiás, por exemplo, em 2015, gastou 76 milhões 

de reais em verba publicitária. Em 2017, período pré-eleitoral, o gasto chegou a 100 milhões. 

Um montante elevado, que chamou a atenção, inclusive, da Polícia Civil, que desencadeou, 

conforme noticiado pelo Jornal Opção em 11 de maio de 2020, a Operação Sofisma, que 

cumpriu mandados de busca e apreensão na sede de três blogs goianos: Goiás 24 horas, Canal 

Gama e Blog do Cleuber Carlos. 

De acordo com a própria Polícia Civil do Estado de Goiás, “o esquema de corrupção 

dentro da estrutura de comunicação do Governo de Goiás consistia no direcionamento de verbas 

públicas para sites e blogs ligados ao grupo que comandava o executivo estadual” (PC-GO, 

23/01/2020). Embora não estejamos falando de irregularidades no recebimento de dinheiro 

público, por parte dos veículos da mídia jornalística que compõem nossa amostra, isso 

demonstra a existência de algumas práticas, em determinadas instituições, realizadas por 

agentes inescrupulosos, que constroem narrativas voltadas a interesses particulares e não ao 

interesse público.  

Uma vez tratados de maneira introdutória, as instituições escola pública, OSs e mídia 

jornalística, as noções de enunciado e de discurso, fundamentais para a análise do material que 

coletamos, são tratadas a seguir. É por meio dessas noções, a partir das considerações de 

Foucault, especialmente na Arqueologia do Saber, que estabelecemos um importante ponto de 

ancoragem de nossa reflexão. 

 

2.2 Enunciado e discurso 

 

No nível da linguagem, trabalhamos com aquilo que foi efetivamente produzido. São 

práticas discursivas e não-discursivas articuladas, na mídia jornalística, que tratam da escola 

pública, referindo-se a uma proposta que consiste basicamente na adoção de um modelo de 

gestão escolar que transfere a direção das escolas das mãos de professores para empresas 

contratadas pelo governo estadual. Entretanto, a questão não é tão simples. Por trás do que 

poderia ser apenas uma troca de gestores, algo natural ou até mesmo corriqueiro, discursos são 

possibilitados a respeito da escola pública e daqueles que nela se encontram, em especial, 

professores e estudantes. São sujeitos que não apenas ensinam ou aprendem, mas que se 
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movimentam, se posicionam, se reconhecem ou não, naquilo que dizem sobre si e naquilo que 

é dito a respeito deles. 

 Para verificarmos como os discursos foram possibilitados nas páginas eletrônicas da 

mídia jornalística, mais ainda, para refletirmos a respeito do que foi dito sobre a escola, as OSs, 

os professores e os estudantes, enfim, que construções ou desconstruções foram operadas, se 

existiu discursos favoráveis ou se existiu  desfavoráveis, é importante definirmos discurso e 

enunciado. Assim pudemos demonstrar, mais adiante, o modo em que esses discursos foram 

engendrados, de modo a tentar convencer, por meio de estratégias que envolvem falar da escola 

e dos que nela estão, além de enunciados demonstrando que as OSs são capazes e necessárias 

no cotidiano da escola. 

O discurso, conforme Foucault (2012, p. 131), é um “[...] conjunto de enunciados, que se 

apoia em um mesmo sistema de formação”. Isso implica em uma dispersão de enunciados, 

regida por determinadas regras, que definem o que pode e o que não pode ser dito. O que deve 

ser dito, é, portanto, organizado pelo discurso. Para o filósofo, o discurso possui regras de 

aparecimento, condições de apropriação e de utilização, trata-se de “[...] um bem que coloca, 

por conseguinte, desde sua existência (e não simplesmente em suas ‘aplicações práticas’), a 

questão do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política” 

(FOUCAULT, 2012, p. 148).  

O que se busca é mapear e planificar as redes discursivas, o que é próprio de um 

determinado discurso de modo a colocar no centro a perspectiva do rompimento; e ao  olharmos 

para os outros ditos, para a rede, podermos explicar a emergência de um determinado discurso. 

O enunciado é, para Foucault (2012, p. 105) “[...] uma função que cruza um domínio de 

estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no 

tempo e no espaço”. Para o autor, não se trata de frase, de proposição ou de ato de linguagem, 

conforme descrito, ao discorrer sobre a função enunciativa no livro A Arqueologia do Saber. 

Nesse aspecto, Fernandes (2007, p. 52), afirma que “[...] trata-se de buscar, na exterioridade de 

um enunciado determinado, as regras de sua aparição; [...]. Nesse interim, há uma relação que: 

envolve os sujeitos, passa pela história, implica um campo correlato e envolve a materialidade do 

discurso”. 

A função enunciativa pode ser compreendida como uma espécie de caminho para 

verificarmos a existência do enunciado. Ela compreende, conforme Foucault (2012, pp. 106-

128), quatro características, sendo elas, o referencial, a posição-sujeito, o campo associado e o 

suporte. O referencial trata da condição, do campo de emergência, daquilo que Foucault (2012, 
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p. 110) chama de regras de existência, leis de possibilidade, da descrição que se dá pelas 

relações entre enunciados.  

Na posição-sujeito, esse não é equivalente ao sujeito gramatical ou o autor da formulação, 

mas é, conforme Foucault (2012, p. 113), uma função vazia, uma posição-sujeito, na qual um 

único e mesmo indivíduo pode ocupar diferentes posições, portanto, sendo diferentes sujeitos. 

Outro ponto, o campo associado, diz respeito ao que Foucault (2012, p. 119) chama de uma 

trama complexa que se constitui por meio de outras formulações nas quais o enunciado se 

inscreve; as formulações a que o enunciado se refere, no sentido de reatualizar outros 

enunciados, não havendo enunciado livre, neutro, independente. Por fim, o suporte trata da 

existência material do enunciado, uma vez que Foucault (2012, p. 123) nos adverte que o 

enunciado precisa ser efetivamente produzido, precisa de uma substância, um suporte, um lugar, 

uma data. 

O autor chama a atenção ao fato de que não se trata da busca por uma origem, mas sim 

de “[...] acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimento, na pontualidade 

em que ele aparece e na dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 

transformado, apagado” (FOUCAULT, 2012, p. 95). Perguntamos, portanto, como as coisas 

funcionam. As práticas discursivas, são definidas como “[...] um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e 

para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2012, p. 144).  

A existência de determinadas regras que permitem que algo seja dito e as relações que se 

estabelecem entre esses ditos, são elementos a serem observados em uma prática discursiva. 

Nas práticas podemos perceber, de um modo geral, por exemplo, a existência de enunciados, 

na mídia jornalística, que falam e que fazem falar de um professor doador, que exerce uma 

espécie de sacerdócio, ao mesmo tempo em que podem, também, falar e fazer falar, de um 

professor doutrinador, militante sindical, que não exerce de forma adequada essa missão. Essas 

questões, dizemos em linhas gerais e no decorrer da análise, perceberemos como, de fato, isso 

funciona. Em sua analítica do poder, o pensador reconhecerá a necessidade de articulação entre 

o discursivo e o não-discursivo. Isso implica em uma noção que definiremos adiante, que é o 

dispositivo, que integra tanto práticas discursivas, quanto práticas não-discursivas. 

A partir dos três recortes temporais que estabelecemos, nossa atenção se volta, neste 

capítulo, primeiramente, para a apresentação do plano governamental de se adotar uma 

administração escolar que seja realizada por OSs. Nesse momento, poderá existir uma 

preocupação com a forma de recepção do projeto pela sociedade, que não poderia recebê-lo 
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como privatização ou terceirização, mas sim, como uma gestão partilhada entre OS e escola. 

Entretanto, como descrever enunciados “[...] é uma maneira de reagir à pobreza enunciativa e 

de compensá-la pela multiplicação do sentido” (FOUCAULT, 2012, p. 147), a proposta, ao 

chegar à escola, nos professores, nos estudantes, enfim, ao chegar na sociedade, por meio da 

mídia jornalística tida como hegemônica e massiva, poderia, ou não, ser compreendida dessa 

forma; como uma união de esforços entre governo, escola, OSs e sociedade, em prol da 

educação. Assim, a proposta precisa ser dita dessa forma, não apenas de modo a nomear, 

informar, explicar, mas também dar existência e legitimidade ao que é dito.  

Pareceu necessário, com esse movimento, que as OSs se distinguissem de outras formas 

de gestão, a fim de minimizar possíveis resistências, talvez pela sedução da modernidade, da 

segurança e da inovação. Os contrários, que eventualmente enxergavam perigo ou retrocesso, 

no que se apresentava como avanço e inovação, deveriam ser desacreditados. Tão logo 

iniciemos a análise de nosso corpus, tais questões serão abordadas com maior profundidade. O 

que queremos dizer, de antemão, é que diante do embate de posicionamentos, as noções de 

enunciado e de discurso possibilitaram uma das vias de reflexão acerca da teia de estratégias 

mobilizadas por ambos os lados, a fim de viabilizar ou impedir a implementação do modelo.  

Descrever enunciados, esclarece Foucault (2012, p. 132), é “[...] definir as condições nas 

quais se realizou a função que deu a uma série de signos [...] uma existência, e uma existência 

específica”. O enunciado, é, portanto, raro e se submete a uma raridade específica. Essa lei de 

raridade mostra que nem tudo é sempre dito, mas isso não significa que, por trás desse dito, 

haja algo que tenha permanecido oculto, não formulado. São regras que permitem a 

determinados enunciados emergirem, são condições de apropriação e utilização desses 

enunciados, são “[...] coisas que se transmitem e se conservam, que tem um valor, e das quais 

procuramos nos apropriar; que repetimos, reproduzimos e transformamos; para as quais 

preparamos circuitos preestabelecidos e às quais damos uma posição dentro da instituição”. 

(FOUCAULT, 2012, p. 147).  

Regras não significam prescrições, mas sim, leis de possibilidade. Isso quer dizer que um 

enunciado está ligado a um referencial, conforme já definido aqui neste capítulo, e que Foucault 

(2012, p. 110) afirma ser o “[...] o lugar, a condição, o campo de emergência, a instância de 

diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e das relações que são postas 

em jogo pelo próprio enunciado”. São possibilidades de aparecimento e de delimitação, que nos 

permitem considerar as relações entre enunciados e os espaços de diferenciação.  

Perguntamos se a proposta que então se esperava implementar com a ajuda da imprensa 

poderia ser dita tão somente como algo benfazejo, ou se das relações demonstradas no jogo 
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discursivo, na análise dos discursos, poderiam emergir outros enunciados, que possibilitariam 

dizer outros ditos sobre as OSs.  

A função enunciativa aponta também para a questão do sujeito. Isso não significa, nos 

alerta Foucault (2012, p. 112), encontrar aquilo que o autor quis dizer ou o que pensou, 

tampouco conceber esse sujeito apenas como o autor da formulação. De acordo com Foucault 

(2012, p. 116), trata-se de “[...] determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo 

indivíduo para ser seu sujeito”. 

Que posição o professor e o estudante podem ou devem ocupar em um modelo que 

transfere a gestão da escola pública para uma entidade de direito privado? O empresário, 

representado pela OS, na escola, poderá ou deverá ocupar que posição? São perguntas que 

fizemos, compreendendo, de antemão, que o modelo OSs nos permitiria deduzir que existiram 

posições que seriam ocupadas pelos sujeitos, porém, estes deveriam atender a determinadas 

exigências dos procedimentos discursivos. Se é uma proposta de gestão escolar, quem cumpriria 

as exigências para ocupar esse lugar e, mais ainda, que exigências seriam essas, a quem foram 

feitas e em que implicam? 

Foucault (2012, p. 118) afirma, também, que “[...] para que se trate de um enunciado é 

preciso relacioná-lo com todo um campo adjacente”. Isso significa dizer que “[...] um enunciado 

tem sempre as margens povoadas de outros enunciados” (ibid.). Indica, na relação com outros 

ditos, que “[...] não há enunciado que, de alguma forma ou de outra, não reatualize outros 

enunciados” (FOUCAULT, 2012, p. 119). Uma proposta, qualquer que seja, ao ser apresentada, 

poderá se apoiar ou mesmo se distinguir de outros enunciados, de outras propostas. Isso implica, 

ao mesmo tempo, em relações com o passado, com a historicidade. Referir-se a experiências 

exitosas obtidas em outros momentos ou mesmo em outras áreas, que abrem, também, relações 

com a ocorrência de um futuro eventual, apontam não apenas para o sucesso de uma 

determinada experiência, mas, sobretudo, para a resolução de problemas enfrentados por 

aqueles aos quais seria aplicado determinado modelo.  

 Refletimos a respeito de condições de existência, a que regras se submeteriam os objetos, 

tipos de enunciação, conceitos e escolhas temáticas. Conforme Machado (2016, p. 64), “[...] em 

outras palavras, trata-se de formular regras capazes de reger a formação dos discursos”. Na 

dispersão de enunciados da mídia jornalística que tratavam de um possível protótipo a ser 

implantado, que implicava em uma gestão a ser realizada por um ente empresarial, buscamos 

descrever a regularidade, a partir de regras de formação, que se encontravam, no nível dos 

objetos, nível dos tipos enunciativos, nível dos conceitos e nível dos temas e teorias. 
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 A unidade do discurso não está na existência e no modo como é tratado um mesmo objeto. 

O que Foucault (2012) observa no tópico “As formações discursivas”, na Arqueologia do Saber, 

não é a continuidade, mas sim as regras que permitem a emergência de discursos e, para isso, 

descreve a dispersão, busca encontrar a lei de repartição do conjunto de enunciados. Quanto 

aos tipos de enunciação, as relações entre enunciados não residem na forma e no tipo de 

encadeamento, mas na observância de instrumentos, protocolos, cálculos, constatações, 

relacionados, por exemplo, ao saber médico, em perceber que os métodos se tornam 

heterogêneos, tendo em vista a formação de uma ciência médica. Para ele, portanto, seria 

necessário observar essas regras, o que tornou possível essas práticas que buscavam, no 

exemplo analisado por ele, a afirmação da medicina enquanto ciência. 

 Em outro ponto, referente aos conceitos, Foucault (2012) cita o exemplo da análise da 

linguagem e dos fatos gramaticais e mostra que, em uma mesma escola de pensamento, podem 

surgir novos conceitos, que podem ser derivados, heterogêneos ou mesmo incompatíveis. Ao 

analisar, portanto, a possibilidade de uma unidade por meio dos conceitos, é preciso analisar o 

aparecimento e a dispersão desses conceitos. Por fim, a última hipótese que o filósofo traça para 

reagrupar enunciados, descrever seu encadeamento e explicar formas unitárias que se 

apresentam, se dá por meio da identidade e persistência dos temas. Ele observa que a ideia 

evolucionista, que estaria atrelada a uma continuidade, interrompida apenas por catástrofes 

naturais, se modifica no século XIX, ao se referir, no exemplo, a evolução a partir de 

descontinuidades. Com isso, é necessário olhar a dispersão dos pontos de escolha e dos temas, 

o que nos leva para a direção de um campo de possibilidades, pensados a partir da dispersão, e 

não da unidade. A partir dessas hipóteses ou tentativas, frustradas, segundo Foucault (2012, p. 

46), a análise tem o propósito de “[...] descrever essas dispersões; de pesquisar se entre esses 

elementos [...], não se poderia detectar uma regularidade”. 

 Naquilo que concerne aos enunciados que constituem os discursos da mídia jornalística 

acerca das OSs, compreendemos que esses também se referem a um sistema de formação, como 

explica Foucault (2012, p. 131), segundo o qual, o discurso é o “[...] conjunto de enunciados 

que se apoia em um mesmo sistema de formação”. Foi necessário refletir o que possibilitou 

esses discursos, onde essas relações tomam forma, de onde o discurso emerge, de qual sujeito; 

onde estaria a ordem do discurso. Dentre as possibilidades para se analisar o acontecimento 

OSs, acreditamos que a mídia jornalística se mostrou terreno muito produtivo para reflexão 

acerca da capacidade desses sujeitos, a mídia e os jornalistas, lerem os acontecimentos e 

construírem uma verdade interpretada, sob uma pretensa objetividade.  
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 O sistema de formação é instável, pois há sempre espaço para a contradição, para a 

heterogeneidade no/do discurso, o que é próprio do discurso. Vejamos, no tópico seguinte, mais 

detidamente essa relação de produção do enunciado com o jornalismo, momento em que 

olhamos para a dispersão e regularidade nos enunciados da mídia jornalística.  

 

2.3 Enunciado e jornalismo 

 

Foucault (2012, p. 123) destaca que “a enunciação é um acontecimento que não se repete; 

tem uma singularidade situada e datada que não se pode reproduzir”. Os enunciados a respeito 

do processo de gestão das escolas goianas por OSs encontram-se materializados em diferentes 

suportes, como, por exemplo, decisões judiciais proferidas por juízes, pichações de protesto em 

muros de escolas, uma nota oficial produzida pela Secretaria de Educação, enfim. No caso 

específico de veículos da mídia jornalística, aquilo que é dito, ainda que sob a aparência de um 

mesmo enunciado, enquanto acontecimento, não se repete. Nossa escolha pela análise dos 

enunciados da mídia jornalística decorreu, acompanhando Prado Filho (2006, p. 36),  

 

[...] ao fato de que os discursos têm existência material – eles não existem apenas no 

‘plano das ideias’, da abstração teórica, mas, circulam, debatem e lutam, extrapolando 

os domínios das prateleiras, das livrarias, das bibliotecas e das academias, 

evidenciando uma ‘política do discurso’ na modernidade”.  

 

Para além da redação de um jornal, dos títulos de matérias, das imagens, das escolhas 

lexicais, existem maneiras de promover o que é dito, seja, por exemplo, sob a forma de 

silenciamentos, seja por meio de ressignificações. Como olhamos para as OSs na educação, a 

partir dos enunciados da mídia jornalística, questionamos a quem essa mídia deu voz, quem 

pode falar, que posição ocupou. O que a mídia jornalística estava falando acerca daquilo que 

disseram estudantes, mães e pais, professores, governo estadual, judiciário, forças policiais, 

enfim. O que foi o acontecimento OSs na educação, reportado por profissionais e por veículos 

de mídia, com base em pressupostos e técnicas próprias do jornalismo, para assumir a 

consistência de informação jornalística, de um acontecimento a ser reportado e relatado. 

O jornalismo trabalha com informação. Ela é a matéria-prima da produção jornalística. A 

partir de informações, o conteúdo jornalístico é produzido e posteriormente disponibilizado nos 

mais diversos veículos de comunicação. O que um leitor, internauta, ouvinte ou telespectador 

busca, em geral, ao abrir, por exemplo, a página de um jornal impresso, é se informar a respeito 

de assuntos factuais ou acerca de algum tema específico, que desperte seu interesse naquele 

momento. A informação está na base de boa parte da produção e é o principal produto 
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jornalístico. Com ferramentas cada dia mais interativas, que possibilitam uma participação mais 

ativa do público, é possível não apenas receber uma informação. Pode-se, também, comentar, 

opinar, participar, sugerir ou mesmo produzir uma informação.  

Dentre tantas possibilidades para se informar a respeito de um determinado assunto, a 

notícia é uma delas. Ela é, digamos, uma informação que recebe um tratamento profissional e 

técnico, de modo a ser considerado o relato objetivo de algo que interessa ao público. O que se 

estabelece, para Barros Filho (2016, p. 39), é o fato de que “[...] a própria construção da notícia 

pressupõe uma seleção temática e léxica, que impõe, do fato, uma representação”. Existem, 

portanto, critérios e técnicas, determinadas características que devem ser observadas na notícia, 

de modo a diferenciá-la, inclusive, de outras maneiras de informar. Ou seja, a forma como essa 

representação é construída, como ela é disponibilizada, produz diferentes efeitos de sentido, ao 

se tratar de uma notícia ou um artigo de opinião.  

É bom que se diga, de imediato, que não há um consenso, no sentido de existir uma 

classificação considerada mais apropriada, em detrimento de outra menos adequada. Gênero 

jornalístico, que seria o nome para essas possibilidades de classificações daquilo que o veículo 

de comunicação enuncia, pode ser compreendido, enquanto a “[...] articulação que existe do 

ponto de vista processual entre os acontecimentos (real), sua expressão jornalística (relato) e a 

apreensão pela coletividade (leitura)” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 64). Essas 

classificações decorrem de estudos realizados por pesquisadores do jornalismo, de modo a 

refletir, conforme Marques de Melo e Assis (2016, p. 50), a respeito do que podemos chamar 

de formato jornalístico, que consiste na maneira como a informação é construída e transmitida 

pela mídia jornalística. Possivelmente a classificação mais difundida seja aquela realizada por 

Marques de Melo, que apresenta cinco gêneros jornalísticos. Cada um desses gêneros apresenta 

subdivisões. O Quadro 01 abaixo traz essas informações. 

 

Quadro 01: Gêneros jornalísticos, conforme M. de Melo  

Gênero 

Informativo 

Gênero 

Opinativo 

Gênero 

Interpretativo 

Gênero 

Diversional 

Gênero 

Utilitário 

Nota Editorial Análise História de 

interesse 

humano 

Indicador 

Notícia Comentário Perfil História colorida Cotação 

Reportagem Artigo Enquete  Roteiro 

Entrevista Resenha Cronologia  Serviço 

  Coluna Dossiê   

 Caricatura    

 Carta    

 Crônica    
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Fonte: Marques de Melo (apud Marques de Melo e Assis), 2016, p. 50 

 

 

A notícia, talvez seja o mais basilar e o mais conhecido de todos os gêneros. Quando nos 

referimos a uma informação, é comum dizer que ela foi noticiada por determinado veículo de 

comunicação. Até mesmo o programa jornalístico é chamado de noticiário ou a própria 

informação é chamada de notícia. Pois bem, Gradim (2000, p. 50, grifos da autora), define 

notícia como sendo 

 

[...] tudo aquilo que um jornal publica; mas em sentido técnico, enquanto gênero, a 

definição de notícia é mais restrita. Referem-se a textos eminentemente informativos, 

relativamente curtos, claros, diretos, concisos e elaborados segundo regras de 

codificação bem determinadas: título, lead, subtítulos, construção por blocos, e em 

forma de pirâmide invertida. 

 

Com essa definição, podemos compreender que a notícia possui, de maneira ampla, o 

sentido de uma publicação jornalística e, em sentido mais restrito, de um texto informativo, 

atual, estruturado em conformidade com pressupostos técnicos e éticos. Como já ressaltamos 

em outro momento, não existe um consenso a respeito da definição de notícia e de gênero 

jornalístico.  

A compreensão apresentada por Gradim é adequada a nossa percepção. De forma geral, 

em alguns momentos, ao nos referirmos à notícia, estamos tratando, como pontua a autora, de 

tudo aquilo que é produzido e apresentado pelo veículo de informação, em sua versão 

eletrônica. Entretanto, para que possamos adentrar no próximo tópico, que compreende a 

análise do material que coletamos, é importante pontuarmos algumas diferenças, por exemplo, 

entre notícia, reportagem, entrevista e artigo de opinião. Afinal de contas, uma entrevista com 

a secretária de educação e uma notícia, que trate de algo que foi dito pela mesma secretária, 

produzem diferentes percepções a respeito de um determinado momento e de um assunto 

específico. 

Na articulação que envolve o acontecimento a ser relatado e sua compreensão por parte 

do público, merece nossa atenção, neste trabalho, os gêneros informativo e opinativo. A 

principal diferença, básica entre ambos, consiste em afirmar, conforme Marques de Melo (2003, 

p. 28), que, do “[...] lado do jornalismo informativo (que ‘assegura a informação ao povo’) e do 

jornalismo opinativo (que ‘tem procurado influenciar o homem’)”, o que se vê são diferentes 

modos, sendo o primeiro compreendido como simples relato a respeito de um acontecimento e 

o segundo como aquele que permite a difusão de opiniões. 
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Para Manuel Chaparro, não há como separar gênero informativo de gênero opinativo e 

vice-versa. Um está contido no outro e para ele, “[...] trata-se de um falso paradigma, porque o 

jornalismo não se divide, mas constrói-se com informações e opiniões” (CHAPARRO, 2008, 

p. 147). Sendo, portanto, radicalmente contrário a classificação proposta por Marques de Melo, 

esse autor se baseia em uma leitura qualitativa dos jornais e afirma existir, na realidade, o gênero 

comentário e gênero relato, que, ainda segundo Chaparro (2008, p. 177), significam que “as 

ações jornalísticas são duas: relatar a atualidade; comentar a atualidade. Com opinião e 

informação, informação e opinião”. O autor propõe no Quadro 02 a seguinte classificação: 

 

Quadro 02: Gêneros jornalísticos, conforme Chaparro 

Gênero Comentário Gênero Comentário Gênero Relato Gênero Relato 

Espécies 

Argumentativas 

Espécies Gráfico-

Artísticas 

Espécies Narrativas Espécies Práticas 

Artigo Caricatura Notícia Roteiros 

Carta Charge Reportagem Indicadores 

Econômicos 

Coluna  Entrevista Agendamentos 

  Coluna Previsão do Tempo 

   Consultas 

   Orientações Úteis 
Fonte: Chaparro (2008, p. 178) 

 

Como podemos perceber, notícia, reportagem e entrevista se enquadram no gênero relato. 

Essas são espécies argumentativas bastante presentes no material que analisamos. No caso das 

duas primeiras, Chaparro (2008, p. 182) define notícia como “[...] resumo informativo para a 

descrição jornalística de um fato relevante que se esgota em si mesmo, e para cuja compreensão 

bastam as informações que o próprio fato contém” e reportagem como “[...] relato jornalístico 

que, em algum grau de extensão, aprofundamento e liberdade estilística, vai além das fronteiras 

da notícia e dos saberes nela contidos” (ibid.).  

Existem, portanto, diferentes possibilidades de representação na mídia jornalística, por 

exemplo, para a fala da secretária de educação a respeito da apresentação e da explicação da 

proposta de gestão escolar. A notícia aborda o fato em si e fornece elementos suficientes para 

a compreensão de que se trata de propor um novo modelo de gestão, diferente do que tem sido 

feito. A reportagem aprofunda o fato relatado, de modo a ampliar e a tornar mais complexo o 

acontecimento. A entrevista permite maior interação entre entrevistador e entrevistado, por 

meio de diálogo marcado por perguntas e respostas. O artigo expressa a opinião de determinado 

especialista.  
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Os gêneros jornalísticos são modos de dizer, maneiras possíveis de construção da 

narrativa jornalística. Compreender a existência, do ponto de vista jornalístico, dessas 

diferentes formas de enunciação possibilita, em uma análise foucaultiana de discursos, 

considerar a maneira como o objeto OSs na educação foi constituído, de modo a refletir a 

respeito do “[...] regime geral a que está submetido o status desses enunciados, a maneira pela 

qual são institucionalizados, recebidos, empregados, reutilizados, combinados entre si” 

(FOUCAULT, 2012, p. 141).  

Passemos, agora, para a análise do material coletado por nós, a fim de refletirmos a 

respeito das condições que possibilitaram, inicialmente, a apresentação, não apenas de um 

modelo, mas de uma resposta redentora para a sociedade. 

 

2.4 Estado x Mercado: a apresentação da proposta OSs na educação 

 

 A apresentação do projeto OSs nas escolas em Goiás é analisado por nós a partir daquilo 

foi dito pelos jornais Folha de S. Paulo e O Popular. Constatamos, nesse momento de 

apresentação do modelo ou mesmo de convencimento, que o periódico paulista focou sua 

cobertura na figura dos diretores e professores, especificamente, na relação entre esses dois 

sujeitos e o projeto, que a partir daquilo que foi dito, supostamente seriam dispensados das 

atividades burocráticas, podendo focar sua atividade na sala de aula, quando, na realidade, 

seriam afastados da gestão escolar em nome de um modelo empresarial de administração e 

ainda estariam sujeitos a condições precarizadas de trabalho. 

 O jornal O Popular destacou a chegada do modelo OSs na gestão de escolas goianas de 

modo a priorizar a cobertura dos desdobramentos desse momento que analisamos. Tendo em 

vista a proximidade do periódico com o público goiano e pela facilidade de acesso às fontes, a 

cobertura regional em algum momento privilegiou a comparação com outros modelos que se 

aproximam daquilo que se buscou implantar em Goiás. Já em outro momento, foi destacado as 

dificuldades iniciais para a implementação da gestão privada. Houve também uma ênfase para 

as dificuldades iniciais do projeto e para o interesse e ressalvas dos empresários quanto a 

proposta. Passemos para as análises. 

 

2.4.1 Folha de S. Paulo: diretores e professores 

 

 Temos, até aqui, algumas questões pontuadas. Uma rede escolar ampla, com um número 

expressivo de escolas, bastante diferentes entre si. Um governo que propõe um tipo de gestão, 
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até então nunca implementada no ensino fundamental e médio, que traz para dentro da escola 

uma instituição estranha ao universo escolar. Uma mídia jornalística que reporta esse 

acontecimento discursivo das OSs na gestão da educação pública goiana e seus desdobramentos 

e seus efeitos de sentidos como relações enunciativas. 

 Como essa mídia reportou o acontecimento discursivo OSs na educação? O que 

possibilitou, nessa mesma mídia, a apresentação das OSs na gestão escolar? Foi necessário 

apresentar, explicar e, até mesmo, convencer a sociedade de que aquilo que se pretendeu 

instituir seria algo vantajoso para essa mesma sociedade. Não foi uma tarefa simples, nem 

tampouco tranquila. Ao longo de nosso trabalho, vimos que o projeto recebeu forte oposição 

do movimento estudantil, do movimento sindical de professores e diversas contestações no 

âmbito da justiça. Se é proposto algo, entendemos que a propositura pode ocorrer, por exemplo, 

devido a um problema, seja ele real ou até mesmo criado. Para que seja proposta uma nova 

gestão, é importante mostrar que aquilo que tem sido feito, da forma e por quem é realizado, 

não estava adequado ou poderia melhorar. Isso é o que veremos neste tópico, que trata daquilo 

que convencionamos compreender como prelúdio ou justificativas que atravessam e que 

constituem aquilo que extrapola uma simples apresentação de uma solução. 

 Trazemos, inicialmente, uma entrevista publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, em 12 

de novembro de 2015, em sua versão eletrônica. Trabalhamos com três matérias do referido 

periódico, que estiveram mais próximas desse momento de anúncio do plano governamental, 

conforme a busca que fizemos na página do próprio jornal. O texto que inicia nossa análise é 

resultado de uma entrevista com a então secretária de educação de Goiás, Raquel Teixeira. 

Apenas a titular da educação foi ouvida para a escrita do material, que, inclusive, trouxe 

inúmeras falas literais da senhora Raquel. Trata-se de uma entrevista realizada com uma fonte 

oficial do governo, que é apresentada como notícia. Abaixo, trazemos o texto na íntegra. 

 

(02) 

Goiás entregará 25% das escolas estaduais à gestão privada 

 

ANDRÉ MONTEIRO 

ENVIADO ESPECIAL A GOIÂNIA (GO) 

12/11/2015 02h00 

 

A secretária de educação de Goiás, Estado que, na contramão do país, tem tido melhoras no ensino 

médio, Raquel Teixeira, 68, diz que só aceitou o convite para voltar à pasta, que havia dirigido em 1999, 

porque ganhou o desafio de testar um novo modelo de gestão educacional baseado em parceria com a 

iniciativa privada. 
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Desde o início do ano ela formata o sistema que vai entregar a gestão de até 25% das cerca de mil escolas 

estaduais para OSs (Organizações Sociais) já no ano que vem. 

 

"Achamos que o desempenho está pouco e que não vamos melhorar se continuar como estamos fazendo. 

Nossos diretores estudaram letras, pedagogia, não foram formados para ser gestores." 

 

Foram convidadas ao processo organizações com experiência em gestão, preferencialmente ligadas com 

educação, como entidades do Sistema S, escolas privadas e fundações. "Mas muitas não são, pois não 

existem OSs de educação. É um modelo inédito", afirma. Segundo o governo, cerca de 20 entidades já 

se cadastraram. 

 

Foram definidos grupos de colégios com perfis diferentes e a entidade selecionada terá que lidar com 

todos —o objetivo é evitar um direcionamento na seleção. A implantação também está sendo avaliada 

por fundações. 

 

"Nosso modelo é uma busca de gestão melhor da escola e da sala de aula. Mas a orientação pedagógica 

continuará sendo do Estado." 

 

Ela espera que as empresas tragam mais eficiência às escolas, pois terão que cumprir metas utilizando a 

mesma verba disponível hoje. A expectativa do governo também é aumentar a captação de recursos 

federais. Segundo a secretária, cada escola poderia receber até R$ 400 mil apenas de um dos programas 

do MEC, mas por falta de adequação nunca foi repassado mais de R$ 50 mil. 

 

Além da gestão administrativa, as entidades terão autonomia para selecionar parte dos professores. Os 

temporários, que representam cerca de 30% da rede, terão que ser contratados pelas OSs. 

 

A proposta vem causando polêmica. O sindicato de trabalhadores chama o modelo, que também recebe 

críticas de parte dos educadores, de "privatização da educação". 

 

"Não é privatização, pois não vamos perder o controle da escola, não vamos entregar para um ente 

privado e ele não vai ter lucro. Também não é terceirização, é uma parceria", rebate Teixeira. 

 

A secretária diz que o modelo vai beneficiar os docentes temporários. Hoje eles têm contrato precário e 

recebem cerca de R$ 1.300, mas, caso sejam selecionados, serão contratados pela CLT e receberão piso 

de R$ 2.400 se tiverem formação adequada. 2 

Fonte: MONTEIRO, André. Goiás entregará 25% das escolas à gestão privada. Folha de São Paulo, 12 nov. 2015. 

 

Vamos nos ater ao que está entre aspas, que representa a fala literal da titular da educação. 

As aspas, no jornalismo, de acordo com o Manual de Redação do Estadão, “[...] servem 

principalmente para indicar a reprodução literal de um período, oração, trecho de frase, palavra, 

lema ou slogan” (ESTADÃO, 1997). No entanto, é importante salientar que ainda que se trate de 

fala literal da entrevistada, quem enuncia é a mídia jornalística. Primeiramente, em (02), a 

secretária reconheceu que aquilo que ela chama de desempenho, era considerado insatisfatório. 

É dito, ainda, que a situação permanecendo como se encontra, ou seja, sem que nada fosse feito, 

 
2 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1704917-goias-entregara-25-das-escolas-

estaduais-a-gestao-privada.shtml>. Acesso em: 03 Jun. 2019. 
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não haveria melhorias. Mas, qual desempenho estaria ruim ou o desempenho de quem estaria 

ruim? O que seria considerado, para a secretária, um desempenho fraco? À primeira vista pode 

parecer que ela afirma e reafirma a incompetência do próprio estado e da gestão pública. Na 

mesma fala, foi dito pela secretária que os diretores de escolas são suficientemente formados 

para atuar em suas áreas de formação, porém não o são para a gestão escolar.  

Podemos observar que não há um desmerecimento, não é dito que eles são incompetentes. 

Entretanto, na posição de diretores de escola, professores ocupam um lugar que não lhes é 

próprio, que não lhes pertence, pela falta de habilidade técnica ou de tempo. Uma primeira 

relação é estabelecida: desempenho insuficiente da educação e professores capacitados para 

ministrar aulas, mas não para administrar escolas.   

Seguindo com a reflexão a respeito das falas literais de Raquel Teixeira, o que se 

propagou é que a proposta melhoraria a gestão da sala de aula, entretanto, para que docentes 

não se sentissem invadidos em sua posição e em seu papel, a orientação pedagógica 

permaneceria estatal. Para isso, era necessário construir uma separação distinta e bastante clara 

entre gestão e parte pedagógica. A gestão estaria a cargo de empresários e a parte pedagógica 

com os professores. 

 Ainda que a administração fosse repassada a uma instituição de direito privado, o mais 

adequado seria falar em parceria, em um trabalho desenvolvido conjuntamente, em gestão 

compartilhada. Para atestar que não seria privatização, bastaria dizer que as OSs não poderiam 

obter lucro algum. Ao invés de capacitar professores, uma vez que lhes falta formação 

adequada, mais prático e rápido, é realizar a substituição deles, por gestores-empresários. 

Substituição, inclusive, que pode representar o fim da possibilidade de escolha, por meio de 

votação direta, para o cargo de diretor. Ainda que o direito ao voto fosse assegurado, a 

autonomia do diretor-professor, com a implantação do modelo, seria comprometida, seria 

confundida ou até mesmo seria rivalizada, com a presença do gestor-empresário. São perguntas 

que ainda não foram suficientemente respondidas pelo poder público.  

Os enunciados que associavam serviços e servidores públicos a gestões e a pessoas 

ineficientes são frequentes e quase sempre são considerados a mola propulsora para se propor 

medidas como as OSs. Esses ditos, ora são bastante explícitos, como observamos na fala de 

Marconi Perillo em (01) para um grupo de empresários, ora são mais sutis e apresentados como 

benéficos, podendo, até mesmo, serem compreendidos como esforço para retirar dos 

professores a sobrecarga com o trabalho burocrático e administrativo, como dito por Raquel 

Teixeira em (02).  
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O campo associado mostra que diretores não seriam capacitados para a gestão, por isso, 

deveriam ser substituídos por empresários, conforme vimos em (02). São discursos tipicamente 

econômicos, empresariais, e não necessariamente, educacionais, pedagógicos. Inclusive os 

termos gestão e gestores, bastante recorrentes, emergiram de modo a substituir também as ideias 

de direção e de diretores. Tais enunciados se ancoram em discursos privatistas mundo afora. 

No Brasil, os dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, 

foram marcados pela implantação de uma intensa agenda neoliberal. O termo utilizado à época, 

para não se falar em privatização, foi afirmar que se tratava de reforma, o que soava como 

tentativa de dar mais eficiência a administração pública. Em pronunciamento ocorrido em abril 

de 1995, destacado pelo jornal Folha de S. Paulo, o ex-presidente afirmou que  

 

(03) 

[...] quem está contra a reforma é atrasado, quem está contra a reforma é guardião do passado, mas não 

da boa tradição”. 3  

Fonte: LEIA a íntegra do discurso de FHC no seminário. Folha de S. Paulo, 13 abr. 1995 

 

A secretária de educação disse claramente que algo precisava ser feito, traçando um breve 

diagnóstico do problema, propondo solução. Marconi chamou professores de radicais 

esquerdistas em (01) (cf. p. 33), durante pronunciamento a empresários na capital baiana. 

Fernando Henrique em (03) (cf. p. 61) chamou de atrasados os contrários ao desenvolvimento 

do país. O que os governantes tentaram demonstrar, e isso pode ser congraçado pela mídia 

jornalística, é que a mudança, que a implementação de novos modelos é sempre positiva, e que 

contrários, nada mais eram do que pessoas arcaicas, que não se modernizaram, no sentido de 

ainda considerarem que o estado é que deveria prover todas ou boa parte das necessidades 

humanas.  

Quanto ao professor, este deveria, apenas, ministrar aulas, aliás, preparar mão de obra. 

Para Laval (2004, p. 192), “[...] a escola é intimada a ser ‘competitiva’. Ela deve se adaptar ao 

desejo do usuário, segundo um procedimento de ‘serviço-cliente’”. A nova forma de gestão 

visava a inserir a escola nessa dinâmica empresarial, de redução de custos, de entrega de 

resultados, ainda que à custa de um projeto perigoso para a autonomia da comunidade escolar. 

Para Freitas (2012, p. 379), “[...] as categorias centrais que definem essa política educacional 

envolvem uma combinação de responsabilização, meritocracia e privatização”. A escola 

deveria ser forçosamente meritocrática, ou seja, deveria primar pelo esforço próprio, apesar das 

 
3 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/4/13/brasil/15.html>. Acesso em: 15 Abr. 2020. 
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gigantescas desigualdades sociais. Usando essa questão da competição, é dito a todos que 

completem a prova, que cruzem a linha de chegada, mas as condições de largada são bastante 

desiguais. Não seria importante ou mesmo não caberia ao professor, a formação de cidadãos 

socialmente críticos.  

A gestão especializada, a gestão técnica, seriam as respostas para o desempenho 

insatisfatório e a indicação de que algo precisa ser feito. No que se refere aos professores e aos 

diretores, quanto a essa posição-sujeito ocupada por eles, com base naquilo que se propõe 

implantar, 

 

a pergunta quem fala? desdobra-se em muitas outras: qual o status do enunciador? 

Qual a sua competência? Em que campo de saber se insere? Qual seu lugar 

institucional? Como seu papel se constitui juridicamente? Como se relaciona 

hierarquicamente com outros poderes além do seu? Como é realizada sua relação com 

outros indivíduos no espaço ocupado por ele. Também cabe indagar sobre o lugar de 

onde fala, o lugar específico no interior de uma dada instituição, a fonte do discurso 

daquele falante, e sobre a sua efetiva posição de sujeito suas ações concretas, 

basicamente como sujeito incitador e produtor de saberes. (FISHER, 2001, p. 208) 

 

O lugar que se torna apropriado ao professor é a sala de aula, mas em condições bastante 

estritas, sem autonomia de gestão da escola, que passa a ser administrada por uma empresa, e 

essa não é nominada, sendo dito apenas que se trata de uma “organização social”. Trazemos, 

agora, mais uma matéria do jornal Folha de S. Paulo, publicada em 09 de dezembro de 2015. 

Há uma pequena introdução, que trata jornalisticamente do contexto do modelo OSs na 

educação, de sua inspiração e dos resultados esperados. Dessa vez, o que temos é a reprodução 

de trechos de entrevista com Raquel Teixeira. Diferentemente de (02), que a partir de uma 

entrevista construiu-se uma notícia, aqui o formato é de reprodução das respostas ou de parte 

delas. 

 

(04) 

Empresário sabe mais de gestão do que o educador, diz secretária de Goiás 

 

FÁBIO TAKAHASHI 

DE SÃO PAULO 

09/12/2015 02h00 

 

Um novo formato de gestão escolar será testado ano que vem em Goiás: o governo estadual decidiu 

chamar OSs (Organizações Sociais privadas) para atuar na gestão de colégios públicos. 

 

As organizações receberão recurso estatal para fazer gestão administrativa (como compra de materiais 

e manutenção predial), contratar docentes (do grupo que hoje é temporário, 30% da rede) e monitorar 

se os alunos baterão metas de aprendizagem. 
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A secretária de Educação do governo Marconi Perillo (PSDB-GO), Raquel Teixeira, afirma que a ideia 

é melhorar a gestão dos colégios e deixar os diretores concentrados em questões pedagógicas. "Eles 

[empresários] estudaram economia, administração de empresas. Entendem mais de administração do 

que nós, educadores", disse. 

 

Raquel diz que, apesar de Goiás ter a melhor rede estadual do país no ensino médio, a qualidade é baixa 

(9% dos alunos têm conhecimento adequado em matemática, segundo tabulação da ONG Todos pela 

Educação). 

 

Modelo semelhante está em curso nos EUA, as "charter schools", em que instituições privadas utilizam 

recursos públicos para administrar escolas. Estudos não apontam vantagem clara de desempenho para o 

grupo. No Brasil, as OSs têm atuado na área da saúde. 

 

A seguir, trechos da entrevista, em que a secretária explica a iniciativa, tida como projeto piloto, a ser 

aplicada em cerca de 15% dos colégios da rede estadual goiana. 

 

Folha - Quais são os ganhos esperados? 

Raquel Teixeira - Somos um dos melhores sistemas do Brasil, mas temos consciência das fragilidades. 

Chamamos organizações com experiência em gestão para que a prática dentro da escola tenha o aluno 

como foco. As OSs terão de assinar contrato com metas claras para proficiência, equidade, 

administração e de infraestrutura. As metas de proficiência são ousadas [ainda não divulgadas], mas não 

utópicas, para não desestimular as escolas. 

 

E se a OS não bater a meta? 

Chamamos outra. 

 

Por que a OS conseguiria atingir o objetivo, e a atual estrutura, não? 

Você vai ter uma pessoa com olhar na escola. 

 

Os diretores não têm esse olhar? Os que atuam hoje continuarão? 

Eles serão os mesmos e terão mais tempo para focar no pedagógico. Há pouco cheguei numa escola em 

que o diretor estava consertando a descarga do banheiro. Ótimo que tenhamos diretores proativos, mas 

nem todos são assim, e, se o diretor não precisar se preocupar com o vaso sanitário, ele poderá se 

concentrar mais nas aulas. 

 

As OSs poderão contratar professores? 

Para os efetivos, que são 70% da rede, não muda nada. Para os 30% de temporários, muda bastante. 

Devido à legislação estadual, eles não têm direitos trabalhistas. As OSs vão contratá-los pela CLT. Mas 

antes vão fazer seleção aberta, qualquer um poderá se candidatar. 

 

Por que não fazer concurso público? 

É decisão do governador. É um piloto para observarmos a diferença de desempenho entre grupos, entre 

escolas. 

 

Escola com OS vai receber mais recursos? 

Tem escolas que receberão mais do que neste ano. Vamos gastar o mesmo no sistema como um todo, 

mas com uma distribuição mais justa. 

 

Mas se o bolo se mantém, e algumas escolas receberão mais, outras terão menos? 

Algumas escolas estão sendo integradas [fechadas]. As OSs poderão também ter ganho nas compras, 

pois comprarão em escala. 
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Mas se as escolas atuais recebessem mais recursos, não poderiam também atingir melhores 

resultados? 

É o que queremos observar. Veremos se a OS, com sua agilidade, pode ter resultado melhor. Fui 

secretária de Educação em 1999. Desde então, aumentaram os recursos para a educação e os salários 

dos professores, a gestão democrática. Não foi suficiente para melhorar o ensino. Com as OSs queremos 

entrar na própria gestão da escola. Não temos tempo a perder. Quase 52% da população ainda tem entre 

5 e 29 anos, mas o percentual diminui. É a nossa última janela de oportunidade de investir nessa 

população que estará em idade produtiva nos próximos anos. Às vezes há o entendimento de que estamos 

chamando empresário para privatizar a educação. Nada mais longe da verdade. Empresário pode ficar 

rico. Mas ele tem lado humano, filantrópico, social, quer ajudar. Eles estudaram economia, 

administração. Entendem mais de administração do que nós, educadores. 

 

Parte da academia diz que esse modelo é privatista. 

Privatizar é pegar bem estatal e passar para entidade privada. Não estou passando escola para entidade 

privada, perdendo controle e permitindo lucro de uma empresa. Toda a orientação pedagógica é da 

Secretaria de Educação, o livro será o mesmo. 4 

Fonte: TAKAHASHI, Fábio. Empresário sabe mais de gestão do que o educador, diz secretária de Goiás. Folha 

de S. Paulo, 09 dez. 2015. 

 

 

Novamente, vamos nos ater aos enunciados ditos pela então titular da, então, Seduce. 

Sendo assim, analisaremos o trecho da matéria que corresponde à reprodução das perguntas e 

das respostas publicadas na Folha de S. Paulo. As OSs foram apresentadas como sinônimo de 

uma gestão focada em metas. Ao ser questionada a respeito da razão de o atual sistema não 

alcançar as propagadas metas de eficiência e de qualidade, que, diga-se de passagem, não foram 

detalhadas, apesar de a secretária afirmar que são bastante claras, a justificativa é a de que com 

as OSs a escola teria uma atenção integral de um gestor-profissional. Com isso, justificaria a 

importância e a necessidade de se buscar algo novo, quando, na realidade, “[...] tais demandas 

estão sendo feitas a partir da perspectiva de que o sentido da escola, em última análise, se 

resume em otimizar o desempenho de aprendizagem (individual)” MASSCHELEIN & 

SIMONS, 2018, p. 19). 

A transferência da gestão para as OSs implicaria em metas de proficiência, ou seja, de 

competência, alcançáveis com uma gestão, da qual foi dito, ser técnica, profissional, capacitada. 

A Reforma do Estado da década de 1990, implementada pelo então ministro Luiz Carlos 

Bresser Pereira, buscou ressaltar esse aspecto de que era necessário mudar, para alcançar, quase 

sempre via privatização, terceirização ou concessão, resultados mais alinhados com as 

expectativas do mercado. A Reforma pretendeu, dessa forma, aumentar “[...] o recurso aos 

 
4 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-

do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml>. Acesso em 16 Nov. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
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mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um promotor de competição” 

(BRESSER PEREIRA, 1998, s.p.). O olhar na escola e as metas de proficiência, mostram, na 

realidade, que o empresário, ou dito de outra forma, o mercado, é mais adequado, para não dizer 

mais competente, para gerir escolas. Isso, inclusive, foi dito por Raquel Teixeira, na introdução 

da matéria, quando afirma que empresários “[...] entendem mais de administração do que nós, 

educadores”. A falta de formação dos professores para a gestão escolar, para a secretária, seria 

indicativa da ausência de metas, que só seriam alcançadas com a chegada das OSs. Sem metas, 

há a indicação de uma escola com poucas perspectivas, talvez até problemática, no sentido de 

não assegurar formação que fizesse jus às necessidades do mercado altamente competitivo. 

Se empresários, conforme Raquel Teixeira, “[...] estudaram economia, administração de 

empresas” e professores estudaram apenas para suas respectivas áreas de formação, nada mais 

adequado que delimitar claramente o que seria a responsabilidade do professor e o que seria 

atribuição do empresário. O empresário, certamente, por “entender mais de administração”, 

compreenderia a escola como uma escola-empresa, apta a satisfazer seus interesses e os do 

mercado. Obviamente, não foi dito que a escola se tornaria uma empresa. Isso não poderia ser 

adequado, para o momento de apresentação da proposta. Foi dito que administração é para 

empresários. Professores são bons para ensinar, por isso, devem estar na sala de aula. O 

mercado seria mais bem capacitado para gerir, podendo, inclusive, solucionar o problema de 

ausência de metas e de falta de dedicação integral dos professores para a docência. 

A secretária até reconheceu o esforço de diretores e professores. Diretores que consertam 

a descarga do vaso sanitário com defeito são elogiados. A descarga com defeito demonstra a 

existência real de um problema, que não está, necessariamente, na descarga com vazamento, 

mas no fato de o diretor não se concentrar nas aulas. O relato do problema hidráulico em uma 

escola aproxima a sociedade, às vezes distante do cotidiano escolar, de um acontecimento real, 

proporcionando compreensão muito mais clara do que seria, por exemplo, a apresentação de 

dados numéricos, embora estes fossem também importantes. O professor não se sentiria culpado 

por não entregar uma gestão eficaz, quando comparado ao empresário, afinal, lhe faltava tempo 

e capacitação específica para a administração escolar. 

Para nós, uma estratégia sutil e perversa. Conforme Foucault (2012, p. 133), perguntamos 

às coisas ditas, “[...] de que modo existem, o que significam para elas o fato de terem 

manifestado, de terem deixado rastros e, talvez, de permanecerem para uma utilização 

eventual”. O que se manifesta, para nós, é a construção de um argumento direcionado ao 

professor, que se dá muito mais pela sedução, do que, necessariamente, pela culpabilização. O 

proativo professor precisa ou merece mais tempo para o bom desempenho do magistério, o que 
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seria possibilitado com as OSs. Na realidade, a lógica empresarial ordena e quer resultados 

práticos, que sejam quantificáveis. A Folha de S. Paulo não realizou um aprofundamento que 

chegue às entranhas da escola pública, algo que, inicialmente, também não foi realizado pelo 

governo estadual.  

Basta, portanto, ordens, metas, números, uma vez que a construção de uma gestão 

dialogada demanda tempo e pode representar, inclusive, um empecilho, um dificultador para 

interesses governamentais, que precisam de resultados práticos a serem apresentados em suas 

campanhas eleitorais. Utilizando como pretexto o fato de diretores não se dedicarem à sala de 

aula, “[...] as pressões se acentuaram, em nome da eficácia e da democracia, para introduzir os 

mecanismos de mercado e os métodos de gestão inspirados na lógica empresarial” (LAVAL, 

2004, p. 13).  

Com relação à forma de contratação de professores, com relação aos efetivos nada 

mudaria ou, mudando, seria para melhor. Para temporários, as mudanças teriam sido positivas, 

inclusive com possibilidade de melhoria do salário. Na realidade, o que se impõe, é que nada 

iria mudar, para tudo mudar. Com uma OSs gerindo a escola, diretores e comunidade escolar 

não apenas poderiam perder autonomia administrativa, mas perderiam, sobretudo, capacidade 

para gestão financeira dos recursos destinados à escola. Além disso, a gestão passaria, 

possivelmente, a uma posição de fiscalização do trabalho docente, uma vez que, orientados por 

prerrogativas repassadas pela Seduce, os diretores, a partir de critérios definidos pelas OSs, 

poderiam até mesmo receber delas mesmas algum tipo de bonificação para o alcance de metas, 

que resultariam em pressão e em monitoramento constante do trabalho docente.  

Acerca dos concursos, algo que deixaria de existir para professores contratados pelas OSs, 

Raquel Teixeira é muito clara. Para ela, seria decisão de Marconi Perillo, que desejava 

demonstrar que o desempenho considerado suficiente e adequado do docente, só ocorreria com 

a retirada de direitos assegurados pela legislação, como por exemplo, a estabilidade. Basta 

lembrarmos o que disse o então governador em Salvador, em (01) (cf. p. 33), quando chamou 

o modo de contratação do serviço público de “[...] a coisa mais burra e mais imbecil que existe”.  

Haveria, assim, uma evidente necessidade de demostrar que a gestão realizada pelos 

professores, pelos estudantes, pela comunidade, não era satisfatória. Mas isso não deveria ser 

feito de modo a culpar diretamente os diretores e os professores pelos problemas e pelo fracasso 

da escola pública, embora fosse necessária a existência de um problema e de um culpado, para 

propor uma resposta. Eles deveriam se afastar da gestão, acreditando que poderiam realizar um 

trabalho melhor ao reconhecer que o tempo gasto com a administração da escola interferia 

diretamente na qualidade da aprendizagem. Interesses do campo político e econômico, tanto de 
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empresários, quanto do governo estadual, não deveriam transparecer. Com isso, o exercício do 

poder se capilarizaria, de modo a se tornar “[...] um maquinário do qual ninguém é titular. 

Certamente, nessa máquina ninguém ocupa o mesmo lugar; certos lugares são preponderantes 

e permitem produzir efeitos de supremacia” (FOUCAULT, 2013, p. 117). Não que o poder 

estivesse com o diretor ou com professor, mas afirmar que um empresário era mais competente 

do que um professor para a gestão da escola, ou da escola-empresa, implicava nessa produção 

de sentidos, de que apenas a empresa melhora a escola, por meio do estímulo à competição. 

Prosseguindo com a análise dessa apresentação das OSs na mídia jornalística, 

representada, em um recorte, pelo jornal Folha de S. Paulo, seguimos tratando de diretores e 

de professores. A Seduce disponibilizou em seu site um simulacro, que consideramos bastante 

grosseiro, de supostas perguntas ou dúvidas da sociedade, quando as OSs na educação foram 

apresentadas. Tratava-se de um roteiro, que apresentava, até mesmo de maneira pueril, a gestão 

empresarial das escolas. Esse material entrou em nossa pesquisa, não necessariamente como 

conteúdo a ser analisado, mas como corpus subsidiário, no sentido de demonstrar relações de 

proximidade entre o que foi dito de modo oficial na página institucional da Seduce e o que foi 

dito, até o ponto de análise do corpus desta tese, na mídia jornalística, representada por um 

jornal de circulação nacional. Posteriormente, vimos as mesmas questões em um jornal de 

circulação regional. Essas supostas perguntas e respostas mais frequentes se dividiram em 

subtópicos. São eles: i) sobre estudantes/para pais e alunos; ii) sobre os professores; iii) sobre 

os diretores; iv) sobre o projeto em Goiás; v) para a sociedade; vi) sobre as OSs. São, no total, 

44 perguntas e respostas. Trazemos o subtópico referente aos professores e a aos diretores. 

Comecemos com os diretores. 

 

(05) 

SOBRE OS DIRETORES: 

 

1 – O que muda para os diretores? 

Vai permanecer o diretor que foi democraticamente eleito pela comunidade escolar. Isso será 

completamente respeitado. O diretor ainda terá a missão de ser o interlocutor da Seduce na unidade 

escolar. O novo modelo também manterá a gestão democrática e a autonomia do Conselho Escolar. A 

responsabilidade pela Educação continuará sendo do Estado. 

2 – Por que trazer pessoas de fora? Não seria melhor capacitar pessoas da própria secretaria? 

A Seduce oferece frequentemente cursos e capacitação para os servidores. Mas pelos moldes que a 

escola funciona hoje, o diretor geralmente não tem tanto tempo para exercer o seu papel fundamental de 

liderança pedagógica. Professores também precisam ter tempo para discutir com os colegas, estudar e 

ter apoio. Com o novo formato de gestão, toda a carga administrativa, prestação de contas, burocracia e 

infraestrutura será de responsabilidade das OSs. Assim, professores e diretores terão tempo suficiente 

para focar no trabalho pedagógico. 
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3 – O Estado continua sendo responsável pela Educação de Goiás? 

Sim. A responsabilidade da secretária de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) será ampliada. Ela vai 

continuar elaborando as políticas públicas para o setor educacional, além de fiscalizar a aplicação dos 

recursos e cobrar das OSs os resultados das metas previstas em contrato. 5 

Fonte: PERGUNTAS e respostas sobre as OSs na educação. Seduce, 2015 

 

Assim como visto nas matérias jornalísticas que trouxemos em (02) (cf. p. 58) e em (04) 

(cf. p. 62), as “Perguntas e respostas”, não trouxeram um explícito desmerecimento ou mesmo 

culpabilização dos diretores pela não entrega de uma educação com a qualidade esperada pelo 

governo estadual. Como dissemos, ainda que fosse atribuída alguma responsabilidade aos 

docentes pelo desempenho considerado fraco, a falta de tempo, já que eles precisam se dividir 

entre as atividades pedagógicas e a administração da escola, seria, então, considerado um dos 

maiores problemas do modelo vigente à época.  

A Seduce até oferecia capacitação para seus diretores, mas essas não eram proveitosas. 

Não pela qualidade ou quantidade insuficiente dessas capacitações, mas pelo fato de professores 

não disporem de tempo para exercer a liderança pedagógica. Ao trazer a sedutora proposta de 

retirar dos ombros de professores a pesada rotina burocrática e de infraestrutura da escola, 

propiciando a eles melhores condições para se dedicarem aos aspectos pedagógicos, foi dito 

que, além de nada mudar, tudo iria melhorar. Tentativa de convencer diretores, mais ainda, de 

angariar apoio da sociedade, mostrando que a proposta era benéfica para todos, inclusive para 

diretores e professores, e não apenas para a escola em si ou para os estudantes. 

Esse jogo discursivo, em que o estado se eximia e se isentava de suas responsabilidades, 

colocando o crédito do resultado insatisfatório da educação na conta da gestão de professores, 

sem que isso fosse claramente dito, já que eles não eram diretamente culpados ou 

achincalhados, mas culpava-se a falta de tempo, que seria resolvida com a presença das OSs 

nas escolas, que, por sua vez, eram apresentadas como solução para os problemas vividos por 

professores, estudantes e escola pública, foi o modo como as OSs foram apresentadas e não, 

necessariamente problematizadas, na mídia jornalística.  

Em (01) (cf. p. 33), Marconi Perillo disse que “[...] para fazer sua gestão funcionar, já 

terceirizou toda a área de saúde e ‘como deu certo’ será ‘o primeiro governador a terceirizar a 

educação”. A gestão da saúde não funcionava e da educação não funcionava, conforme o ex-

governador, porque faltava uma empresa, uma OS, que assumisse o comando e colocasse os 

 
5 Portal Seduce (24 Dez. 2015). Acesso em: 10 Ago. 2018. Disponível em: 

<https://site.educacao.go.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-oss-atualizadas/>. 

https://site.educacao.go.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-oss-atualizadas/
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servidores para trabalhar, já que estavam acomodados e protegidos pela estabilidade, que ele 

chamou de “burra” e “imbecil”.  

Uma contradição, portanto, entre a falta de tempo e de um olhar de gestão dos diretores 

com relação às escolas, como dito nas perguntas e respostas, e a falta de empenho e dedicação 

de professores e diretores, como dito por Marconi em (01) (cf. p. 33), ao afirmar que “[...] na 

medida que o mau professor ou professor relapso, ou professor que não cumpre suas metas, 

possam ser desligados”, a qualidade da educação melhoraria, exatamente por “[...] quebrar a 

espinha da contratação”. 

A fim de tornar mais evidente e confirmar a existência de certa harmonia entre o que foi 

dito pelo governo estadual e pela mídia jornalística a respeito das OSs na educação, trazemos 

um quadro, que ilustra nossa percepção. 

 

Quadro 03: Enunciados referentes aos diretores das escolas (governo estadual e Folha de S. Paulo, grifos nossos)  

 

Perguntas e respostas (portal da Seduce) Notícia (02) e entrevista (04) da Folha 

“vai permanecer o diretor que foi 

democraticamente eleito” 

“eles [diretores] serão os mesmos”  

“[Seduce] manterá a gestão democrática e a 

autonomia” 

“Desde então, aumentaram os recursos para 

a educação e os salários dos professores, a 

gestão democrática.” 

“a responsabilidade pela educação 

continuará sendo do Estado” 

“mas a orientação pedagógica continuará 

sendo do Estado” 

“toda a carga administrativa, prestação de 

contas, burocracia e infraestrutura será de 

responsabilidade das OSs” 

“terão [os diretores] mais tempo para focar 

no pedagógico” 

 

“o diretor geralmente não tem tanto tempo 

para exercer o seu papel fundamental de 

liderança pedagógica”. 

“ótimo que nem todos são assim [diretores 

proativos], e, se o diretor não precisar se 

preocupar com o vaso sanitário, ele poderá 

se concentrar mais nas aulas” 

“achamos que o desenvolvimento está pouco 

e que não vamos melhorar se continuar 

como estamos fazendo”. 
Fonte: Seduce, 2015; Folha de S. Paulo, 12 nov. 2015; Folha de S. Paulo, 09 dez. 2015. 

 

 Embora a notícia (02) (cf. p. 58) tenha sido possivelmente escrita a partir da entrevista 

(04) (cf. p. 62), já dissemos em outra oportunidade que existem diferenças entre a apresentação 

de um acontecimento sob a forma de uma notícia ou de uma entrevista. Acreditamos que manter 

ou não manter diretoras e diretores democraticamente eleitas ou eleitos não representa, 

necessariamente, um gesto de respeito aos princípios democráticos e autônomos da gestão 

escolar. As OSs passariam a gerir recursos financeiros, retirando a possibilidade de deliberação 

da comunidade escolar acerca desse aspecto. O fato de os diretores se tornarem, com a chegada 
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das OSs, interlocutores da Seduce na escola reduziria o papel do diretor a uma simples 

interlocução, retirando prerrogativas decisórias da direção e da comunidade escolar e, ainda, 

colocando o dirigente em desconfortável posição entre a Seduce e a OS, podendo, 

potencialmente, ocasionar conflitos e tensões quanto ao real papel e atribuição do diretor. Um 

“OScimento”, no sentido mesmo de um adoecimento da educação, da escola, das pessoas, em 

nome de suposta competitividade.  

 Quantos aos professores, vejamos o que disseram “perguntas e respostas”. 

 

(06) 

SOBRE OS PROFESSORES: 

1 – O que muda para os professores? 

As OSs na Educação representarão novas possibilidades de carreira para os profissionais da Educação, 

que poderão atuar em ótimas condições de trabalho; seleção, progressão e remuneração em bases 

estritamente meritocráticas; com aplicação dos princípios da gestão democrática do ensino. 

2 – Como ficam os professores efetivos? 

Para os efetivos, que formam 70% do quadro de funcionários da Seduce, nada muda e nenhum direito 

será alterado. Os efetivos podem, inclusive, solicitar a transferência de unidade caso não se sintam à 

vontade para lecionar em uma escola gerida por OS. 

3 – E quanto aos professores temporários? 

Será feito um processo seletivo para contratados, dando oportunidade para outros professores que 

tenham interesse. Aqueles que forem selecionados serão contratados pela OS e regidos pela 

Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT), com garantia de todos os direitos trabalhistas, como férias, 

13º salário e fundo de garantia, e do piso salarial, que atualmente é de 2,4 mil. 

4 – De quem será a responsabilidade pedagógica? 

Toda orientação pedagógica será dada pela Seduce, seja para as escolas com OSs ou sem OSs. A 

responsabilidade da orientação, do acompanhamento pedagógico, da formação de professores e de 

monitoramento é da pasta. Por ser novidade, é natural a preocupação dos professores em relação ao 

modelo das OSs. Porém, há um ano uma equipe está acompanhando a modelagem que vai assegurar a 

gestão democrática dos diretores eleitos pela própria comunidade escolar. Ele será o elo direto entre a 

escola e a Seduce e, portanto, principal responsável pela parte pedagógica. 

5 – Os concursos vão acabar? 

Em relação aos concursos públicos, eles irão acontecer à medida que forem necessários, 

sendo respeitado o percentual mínimo de professores efetivos em cada instituição de ensino. É 

importante ressaltar também que as OSs representam um novo modelo que visa melhorar as condições 

de trabalho do professor, além de promover novas possibilidades de carreira com os professores 

contratados pela OS. Ainda sobre essa questão, é fundamental ressaltar que não haverá nenhum prejuízo 

para a carreira do Magistério público que, quando for preciso, contará com novos agentes nela 

ingressantes por meio de concurso público de provas e títulos. 

6 – OS precariza as condições de trabalho dos professores? 

Não. Os professores contratados pelas OSs terão a carreira valorizada e todos os direitos trabalhistas 

garantidos. Os professores não vão trabalhar nem mais nem menos, apenas cumprirão as obrigações do 

estatuto profissional. Já os professores efetivos terão todos os direitos respeitados. 
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7 – Qual será a porcentagem de funcionários efetivos nas escolas? 

Este percentual será variável, pois cada escola passará por uma análise particular em função de sua 

localização geográfica. Algumas regiões possuem mais professores efetivos do que outras. O conjunto 

das escolas deverá cumprir a legislação nacional. 

8 – Os agentes administrativos terão as mesmas regras dos professores? 

Os agentes administrativos efetivos serão mantidos. Nada muda, ninguém perde direito adquirido. Já os 

contratos temporários serão substituídos por contratos de CLT feito pelas OSs, com seleção a ser 

realizada por elas. 

Fonte: PERGUNTAS e respostas sobre a OSs na educação, Seduce, 2015. 

 

A secretaria de educação ressaltou que “nada muda e nenhum direito será alterado”, que 

as OSs “representarão novas possibilidades de carreira” e que professores “poderão atuar em 

ótimas condições de trabalho”, que temporários terão a “garantia de todos os direitos 

trabalhistas”. Quanto à condição de trabalho dos efetivos, “não vão trabalhar nem mais nem 

menos, apenas cumprirão as obrigações do estatuto profissional”. Por fim, “a orientação 

pedagógica será dada pela Seduce” e os concursos públicos “irão acontecer à medida que forem 

necessários”. Esse é, digamos, o resumo do que se esperava ou do que prometia ser a gestão 

das OSs nas escolas públicas para os professores. Uma espécie de mágica que seria operada na 

escola e no ensino, tornada possível graças à presença e ao olhar gestor-empresarial das OSs. 

Ganhos e apenas ganhos, nenhum prejuízo aos professores, foi o prometido. Aliás, o projeto até 

aparentou ser feito pensando também nos professores, tendo em vista as condições de trabalho 

prometidas pelas OSs. Algo que em nada lembrava a fala de Marconi Perillo em Salvador, que 

trouxemos em (01) (cf. p. 33). Lá o então governador disse: “[...] tenho um remedinho para 

vocês. Colégio Militar e Organização Social”, referindo-se a um grupo de professores, segundo 

ele, de extrema esquerda e que o xingaram em um evento. 

Na Folha de S. Paulo, observemos, nas duas matérias, como os enunciados a respeito dos 

professores foram construídos, a partir da relação com as “Perguntas e respostas”. 

 

Quadro 04: Enunciados referentes aos professores (governo estadual e Folha de S. Paulo, grifos nossos) 

Perguntas e respostas (portal da Seduce) Notícia (02) e entrevista (04) da Folha 

“para os efetivos [...] nada muda e nenhum 

direito será alterado” 

“[efetivos], não muda nada” 

“aqueles que forem selecionados serão 

contratados pela OS e regidos pela 

Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT), 

com garantia de todos os direitos trabalhistas” 

“temporários [...] não tem direitos trabalhistas. 

As OSs vão contratá-los pela CLT” 

“será feito um processo seletivo para 

contratados” 

“as entidades terão autonomia para 

selecionar parte dos professores” 
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“contratos temporários serão substituídos 

por contratos de CLT feito pelas OSs, com 

seleção a ser realizada por elas”. 

“os temporários [...] terão que ser 

contratados pelas OSs” 

Fonte: Seduce, 2015; Folha de S. Paulo, 12 nov. 2015; Folha de S. Paulo, 09 dez. 2015. 

 

Entendemos que as OSs, solução para a gestão e para a escola pública, na realidade, 

fragilizavam a contratação de servidores, ao criar regimes diferentes de contratação. São planos 

de cargos e salários e de progressão na carreira distintos, entre estatutários e celetistas. O 

trabalho docente, com as OSs, se limitava apenas a metas e a resultados, a posicionar os 

professores dentro da lógica neoliberal, concorrencial, empresarial. O professor vive, enxerga, 

conhece, a realidade de sua escola e da comunidade na qual a instituição se insere. Ele é capaz 

de propor soluções para problemas burocráticos e de infraestrutura das escolas, mas, também, 

para problemas locais, como, por exemplo, violência, desemprego, uma vez que a escola amplia 

seu espaço e sua atuação para a comunidade. Mas, provavelmente, para uma escola-empresa, 

aspectos comunitários e sociais não seriam relevantes. A tão sonhada melhoria, representava, 

para nós, a face do discurso neoliberal das políticas educacionais, “[...] dando-lhe um novo 

significado como mercadoria, para garantir, assim, o triunfo de suas estratégias mercantilizantes 

e o necessário consenso em torno delas” (GENTILLI, 2018, p. 230). 

Espera-se que a mídia jornalística ou mesmo o jornalista assumam um papel de 

mediadores do debate público. Sem a ilusão de acreditar na existência de uma neutralidade 

jornalística ao ouvir todos os lados, nem todos os sujeitos estão devidamente autorizados a dizer 

ou quando dizem algo, isso ocorre em uma ordem do discurso. O discurso, como lembra 

Foucault (2011, pp. 7-8), está na ordem das leis, o que significa que “[...] a produção do discurso 

é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos”.  

Para o autor, tais procedimentos de controle e de exclusão do discurso, podem ser 

externos e internos. Na apresentação e no esclarecimento à sociedade a respeito da gestão 

escolar por OSs, é possível que o governo estadual tenha compreendido a importância e a 

relevância daquilo que é enunciado pela mídia jornalística. Talvez, por isso, pode ter havido 

certo interesse em guiar ou, como chamamos no jornalismo, pautar a narrativa a respeito do 

novo modelo de gestão das escolas públicas. A tentativa de controlar a narrativa, mostrando o 

caráter inovador, que poderia levar a resultante melhoria da educação, nos mostra que o próprio 

discurso é também objeto de desejo.  

Conforme Foucault (2011, p. 10), “[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós 
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queremos apoderar”. Não bastaria à secretária de educação construir apenas uma proposta 

tecnicamente embasada, embora isso seja, também, importante. Além de ser exequível, ela 

precisaria convencer e até mesmo seduzir. 

Vejamos a última das três matérias que analisamos referente à apresentação do projeto 

OSs na gestão escolar em Goiás, no jornal Folha de S. Paulo, em publicação datada de 03 de 

Setembro de 2015. 

 

(07) 

Goiás prepara parceria inédita com setor privado para escolas Públicas 

 

FÁBIO MAZZITELLI 

PHILIPPE SCERB 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 

03/09/2015 07h00 

 

A Secretaria de Educação de Goiás está finalizando dois modelos de terceirização para escolas públicas 

do Estado: um para entregar parte da gestão de unidades escolares a uma OS (organização social) e outro 

para terceirizar serviços escolares não pedagógicos por meio de PPP (parceria público-privada). 

 

Os modelos devem ser colocados em prática como projetos-pilotos já em 2016, segundo a secretária da 

Educação de Goiás, Raquel Teixeira, que revelou detalhes da ideia nesta quarta-feira (8) durante o 

seminário internacional "Caminho para a qualidade da educação pública: Gestão Escolar", promovido 

pelo Instituto Unibanco e correalizado pela Folha, em São Paulo. 

 

O Estado, que seria o primeiro do país a adotar esses modelos de terceirização do serviço público na 

área da educação, deve lançar ainda neste mês um edital de chamamento para as organizações sociais. 

Nesse modelo, segundo Teixeira, as vantagens estão em tornar a contratação de docentes mais flexível 

e transformar o vínculo dos professores temporários menos precário–seriam contratados via CLT e 

poderiam ter ganhos maiores. 

 

No modelo via PPP, uma empresa tomaria conta da construção, reformas, manutenção, limpeza e 

vigilância da escola. Nos dois casos, os diretores das escolas seguirão sendo servidores concursados da 

educação goiana. 

 

"A OS vai poder contratar professores e funcionários. Temos 30% de professores temporários, que em 

algumas regiões vira 60%. É um contrato muito precário", disse Raquel Teixeira. "Na parceria público-

privada, você deixa com os professores e com o grupo gestor a responsabilidade pela aprendizagem do 

aluno", afirmou. 

 

Embora defenda as propostas com veemência, Raquel Teixeira reconhece que a terceirização na 

educação pública é "algo novo e muito polêmico" e prevê algumas etapas para a implantação em Goiás, 

entre as quais uma audiência pública ainda neste ano na Assembleia Legislativa do Estado. 

 

A terceirização na educação é vista com ressalvas entre especialistas, pois as mudanças no modelo de 

gestão não causariam impacto significativo nos resultados da sala de aula. A experiência educacional de 

Goiás foi um dos casos positivos detalhados durante o seminário. O Estado obteve a segunda melhor 

média do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para o ensino fundamental e a melhor 

para o ensino médio em 2013. 
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Entre as iniciativas que ajudaram a rede estadual de ensino, Teixeira destacou os investimentos feitos 

na formação de professores, a elaboração de um currículo estadual de referência e um sistema de 

avaliação amostral a partir do qual a Secretaria de Educação apresenta sugestões dirigidas às escolas 

para a superação de dificuldades dos alunos. 6 

Fonte: MAZZITELLI, Fábio; SCERB, Philippe. Goiás prepara parceria inédita com setor privado para escolas 

públicas.  Folha de S. Paulo, 03 set. 2015. 

 

Nas três matérias da Folha de S. Paulo, em (02), (04) e em (07), quem falou, quem foi 

nominalmente citada, foi, sempre, a secretária Raquel Teixeira. A voz a contradizer a secretária, 

foi citada como “parte da academia”, como visto em (04) (cf. p. 62), como “sindicato dos 

trabalhadores”, conforme dito em (02) (cf. p. 58) ou como “especialistas”, de acordo com o 

texto (07) (cf. p. 73). Em comum, essa emergência do contraditório se limitou a uma aparição 

praticamente protocolar, deixada para o final das matérias, talvez, apenas para demonstrar que 

o jornal ouviu, como preza a boa técnica jornalística, o outro lado ou todos os lados envolvidos 

no acontecimento.  

Foi, também, tentativa de se isentar da possível pecha de um discurso meramente 

panfletário, tão somente favorável às OSs, embora, os enunciados que destacamos nos quadros 

(03) (cf. p. 69) e (04) (cf. p. 71) demonstrem o congraçamento entre jornal e governo. Para 

Foucault (2012, p. 116), quanto ao enunciado efetivamente produzido, “[...] não é porque 

houve, um dia, alguém para proferi-los ou para depositar, em algum lugar, seu traço provisório; 

mas sim na medida em que pode ser assinalada a posição-sujeito”. A posição da então 

secretária, que também é professora, mas, também é política, tendo sido, inclusive, deputada 

federal e candidata a vice-governadora, mostrava uma Raquel Teixeira que insistia em (07) (cf. 

p. 73), como nas outras duas matérias da Folha de S. Paulo, em dizer aos professores que, com 

as OSs na administração das escolas, docentes teriam melhores condições de trabalho, tanto 

efetivos, quanto temporários. Foi apresentada uma parceria, algo supostamente democrático e 

igualitário, e que mais ainda, era inovador, era inédito. 

As condições de emergência desses enunciados da mídia jornalística, apontam algumas 

direções. Para o trabalho de descrição dos enunciados, Foucault (2012) fixa alguns cuidados. O 

primeiro diz respeito ao que o filósofo compreende como enunciado, discurso e formação 

discursiva. O discurso é o “[...] conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema de 

formação” (FOUCAULT, 2012, p. 131). A descrição, pensando nessas noções, consiste em 

observar as regularidades. Um outro ponto, se refere às condições de exercício da função 

enunciativa, o que significa pensar a posição-sujeito, o campo associado, realizar análise com 

 
6 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/09/1677040-goias-prepara-parceria-inedita-

com-setor-privado-para-escolas-publicas.shtml> 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/09/1677040-goias-prepara-parceria-inedita-com-setor-privado-para-escolas-publicas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/09/1677040-goias-prepara-parceria-inedita-com-setor-privado-para-escolas-publicas.shtml
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base na historicidade, não em busca do oculto ou escondido, mas pensar o que permitiu o 

aparecimento de um determinado enunciado e não outro em seu lugar. Foucault (2012, p. 136) 

refere-se, ainda, ao fato de se buscar interrogar a linguagem em busca de pensar o que ela produz 

e não a que se refere, o que implica em olhar para as possibilidades, para os sentidos.  

Perguntamos o que permitiu, nesse primeiro momento, a não culpabilização explícita de 

diretores e professores pelo desempenho insatisfatório da educação, embora, ao mesmo tempo, 

o resultado ruim da educação em Goiás esteja associado ao fato de esses profissionais ocuparem 

boa parte de seu tempo com questões administrativas. A mudança, em uma estratégia 

discursiva, deveria, ao máximo, impedir reações desfavoráveis ao projeto, o que podia implicar, 

inclusive, em um silenciamento ou em desacreditar essas posições contrárias. Isso discutiremos 

no terceiro capítulo.  

As limitações de formação e de tempo dos professores seriam solucionadas por uma 

gestão externa, técnica, que produzisse, como consequência, o efeito de um ganho de tempo 

para ser dedicado à sala de aula. Isso escondia, sem dúvida, a pressão concorrencial das metas, 

a possibilidade de que o tempo que supostamente sobraria, seria usado não apenas para o 

trabalho, mas também para o cuidado, por exemplo, com a saúde física e mental, que refletiria 

imediatamente e positivamente na sala de aula.  

Veremos, no capítulo seguinte, que o resultado das OSs na gestão escolar não deveria ser 

apenas a garantia de uma administração qualificada. Deveria ser, acima de tudo, a tranquilidade 

de estudantes, de mães, pais e responsáveis, em saber que as OSs proporcionariam melhores 

desempenhos, não apenas da educação, mas de cada estudante individualmente. As OSs seriam 

possibilitadas como sinônimo de inovação e modernidade, aniquilando incertezas quanto ao 

aprendizado e quanto ao futuro profissional dos estudantes. Ter um caráter redentor, também, 

era o ingrediente necessário para a adesão ou mesmo para que o modelo fosse não apenas algo 

a ser aderido, mas, também pedido. 

 

2.4.2 O Popular: a cobertura regional  

 

Passemos a observar, agora, como a mídia jornalística regional, representada em um 

recorte pelo jornal O Popular, produziu e fez circular enunciados a respeito desse marco 

cronológico de chegada ou mesmo de apresentação das OSs nas escolas. Para nossa reflexão, 

levantamos sete textos que tratam desse momento. Dois não se enquadram, conforme 

classificação de Chaparro (2008, p. 178), como notícia, reportagem ou entrevista. A primeira 
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delas, intitulada “Novo modelo com responsabilidade” (O POPULAR, 20/07/2015)7, 

entendemos se tratar de uma coluna. Ela foi escrita por uma jornalista, sem menção direta ou 

indireta a pessoas ou a suas falas e é identificada como Cena Política. A segunda foi escrita 

pela então secretária de educação Raquel Teixeira, sendo claramente identificada como artigo. 

Desse, especificamente, trataremos adiante. Nesse artigo, cujo título é “Um caminho para a 

excelência” (O POPULAR, 05/02/2016)8, a então secretária fez uma espécie de defesa do 

modelo, que lembra bastante ou mesmo reproduz boa parte daquilo que foi dito nas “Perguntas 

e respostas”, publicadas no site da Seduce. Analisamos em maior profundidade as notícias, as 

reportagens e as entrevistas, por serem espécies argumentativas de extrema relevância e 

recorrência no jornalismo, por posicionar sujeitos e opiniões, reportando momentos ou mesmo 

falas importantes no desenrolar da tentativa de implementação da gestão de escolas por OSs em 

Goiás. 

Em uma terceira matéria, publicada em 17 de Setembro de 2015, cujo título é “Seduce 

ainda define o que será cobrado”, o texto é bastante curto e se limitou, basicamente, a dizer que 

“[...] a pasta ainda define o que será cobrado das Organizações Sociais (OSs) que serão 

selecionadas” (O POPULAR, 17/09/2015)9, havendo, ainda, a transcrição de um trecho de fala 

de Raquel Teixeira, ao afirmar que “[...] nós vamos adotar esse modelo proposto pelo 

governador e queremos que ele seja implantado da melhor maneira possível. Por isso estamos 

sendo criteriosos nesse momento” (ibid.). Por essa razão, por ser uma notícia muito suscinta, 

que apenas informava que ainda não existia um documento formatado e que não trouxe detalhes 

do modelo a ser adotado, optamos, também, por não analisar essa notícia, pois não há, 

necessariamente, algo novo sendo dito no texto. Abaixo, a primeira matéria que analisamos, 

publicada em 11 de janeiro de 2015. Mesmo que não exista uma proposta construída e 

apresentada, nesse momento, certamente, esse é o texto que melhor discute o modelo.  

 

(08) 

Educadores goianos levantam prós e contras 

11/01/2015 - 03:00 

A proposta de transferência da gestão de unidades de educação do Estado para Organizações Sociais 

(OSs) divide a opinião de educadores goianos. A professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Marilza Vanessa Rosa Suanno, coordenadora da Rede Internacional de Escolas Criativas, vê com 

 
7 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/politica/cena-pol%C3%ADtica-1.145042/novo-

modelo-com-responsabilidade-1.902681> 
8 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/um-caminho-para-

a-excel%C3%AAncia-1.1033443> 
9 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/seduce-ainda-define-o-que-ser%C3%A1-

cobrado-1.947580> 
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preocupação a possibilidade. “Se esta proposta for realmente apresentada, será objeto de embates e 

enfrentamentos, pois poderá sinalizar para a transferência de verbas públicas para a iniciativa privada.” 

Na opinião de Marilza, seria a privatização do bem público, juízo que divide com o professor Carlos 

Cardoso Silva, da faculdade de Educação da UFG. “Se o bem público tem o Estado para gerir e este 

passa a gestão para uma OS significa que é incompetente para fazer a devida gestão do bem do povo?” 

O professor Aldimar Jacinto Duarte, professor do Programa de Pós-graduação em Educação da PUC é 

contra a mudança. “É uma falácia dizer que isso vai melhorar a qualidade do ensino público porque já 

está comprovado que a educação avança com a ação pública”, avalia. 

A presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Maria Ester Galvão de Carvalho, parte do 

princípio de que “como está não dá para ficar” para analisar a proposta de terceirização das escolas. “O 

cenário é favorável a novas tentativas e se funciona na saúde pode funcionar na educação.” (AB) 10 

Fonte: EDUCADORES goianos levantam prós e contras. O Popular, 11 jan. 2015. 

 

Os sujeitos autorizados, prós e contras a gestão das escolas por OSs, ocuparam não apenas 

a posição de professores, mas também de pesquisadores da educação. A professora Marilza 

Suanno, da Universidade Federal de Goiás, afirma que a proposta, caso apresentada, virá com 

embates e enfrentamentos, pois “[...] poderá sinalizar para a transferência de verbas públicas 

para a iniciativa privada”. Para ela, a gestão de uma escola pública por uma OS, implica em um 

reconhecimento de que o estado “[...] é incompetente para fazer a devida gestão”. O professor 

Aldimar Duarte afirma que “[...] é uma falácia dizer que isso vai melhorar a qualidade do ensino 

público”. Já Maria Ester Carvalho, presidente do Conselho Estadual de Educação, afirma que 

“[...] como está não dá para ficar” e que “[...] o cenário é favorável a novas tentativas”.  

Por ser algo ainda especulativo, não encontramos enunciados do governo estadual. Em 

um posicionamento desfavorável à proposta, não haveria ganho significativo com o projeto e o 

dinheiro público deveria permanecer com a escola e não com uma empresa. Por outro lado, em 

uma posição favorável, foi dito que não há nada a perder e que o momento era de experimentar 

uma nova proposta. Apesar de não haver, naquele momento, um modelo formatado, 

curiosamente, essa foi a matéria que promoveu um debate mais aprofundado sobre as OSs, no 

entanto, ausente da opinião de professores ou estudantes da rede estadual, ou mesmo mães, pais 

e responsáveis. Possivelmente essa foi a maneira menos polêmica e utilizada pelo jornal para 

trazer algumas opiniões sobre as OSs na educação, na medida em que não trouxe 

posicionamentos dos diretamente afetados pela proposta. Quando se transfere a gestão pública 

de uma escola para uma empresa, o entendimento quanto à destinação de verba pública para as 

escolas é que “[...] seria desperdício de recursos, que deveriam ser empregados em outros 

 
10 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/educadores-goianos-levantam-pr%C3%B3s-e-

contras-1.754590> 
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setores da sociedade. O mercado seria mais bem capacitado e, portanto, o mais indicado para 

gerir as escolas” (MIRANDA, 2016, p. 571). Por sua vez, a tentativa, a possibilidade de 

experimentar, referida pela terceira professora, nada mais é do que isso, uma afirmação de que 

a educação é um gasto gigantesco, cujo retorno é lento e, por isso, é melhor que seja feito como 

na saúde, que haja uma gestão privada. Podemos compreender, também, como uma tentativa 

de utilização do recurso público por terceiros, através de meios alternativos, que acabam 

comprometendo a transparência. A próxima matéria já apresenta uma vontade, digamos, mais 

efetiva de implementação do projeto, que tem um possível modelo e que passa a ter sua 

viabilidade legal analisada. 

 

(09) 
OSs podem usar modelo dos EUA 

Secretaria da Educação estuda adotar estilo das escolas Charter, de gestão privada 

 

04/03/2015 - 05:01 

Gabriela Lima 

 

Uma força-tarefa da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduc) estuda como viabilizar 

a legalidade da implantação do modelo de organizações sociais (OSs) nas escolas públicas de Goiás. O 

superintendente executivo de Educação, Marcos das Neves, o Tucano, confirmou ao POPULAR que a 

ideia é mesma do modelo norte-americano de escolas Charter, de colégios públicos com gestão privada. 

Disse também que o objetivo é atender inicialmente a população mais vulnerável. 

 

“Se houver mesmo a adoção das OSs, essa já é uma diretriz: elas serão implantadas nas regiões com 

maiores problemas na Educação. Começaria pelas escolas das regiões mais vulneráveis de Goiás, como 

algumas em Aparecida de Goiânia e no Entorno do Distrito Federal”, disse o superintendente. 

 

Neves coloca as OSs de forma condicional porque o primeiro passo, segundo ele, é estudar a legalidade 

da proposta. Para o superintendente, na Educação existem particularidades diferentes da Saúde, pasta 

onde o modelo está consolidado. “É uma série de especificidades. Tem a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), a questão estatutária, precisamos saber como seria feito com os atuais professores efetivos e com 

os administrativos”, pontua. 

 

Apesar de o Lyceu de Goiânia já ter sido divulgado na imprensa como possível piloto do projeto, o 

superintendente diz que não há nomes de escolas predefinidos, mas ressalta: “Não começaria por uma 

escola como o Lyceu, no Centro da capital. Não faria sentido começar pelo que já está bom, ou pelo 

menos melhor que os outros lugares”, explica. 

 

Caso haja viabilidade legal, os projetos-piloto serão desenvolvidos nas áreas mais vulneráveis e servirão 

de parâmetros. “Uma vez aprovados, esses pilotos poderão ser duplicados. É uma ideia”, alega. 

 

Neves diz que o modelo de escolas Charter começou nos Estados Unidos em 1992. “É bem-sucedido, 

mas hoje atinge 18% da rede. É um processo lento, para 20, 30 anos. Não é uma coisa para amanhã.” 

 

Titular da Seduc, a secretária Raquel Teixeira diz que a proposta está em fase de definições. “Não sei 

nem se o projeto será de OS. É de busca de uma gestão eficiente em que a qualidade de ensino é 

comparada à qualidade de uma boa escola privada e há um grupo de trabalho de pessoas buscando esse 

caminho”, disse. 
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No início de janeiro deste ano, Raquel Teixeira esteve nos Estados Unidos. De acordo com a assessoria 

de imprensa da Seduc, a viagem não teve como foco as Charter Schools e sim para conhecer o trabalho 

de Martin Carnoy, da Universidade de Yale, que estuda a educação pública na América Latina. O 

pesquisador comparou o ensino de Cuba, Brasil e Chile. 

 

Fique por dentro  

 

Modelo norte-americano a ser adotado pelo governo de Goiás tem 20 anos 

 

CARACTERÍSTICAS DO MODELO CHARTER 

 

- Todas recebem financiamento público baseado no número de estudantes e são cogerenciadas por uma 

instituição do setor privado, geralmente sem fins lucrativos 

- Possuem muito mais autonomia que as escolas públicas regulares em itens fundamentais da gestão do 

ensino, como seleção e retenção de gestores e professores 

- A admissão de alunos é feita ou por meio de sorteio ou por critérios geográficos, mas, em geral, os 

alunos que nelas ingressam possuem um perfil de alto comprometimento escolar 

- As instituições precisam passar relatórios periódicos ao setor público 

 

HISTÓRICO 

 

- A proposta teve início nos Estados Unidos, em 1992, em Minnesota, e foi ponto essencial nas reformas 

do ensino das cidades de Nova York e Chicago 

- Em seguida, países como Nicarágua, Austrália, França e Japão também adaptaram e introduziram o 

modelo, mas de forma pontual.  

- No Reino Unido, as escolas Charter são chamadas de academias e foram introduzidas em 2002 como 

parte da reforma de ensino liderada pelo então primeiro ministro Tony Blair. 

- No Brasil, a experiência pioneira de escolas Charter começou com o Procentro, em Pernambuco, em 

2001. O modelo foi implantado a partir do interesse pessoal do empresário Marcos Magalhães, então 

presidente da Philips para a América Latina, que queria reformar sua antiga escola pública (por onde 

passaram Clarice Lispector e Ariano Suassuna) e, no processo, percebeu a necessidade de ir além da 

estrutura física. 11 

Fonte: LIMA, Gabriela. OSs podem usar modelo dos EUA. O Popular, 04 mar. 2015. 

 

Ainda não existia uma proposta necessariamente definida e apresentada, mas já era 

possível vislumbrar informações novas e bastante relevantes. O que vimos, na realidade, nos 

elementos presentes nas falas literais dos representantes governamentais, foram tentativas que 

buscaram demonstrar a existência de diretrizes, de estudos ou mesmo de modelos que 

embasariam a construção do projeto. Também, de demonstrar a existência de alguns cuidados 

prévios, como critérios para escolha das escolas que receberiam primeiramente a nova 

administração. Assim como ocorrido nos textos da Folha de S. Paulo, a possível chegada das 

OSs nas escolas, teve início com a afirmação de que aquilo que estava sendo feito não era 

suficientemente bom e que a melhoria seria alcançada apenas com um outro tipo de gestão das 

 
11 O Popular (04 mar. 2015). Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oss-podem-usar-

modelo-dos-eua-1.794787>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

 

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oss-podem-usar-modelo-dos-eua-1.794787
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oss-podem-usar-modelo-dos-eua-1.794787
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unidades escolares. Perversamente, com o modelo, a escola seria fatiada e parte dela, uma das 

mais importantes, que é a gestão, não pertenceria mais aos professores, sendo entregue para 

empresas. Professores deixariam a direção das escolas, em nome de um projeto cercado de 

dúvidas e incertezas, mas que precisava ser enunciado como uma certeza, como uma solução, 

como uma construção técnica e bem embasada.  

Chamamos a atenção ao fato de que o modelo proposto necessitava ser reconhecido, ainda 

que apenas no senso comum, como exitoso. Na realidade, a maioria dos brasileiros pouco ou 

nada sabem sobre as Charter Schools, entretanto, sendo um modelo educacional proveniente 

dos Estados Unidos, por si só, impressiona ou mesmo empolga parte da população, sendo 

considerado não apenas uma solução, mas, também, uma inovação. O projeto, dito dessa forma, 

deveria se inspirar em preceitos modernos e avançados de gestão. Foucault (2012, p. 31) nos 

adverte para a necessidade de “[...] estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 

irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que 

lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado”. O acontecimento OSs na educação 

emerge exatamente em um momento histórico pós-eleições presidenciais, com a vitória, para 

um segundo mandato, da presidenta Dilma Rousseff. A dualidade entre esquerda e direita, entre 

progressistas e liberais se encontrava bastante acentuada. Mais do que um projeto para a 

educação, o modelo proposto por um governo neoliberal, caso das OSs na educação, 

desconstruiu e segue descontruindo políticas governamentais que eram pautadas em princípios 

democráticos e mais justos. Basta lembrar o que foi dito por Marconi Perillo na Bahia, conforme 

matéria trazida anteriormente em (01) (cf. p. 33). Segundo o texto, o então governador não 

apenas proferiu uma palestra, mas “[...] deu uma aula de liberalismo para empresários e 

políticos”, inclusive falando com um integrante da plateia, identificado como “comunista”. 

O que foi chamado de “largada”, na matéria que trazemos a seguir, apresenta breves 

informações sobre a qualificação da entidades, o primeiro passo para a efetiva implantação da 

proposta.  

 

(10) 

Estado começa a procurar OSs 

Governo convoca Organizações Sociais a se inscreverem para gerir escolas 

 

14/04/2015 - 05:00 

Malu Longo 

 

Foi dada a largada para a entrada das organizações sociais na educação pública estadual. Em 

chamamento público inserido no fim da sexta-feira no site da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 

(Seduce), o governo de Goiás convoca entidades da sociedade civil sem finalidade lucrativa a se 
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qualificarem como “organizações sociais de educação” para celebração de ajustes de colaboração 

voltados à gestão de unidades escolares. Em janeiro, após a primeira reunião com o novo secretariado, 

o governador Marconi Perillo (PSDB) anunciou que estudaria a adoção do modelo de Organizações 

Sociais (OSs) na gestão de unidades de educação. “A minha grande determinação é que filhos de pobres 

estudem em escolas com padrão dos filhos de ricos”, disse o governador na ocasião. 

No documento publicado no fim da semana passada, a Seduce informa que está em fase preparatória os 

procedimentos para a realização de chamamento público referente à seleção da entidade que, em projeto-

piloto, assumirá a gestão de escolas públicas. 

O edital para esse objetivo deverá ser publicado nos próximos meses. “O interesse do governo é começar 

com o projeto-piloto pelas 26 escolas de Águas Lindas, um município com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), com grande vulnerabilidade social”, afirma o superintendente 

executivo de Educação da Seduce, Marcos das Neves, o Marcos Tucano. Com cerca de 200 mil 

habitantes, Águas Lindas está localizada no entorno do Distrito Federal. 

Contrato 

Titular da Seduce, Raquel Teixeira explica que ainda não há nada definido. “Trata-se apenas de uma 

chamada para saber se existem organizações sociais de educação e se elas são eficientes. O que o 

governador quer é uma gestão eficiente das escolas. O modelo ainda não está definido, por isso é 

precipitado falar em OSs”, diz a secretária. 

Raquel Teixeira enfatiza que o momento é de buscar caminhos que possam melhorar o ensino público. 

De acordo com a secretária, entre as ações em busca desse caminho está uma consultoria à Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) para conhecer o arcabouço jurídico. “O que queremos é encontrar um caminho 

de gestão eficiente para as escolas públicas”. 

De acordo com Tucano, a Seduce está formatando o modelo de contrato a ser adotado adequado à Lei 

estadual nº 15.503/05, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e 

disciplina o procedimento de chamamento e seleção públicos. “A Seduce não vai retroceder em termos 

de garantia e direitos de todos os envolvidos. A política educacional continuará sendo estatal”, disse o 

superintendente. 

Déficit de professores 

No fim do ano passado, mais de 8 mil professores com contrato temporário foram dispensados da rede 

estadual de ensino. Ontem, Marcos das Neves afirmou que 5 mil docentes nessa condição foram 

readmitidos, mas, apesar da redução do número de professores, a rede não teria sentido o déficit porque 

foi realizada uma adequação nos quadros. Professores que não tinham carga completa receberam mais 

aulas, salas com menor número de alunos se uniram a outras e escolas com baixa procura foram extintas. 

12 

Fonte: LONGO, Malu. Estado começa a procurar OSs. O Popular, 14 abr. 2015. 

 

Para ser socialmente aceito, o projeto deveria transparecer ser uma inciativa de um 

governo preocupado com o social, que desejava promover a igualdade no acesso e na qualidade 

da escola e da educação. Marconi Perillo acentuou esse ponto, quando disse, à época, que sua 

 
12 O Popular (14 abr. 2015). Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-

come%C3%A7a-a-procurar-oss-1.827001>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
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“[...] determinação é que filhos de pobres estudem em escolas com padrão dos filhos de ricos”. 

Algo então reforçado por Raquel Teixeira, quando afirmou que “o que o governador quer é uma 

gestão eficiente das escolas”. Porém, falar em princípios, em modelos, em possibilidades, 

mostrar aspectos positivos da gestão, não basta. A sedução, a ponto de deixar a sociedade 

desejante, pedindo para que a mudança ocorresse logo, enquanto estratégia, entrou no cálculo 

governamental daquilo que fora dito. Os chamados “filhos de pobres”, conforme fora dito pelo 

então governador, deveriam ter escolas com a mesma qualidade de ensino dos chamados “filhos 

de ricos”. Mais um elemento nessa apresentação e tentativa de convencimento da sociedade, 

que consistia não apenas em afirmar, até aqui, que o desempenho era insuficiente, que era 

preciso aprimorar a gestão, que diretores teriam mais tempo para atividades pedagógicas, que 

as OSs cumpririam metas acordadas, enfim, que a escola e o ensino seriam melhores.  

Os discursos são, portanto, acontecimentos e essa dispersão “[...] pode ser descrita, em 

sua singularidade, se formos capazes de determinar as regras específicas segundo as quais foram 

formados objetos, enunciações, conceitos, opções teóricas” (FOUCAULT, 2012, p. 85). Nisso 

que chamamos dispersão de enunciados da mídia jornalística a respeito das OSs na educação, 

buscamos descrever as regularidades, que se constituem em formações discursivas, o que 

significa encontrar o que se torna específico dessas formações. O que se apresenta nas 

regularidades, na realidade, não é constituído ou não constitui apenas um projeto, um piloto, 

uma tentativa, ou qualquer outra coisa que se assemelhe a isso. Mais do que isso, as posições 

em embate, detalhadas no terceiro capítulo, os prós e os contras, se posicionam entre Estado e 

Mercado, entre público e privado. Há, nas matérias e nos veículos analisados, uma estreita 

aproximação com as posições defendidas pelo governo estadual. Vejamos mais uma matéria, 

publicada em 30 de julho de 2015, no jornal O Popular. 

 

(11) 

Implantação de OSs emperrada 

Seduce quer que modelo saia do papel no primeiro semestre de 2016, mas faltam interessados 

 

30/07/2015 - 05:00 

Eduardo Pinheiro 

  

O processo de implantação de Organizações Sociais (OSs) para gestão de escolas estaduais em Goiás 

ainda passa por alguns entraves. No cronograma oficial da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e 

Esporte (Seduce), o novo modelo de gestão está previsto para ser colocado em prática no primeiro 

semestre de 2016, mas ainda não apareceram interessados. 

A titular da pasta, Raquel Teixeira, diz que o cronograma será mantido, mesmo com o prazo exíguo de 

seis meses para o término dos estudos técnicos, divulgação do edital para contratação das OSs e 
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implementação do modelo. Um dos pontos que provoca dúvidas em relação à aplicação do modelo na 

área é ter a certeza de que o Estado não deixará de receber recursos do Ministério da Educação (MEC). 

“Essa dúvida provoca insegurança nos possíveis candidatos. Questionamos o ministério e ainda 

precisamos nos reunir em audiência com o ministro [Renato Janine Ribeiro] para uma avaliação mais 

formal”, diz. “Diferentemente da Saúde, a Educação tem uma burocracia mais rígida. Isso pode afastar 

um pouco os interessados”, reforça. 

Enquanto Raquel Teixeira é cautelosa, o secretário Extraordinário Antônio Faleiros, responsável pela 

implantação do novo modelo, quer acelerar o processo. Ele considera que é preciso o quanto antes fazer 

o chamamento público para que até janeiro as 26 escolas de Águas Lindas sejam geridas pelas OSs. 

Faleiros considera que, aberto o processo de chamamento efetivo, os interessados devem aparecer.  

Legalidade 

A questão legal é outro ponto que pode afastar os interessados. O receio é que, assim que seja aplicado, 

o modelo possa ser contestado na Justiça, como foi o caso do Serviço de Interesse Militar Estadual 

(Simve), declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Faleiros, no entanto, se diz 

tranquilo em relação a esse fato. “O arcabouço legal está todo pronto e é bastante sólido”, afirma. 13 

Fonte: PINHEIRO, Eduardo. Implantação de OSs emperrada. O Popular, 30 jul. 2015. 

 

O principal entrave do projeto, naquele momento, era quanto à continuidade, ou não, do 

recebimento de recursos públicos da União, pelo governo do estado, caso a administração das 

escolas fosse repassada para as OSs. De acordo com Raquel Teixeira e conforme o texto acima, 

“essa dúvida provoca insegurança nos possíveis candidatos [...] Diferente da Saúde, a Educação 

tem uma burocracia mais rígida”. Havia, ainda, o temor de que o modelo fosse alvo de 

contestações no âmbito jurídico, o que de fato ocorreu e que detalharemos no terceiro capítulo.  

Chamou a atenção, a secretária ter mencionado a rígida burocracia que recai sobre a verba 

destinada à educação. Esse foi um elemento considerado, pois demonstrou, não apenas o desejo 

de implantar o projeto, mas evidenciava que a maior rigidez na destinação e no uso da verba 

pública para as escolas, não apenas vinha dificultando a formatação da proposta, como também 

teria afastado possíveis interessados.  

O controle mais estreito do Ministério da Educação e dos órgãos de fiscalização, sobre as 

verbas da educação, indicavam, primeiramente, que nem governo, nem OSs, pretendiam 

renunciar ao dinheiro público. O que mudaria com as OSs, é que a verba federal passava a ser 

gerida por uma empresa privada. Mais flexibilidade, menos transparência.  

 Os elementos que os enunciados da mídia jornalística forneceram a nós, com base no 

recorte representativo que fizemos, possibilitam algumas constatações. Primeiro, o projeto 

 
13 O Popular (30 jul. 2015).  

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/implanta%C3%A7%C3%A3o-de-oss-

emperrada-1.910533>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
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emergiu nessa relação entre gestão que estava em curso nas escolas goianas entre 2015 e 2018 

e gestão então proposta, enfocando a necessidade de mudança. Não apenas isso, os jogos 

discursivos dessa relação entre gestões, que à época podiam ser chamadas de atuais e futuras, 

buscavam construir um modelo redentor, que resolveria diferentes problemas da escola, que, 

na realidade, como apontavam os jornais, eram questões referentes à gestão.  

Em segundo lugar, a mídia jornalística, os veículos que analisamos, funcionavam como 

uma espécie de caixa de ressonância do discurso, que enfocava, quase sempre, os aspectos 

positivos da gestão empresarial. As diferenças entre as coberturas dos dois veículos, decorreram 

do fato de O Popular possuir maior proximidade com o acontecimento OSs na educação, por 

isso, maior interesse e disposição em acompanhar os desdobramentos do projeto. Por conta 

disso, o jornal goiano, nessa apresentação das OSs, expandiu a questão para além da discussão 

sobre diretores e professores, trazendo a fala de mais pessoas envolvidas. Mas isso não 

significou uma reflexão mais aprofundada sobre o acontecimento. Basicamente, foram 

reportados fatos e desdobramentos referentes ao projeto.  

 Em O Popular, ao contrário de a Folha de S. Paulo, diretores e professores não são os 

principais sujeitos mencionados. Talvez essa proximidade com o leitor ou internauta, explique 

essa questão, uma vez que há uma necessidade maior, inclusive por fatores de viabilidade 

econômica do jornal, de se aproximar e de falar para a população goiana. Por conta disso, tanto 

Raquel Teixeira, quanto o jornal O Popular, enunciaram o modelo de gestão de modo a 

contemplar não apenas professores nos seus ditos, mas buscavam ressaltar aspectos modernos 

e inovadores do modelo que se pretendia implantar.  

Não queremos dizer, com isso, que a Folha de S. Paulo tenha dito ou tratado, na 

apresentação das OSs, apenas de diretores e professores. Ambos falaram sobre a necessidade 

de mudança e sobre uma gestão eficiente a ser implementada. Em O Popular, entretanto, gestão 

se atrelava ao aprimoramento, melhoria da qualidade do ensino, menos burocracia e mais 

agilidade. Transparecia, dessa forma, que esses aspectos não estariam ou não estavam presentes 

na gestão pública, sendo encontrados ou possibilitados, tão somente, por uma administração 

realizada por uma empresa.  

As OSs na educação, ditas dessa forma, buscariam demonstrar que o serviço público, 

como um todo, é lento e burocrático, tendo em vista seu excesso de normas e de leis. Propomos 

o mesmo quadro comparativo realizado com a Folha de S. Paulo. Vamos nos ater às falas 

literais de Raquel Teixeira, para seguirmos o mesmo padrão de comparação com o outro 

periódico. Antes, trazemos, também, um trecho extraído das “Perguntas e respostas”, 
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publicadas na página eletrônica da Seduce, no tópico “Para a sociedade”, a fim de validarmos 

nossas observações. 

 

Quadro 05: Enunciados referentes aos professores (governo estadual e O Popular, grifos nossos) 

Matérias (09), (10) e (11) de O Popular Perguntas e respostas (Portal Seduce) 

“busca de uma gestão eficiente em que a 

qualidade de ensino é comparada à qualidade 

de uma boa escola privada” 

“o principal objetivo das OSs é tornar mais 

ágil a gestão das unidades, buscando a 

redução da burocracia e dos custos, focando 

na melhoria da qualidade do ensino. 

“o que queremos é encontrar um caminho de 

gestão eficiente para as escolas” 

“A atuação das OSs na gestão escolar surge 

no contexto de aprimoramento com 

inovação e modernidade.” 

“o que o governador quer é uma gestão 

eficiente das escolas” 

“Agora é o momento de aprimorar a gestão. 

Este é o nosso desafio” 

“Diferentemente da Saúde, a Educação tem 

uma burocracia mais rígida. Isso pode 

afastar um pouco os interessados”. 

“Com menos burocracia, a administração se 

tornará mais ágil” 

Fonte: Seduce, 2015; O Popular, 04 mar. 2015; O Popular, 14 abr. 2015; O Popular, 03 jul. 2015. 

  

(12) 

PARA A SOCIEDADE 

 

1 – A gestão compartilhada vai gerar mais gastos para o governo e para a sociedade? 

Não. O processo de OSs tem o objetivo de redistribuir e equalizar a verba da Educação investindo os 

mesmos recursos. Hoje o gasto mensal para manter um aluno na rede estadual é de R$388,90, mas o 

custo para as OSs foi fixado entre R$250 e R$350. Esse custo é calculado com base em gasto com 

pessoal (salários, incluindo 13º de professores e administrativos – e é importante lembrar que a OS não 

recebe custos com pessoal), material, manutenção, água, luz, telefone, merenda, entre outros. Com 

menos burocracia, a administração se tornará mais ágil. *Dados publicados no Despacho do Governador 

no Diário Oficial em 8/12, páginas 7 e 8 (Atos do Poder Executivo). 

 

2 – Qual será o custo dessa mudança? 

O custo vai diminuir. Em primeiro lugar, as OSs são isentas de impostos, o que possibilita uma gestão 

operacional com menor custo. Esta economia será investida nos professores com contratos, que agora 

serão feitos dentro da CLT.  Não existe lucro e os recursos advindos de uma possível diferença entre o 

orçamento e o gasto devem ser reinvestidos na estrutura da escola. 

 

3 – Como foi feito o esboço do projeto? 

O esboço do projeto da participação de organizações sociais na gestão de escolas estaduais foi precedido 

de amplo trabalho de investigação, análise, exame e apuração, feito por técnicos da Seduce e de outros 

órgãos do governo, além de consultores com expertise em Educação e gestão. 

 

4 – Por que mudar? 

A Educação em Goiás vem evoluindo de forma sistemática nos últimos anos. A partir de 1999 ela foi 

universalizada, com oferta a todos os alunos que precisam da escola pública. Foi instituído o Plano de 

Cargos e Salários, foi feita a correção ano/série e os alunos de Goiás, hoje, estudam de acordo com a 

idade correta para a série apropriada (programa Acelera, com a Fundação Airton Senna, entidade 
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privada). Em 1999, 30% dos professores tinham nível superior, hoje são 90%. Agora é o momento de 

aprimorar a gestão. Este é o nosso desafio. 

 

5 – O que garante que não vai haver desvios de finalidade e de recursos das escolas? Como fica a 

fiscalização? 

O modelo de OS é uma ferramenta marcada por transparência devido à fiscalização permanente. O 

contrato terá metas que precisam ser cumpridas pela entidade parceira. Entre outras coisas, ela vai tomar 

conta da infraestrutura, da limpeza, da segurança, da compra de material e da merenda escolar. O 

acompanhamento será realizado pela Seduce e haverá análise por consultoria e por comissões de 

controle. Uma empresa externa – que não tem nenhuma ligação com a Seduce e nem com as OSs – vai 

fazer o acompanhamento da atuação das organizações sociais dentro das escolas periodicamente. A 

empresa vai acompanhar o impacto dessas organizações sociais e deve fazer uma pesquisa de satisfação 

que abrange todos os aspectos. O trabalho de inspeção também contará com a atuação de órgãos de 

controle do Estado, como a PGE, CGE, Secretaria da Fazenda, o Tribunal de Contas do Estado, 

Ministério da Justiça entre outros. 

 

6 – O modelo de OS vai funcionar? 

Esta é uma proposta de mudança. Será uma responsabilidade coletiva, com uma perspectiva real de 

sucesso. 

 

7 – Quando serão divulgadas as informações? 

As informações mais específicas do projeto de gestão compartilhada a ser implantado a partir de 2016 

estão sendo finalizadas e serão de conhecimento de todos no momento da publicação do chamamento 

público, etapa imprescindível do processo conforme determina a legislação. Esta gestão tem se pautado 

sempre pelo diálogo. A Seduce está respondendo a todos, na medida em que as respostas forem 

devidamente confirmadas.  Segue um link importante para seu esclarecimento sobre o tema, com 

informações publicadas no Diário Oficial sobre o projeto: http://bit.ly/1SOEh7Z 

 

8 – A Seduce procurou dialogar? 

Desde o início do ano, quando foi anunciada a decisão de governo de buscar nas parcerias oportunidades 

de aperfeiçoar os esforços para a melhoria da Educação pública estadual e do aprendizado dos alunos, 

os setores organizados, como o Sintego, têm sido recebidos e convidados a dar sua contribuição nas 

ações que envolvem a rede pública estadual. A Seduce conversou amplamente sobre o projeto com os 

40 subsecretários regionais de Educação, que têm a tarefa de ampliar o debate na rede estadual, com 

parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e tem procurado informar a 

sociedade amplamente por meio da imprensa. 

 

9 – Por que criar um ambiente virtual de discussão? 

A Seduce está debatendo o tema desde o começo do ano e ouvindo diversas consultorias e analistas em 

modelos de gestão compartilhada. Este ambiente virtual é para aprofundar a experiência, receber 

sugestões e tirar dúvidas da sociedade sobre o modelo de gestão compartilhada. 

 

10 – Qual a intenção da gestão compartilhada? 

O conceito da gestão compartilhada é praticar os mesmos valores atuais e melhor o aproveitamento dos 

recursos com uma gestão desburocratizada. As reformas e a manutenção da escola podem ser feitas com 

mais facilidade e agilidade. Essa nova forma de gestão tira do diretor a responsabilidade de se preocupar 

com o administrativo. Desta forma, professores e diretores poderão se dedicar integralmente ao 

aprendizado dos alunos. 

 

11 – O que falta para ter uma melhor gestão nas escolas goianas? 

http://bit.ly/1SOEh7Z
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A questão não é o que está faltando, mas o que pode ser feito para melhorar o atual sistema. A atuação 

das OSs na gestão escolar surge no contexto de aprimoramento com inovação e modernidade. Com o 

novo modelo de gestão, o diretor terá suas atividades totalmente concentradas na parte pedagógica da 

escola, acompanhando de perto o desempenho, enquanto as OSs farão a gestão administrativa, 

garantindo a segurança e boas condições estruturais, por exemplo. 14 

Fonte: PERGUNTAS e respostas sobre as OSs na educação. Seduce, 2015. 

 

A necessidade de mudança na gestão das escolas, na realidade, nada mais era do que uma 

tentativa de modificar o regime de contratação de servidores e de escapar das licitações para a 

aquisição de bens e serviços. Marconi disse isso em Salvador. A proposta era contaminada por 

forte elemento político e de perseguição a entidades representativas e a professores que se 

posicionaram contrários à medida. Em (01) (cf. p. 33), o político disse que “[...] o Brasil está 

precisando de 'nego' que tenha coragem de enfrentar”, referindo-se ao fato de não ter medo de 

sindicatos e de professores, que chamou de “radicais”. Vale, aqui, considerar que a análise do 

campo discursivo visa a “[...] compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 

situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites de forma mais justa, 

de estabelecer suas correlações com outros enunciados” (FOUCAULT, 2012. p. 34). Haveria, 

assim, uma condição possibilitada por questões supostamente de melhoria da gestão, que, 

entretanto, mantem relações com questões políticas e econômicas, que visam a atender aos 

interesses do mercado e que, por isso, precisavam exaltar a eficiência da iniciativa privada na 

gestão do bem, que seria patrimônio de todos. 

Esse encadeamento dos acontecimentos, realizado de modo a afirmar a existência de 

problemas, que se encontravam na gestão inadequada, na burocracia excessiva, no modo de 

contratação de servidores, na falta de capacidade técnica, enfim, tem  sido algo recorrente nos 

processos de privatização, terceirização ou concessão, que sempre creditam a solução desses 

problemas a uma gestão privada. No caso das OSs na educação, entretanto, foi dito que se 

tratava de parceria ou de gestão compartilhada. Com isso, apesar de comum, houve sofisticação 

no que foi dito sobre esse modo de governo, que prometia entregar, via empresas e empresários, 

a solução para os problemas discursivamente produzidos.  

Existe, para isso, um acionador, um detonador, que discutimos no segundo capítulo. 

Trata-se do dispositivo de segurança, conforme veremos adiante, que ao lidar com o risco e 

com a relação medo/segurança, em uma forma biopolítica de poder, apresenta-se como um dos 

 
14 Portal Seduce (24 dez. 2015). Acesso em: 10 ago. 2018. Disponível em: 

<https://site.educacao.go.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-oss-atualizadas/>. 

https://site.educacao.go.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-oss-atualizadas/
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possíveis garantidores de convencimento da população, dentro da racionalidade neoliberal em 

que se insere o projeto OSs na educação.  

Naquele momento de apresentação do projeto ou de apresentação dos problemas que 

seriam solucionados com as OSs, as posições em embate ainda não estavam devidamente 

possibilitadas. No momento de explanação da proposta, aqueles, a quem a fala foi viabilizada 

eram os responsáveis pela formulação do projeto. À medida que o projeto avançava, que a 

solução era devidamente apresentada, como poderá ser observado no tópico seguinte, foi que 

conseguimos vislumbrar como ocorreram, em que condições emergiram, em que veículos, os 

posicionamentos desfavoráveis à entrega das escolas para administração das OSs em Goiás. 

 

2.5 A solução (?) 

 

Organizações Sociais. Estaríamos, de fato, diante da solução, aliás, da redentora salvação 

para o desempenho considerado insuficiente? A escassez de tempo dos professores, 

sobrecarregados com tarefas administrativas, enfim, seria resolvida com a presença das OSs na 

gestão das escolas? Ou, ao contrário, as condições de trabalho seriam precarizadas? Enfim, são 

algumas perguntas para nossa reflexão, que ainda serão desenvolvidas ao longo de nosso 

trabalho. E é sobre esse aspecto de solução, que falaremos agora.  

A estratégia discursiva construída, ainda nos estudos preliminares para formatação da 

proposta, sempre foi a de oferecer algo diferente e melhor do que aquilo que era feito. Com a 

apresentação do modelo, isso seria apenas confirmado. Desse modo, na matéria (09) (cf. p. 78), 

Raquel Teixeira trata desse aspecto e afirma: “não sei se o projeto será de OS. É de busca de 

uma gestão eficiente”. Na matéria (10) (cf. p. 80), ela reforça que “o que o governador quer é 

uma gestão eficiente das escolas. O modelo ainda não está definido, por isso é precipitado falar 

em OSs”. Devemos nos atentar para a maneira como essa solução estava sendo construída.  

Todo o discurso deveria, desde o início, se alicerçar na gestão eficiente. O que permitiu a 

escolha do modelo OSs e, mais ainda, o que possibilitou que ele fosse construído 

discursivamente como a resposta para a busca de uma gestão eficiente? 

Nosso trabalho não buscou encontrar uma origem, um ponto zero que permitiu a 

emergência desses enunciados. Buscamos descrever suas condições de possibilidade e, para 

isso, nos perguntamos, conforme Foucault (2012, p. 33), “[...] como apareceu um determinado 

enunciado, e não outro em seu lugar”. O filósofo nos orienta para a necessidade de “[...] 

multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da continuidade” (FOUCAULT, 2012, p. 

6). A linha que desenhamos não possui, necessariamente, um início. Por isso, uma OS 
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administrando uma escola pública não é uma solução que surge repentinamente. Existe toda 

uma composição discursiva, muito bem tramada, a ponto de não oferecer apenas uma solução. 

O que se oferece é bem-estar e segurança, com a simples chegada e implementação de uma 

gestão empresarial. 

Acolher o enunciado enquanto acontecimento é, para Foucault (2015, p. 96), “[...] mostrar 

por que ele não poderia ser diferente do que é, em que ele exclui qualquer outro discurso, como 

ele ocupa dentre os outros e em relação a eles um lugar que nenhum outro poderia ocupar”. A 

construção de uma solução que acolhesse diferenças, que fosse coletiva, poderia trazer riscos 

para a implantação do projeto e, por isso, se tornava mais adequado um caminho unilateral, que 

direcionasse para uma possibilidade única de solução.  

É possível que o projeto OSs, enquanto resposta, passasse longe das reais necessidades 

da escola e da educação pública e que atendesse, na realidade, às necessidades e aos interesses 

do próprio governo estadual e dos proprietários das OSs. Essa questão será tratada mais 

detalhadamente no capítulo seguinte, quando abordaremos as relações de poder. O que vinha 

sendo sido enunciado, em termos de estratégia discursiva, era a tentativa de convencer 

professores, diretores e até mesmo estudantes, de que a solução estava com o empresário, com 

a iniciativa privada, porém, um empresário diferenciado, por ser uma organização social. O que 

iria permitir, portanto, a existência de enunciados que atestassem as OSs como a solução era a 

existência de rede discursiva, que não se confunde com o contexto. A direção dada foi para que 

olhemos para outros ditos. 

Esses enunciados, ao afirmarem que as OSs iriam resolver os problemas da educação, 

entravam em relação com outros enunciados, constituíam um jogo enunciativo. No domínio do 

campo associado, o objeto OSs emerge possibilitado não apenas pela sua relação com discursos 

da Educação, mas numa rede de discursos. Discursos de Administração, de Economia, de 

Política, são possibilitados e se relacionam aos da Educação. A solução, ou seja, as OSs, naquilo 

que foi dito, temos reforçado, teve o propósito de oferecer segurança, bem-estar, qualidade, 

tranquilidade para toda a população. Naquilo que foi silenciado, as OSs significaram relações 

de trabalho desigual, instituição de um modelo empresarial e meritocrático, desmoralização da 

atividade docente, sobretudo da atividade de direção. Vejamos, a seguir, alguns enunciados. 

Na matéria do jornal Folha de São Paulo, que trouxemos na íntegra em (04) (cf. p. 62), o 

título já deixa claro, a quem deve ser dada a posição gestora. “Empresário entende mais de 

gestão do que o educador”, logo, deveria ocupar a administração da escola, sendo, 

supostamente, um gestor tecnicamente capacitado. Era apenas uma questão óbvia, de colocar 

as pessoas certas, nos lugares certos. Empresário na gestão e professor na sala de aula. O trecho 
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abaixo, retirado do texto que apresentamos em (04) (cf. p. 62), trata dos ganhos, do que se 

esperava, com aquilo que estava sendo proposto. 

 

(13)  

Folha - Quais são os ganhos esperados? 

 

Raquel Teixeira - Somos um dos melhores sistemas do Brasil, mas temos consciência das fragilidades. 

Chamamos organizações com experiência em gestão para que a prática dentro da escola tenha o aluno 

como foco. As OSs terão de assinar contrato com metas claras para proficiência, equidade, 

administração e de infraestrutura. As metas de proficiência são ousadas [ainda não divulgadas], mas não 

utópicas, para não desestimular as escolas.15 

Fonte: TAKAHASHI, Fábio. Empresário sabe mais de gestão do que o educador, diz secretária de Goiás. Folha 

de São Paulo, 09 dez. 2015. 

 

O espaço escolar precisava ser tomado pela gestão experiente do empresário. A relação 

exposta era de ganhos ou de perdas. A escola deveria entregar resultados, chamados de metas, 

que nada mais eram do que índices, parâmetros, dados, que seriam obtidos, sobretudo, por 

avaliações sistemáticas, que buscariam certa padronização do processo de ensino-

aprendizagem. A solução passava pela ideia de foco no estudante e metas claras. Esses eram os 

atrativos, as estratégias utilizadas para demonstrar que o projeto não era uma simples 

transferência de gestão, mas representava a melhoria dos índices de avaliação da escola pública. 

Um contrato formulado entre OSs e governo, seria a garantia dada à sociedade. O empresário, 

como demonstrado abaixo, seria este indivíduo generoso, cuidadoso, caridoso. 

 

(14) 

Mas se as escolas atuais recebessem mais recursos, não poderiam também atingir melhores 

resultados? 

 

É o que queremos observar. Veremos se a OS, com sua agilidade, pode ter resultado melhor. Fui 

secretária de Educação em 1999. Desde então, aumentaram os recursos para a educação e os salários 

dos professores, a gestão democrática. Não foi suficiente para melhorar o ensino. Com as OSs queremos 

entrar na própria gestão da escola. Não temos tempo a perder. Quase 52% da população ainda tem entre 

5 e 29 anos, mas o percentual diminui. É a nossa última janela de oportunidade de investir nessa 

população que estará em idade produtiva nos próximos anos. Às vezes há o entendimento de que estamos 

chamando empresário para privatizar a educação. Nada mais longe da verdade. Empresário pode ficar 

rico. Mas ele tem lado humano, filantrópico, social, quer ajudar. Eles estudaram economia, 

administração. Entendem mais de administração do que nós, educadores.16 

Fonte: TAKAHASHI, Fábio. Empresário sabe mais de gestão do que o educador, diz secretária de Goiás. Folha 

de São Paulo, 09 dez. 2015. 

 
15 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-

do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml>. Acesso em 16 nov. 2019. 
16Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-

do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml>. Acesso em 16 nov. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
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Embora a secretária diga que observaria a relação entre recursos e modelos de gestão, 

tanto o vigente à época, quanto às OSs, o que ela disse, é exatamente que os recursos 

aumentaram, que os salários melhoraram, mas isso não implicou em melhorias. A virtude de 

uma gestão escolar realizada por uma OS, para ela, seria a agilidade. Raquel Teixeira disse 

querer “entrar na própria gestão das escolas” com as OSs. Eis aí um detalhe bastante 

interessante. Estaria a gestão da escola fechada em si mesma e o empresário poderia ampliá-la 

para mais pessoas? Ao que nos parece, não é bem isso, pois os espaços de participação popular, 

certamente, seriam limitados. No entanto, é justamente nesse aspecto que a secretária mostrava 

que o empresário “tem lado humano, filantrópico, social, quer ajudar”. Ora, se o empresário 

fosse generoso, se ele possuía o lado filantrópico, se ajudar fosse sua principal virtude, porque, 

então, não poderia doar dinheiro às escolas, sob a forma, por exemplo, de serviços básicos, 

como pequenas reformas, contratação de serviço de jardinagem etc.? 

Não por acaso, o modelo escolhido é o da “organização social”. Não foi dito que se tratava 

de associação empresarial privada. Uma organização pode ser compreendida como uma 

associação de pessoas que buscam construir conjuntamente um determinado benefício para a 

coletividade. Tudo construído de modo, inclusive, a promover a dúvida, afinal, a tentativa era 

de construção da ideia de instituições que fossem voltadas ao social, as parceiras. Afinal, 

estamos diante de uma organização que tem, em seu nome, o social, o que poderia ser 

compreendido como uma preocupação com o coletivo e não com o lucro. Uma versão mais 

palatável, mais amena de empresa, já que ao menos no nome, há uma conexão com o social, 

que poderia representar um gesto de altruísmo desses empresários. O trecho abaixo, retirado 

também da matéria (04) (cf. p. 62), revela, para nós, quem são as OSs. 

 

(15) 

Por que a OS conseguiria atingir o objetivo, e a atual estrutura, não? 

 

Você vai ter uma pessoa com olhar na escola.17 

Fonte: TAKAHASHI, Fábio. Empresário sabe mais de gestão do que o educador, diz secretária de Goiás. Folha 

de São Paulo, 09 dez. 2015. 

 

Se pudéssemos resumir o que seriam ou quem seriam as OSs, para que, afinal de contas, 

ela deveria existir, a resposta acima, bastante curta e suscinta de Raquel Teixeira, seria uma 

 
17 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-

do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml>. Acesso em 16 nov. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
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opção para definirmos a presença das OSs na escola. Um enunciado, sem dúvida, bastante 

emblemático, transparente e opaco, que pouco ou nada diz, ao mesmo tempo em que tenta dizer 

tudo. “Uma pessoa”, que não especifica uma categoria específica, mas que seria a pessoa que 

resolveria. Mas, que tipo de olhar seria esse? Como ele ocorreria? O que haveria de tão especial 

nessa percepção, a ponto de não ser encontrada na estrutura atual, naquele momento? Dentre 

tantas possibilidades, foi pensado, justamente, em uma entidade privada. Uma entidade 

empresarial, capaz de instituir um olhar de vigilância, de controle e, por que não, de perseguição 

e de punição. A forma como o governo estadual acreditava e afirmava que essas OSs lançariam 

sua visão para a escola, quase uma generosidade, que aliviaria a sobrecarga de professores, que 

agilizaria e destravaria processos burocráticos. Não necessariamente precisava ser oriundo da 

área da educação. Deveria ser um gestor. 

Quanto aos enunciados, buscamos compreender “[...] o conjunto de regras que permitem 

formá-los como objetos de um discurso e que constituem, assim, suas condições de 

aparecimento histórico [...] que desenvolva o nexo das regularidades que regem a dispersão” 

(FOUCAULT, 2012, p. 58). Dessa forma, se na apresentação da proposta, ela foi tida como 

solução que desafogaria professores, melhoraria o ensino, profissionalizando a gestão, o que se 

esperava, na realidade, era a formação de sujeitos empreendedores, que atendessem aos 

interesses do mercado, inclusive no que se referisse à aceitação de um sistema meritocrático e 

desigual, incapaz de enxergar individualidades e fragilidades sociais. É importante, para tanto, 

a máxima de que se o outro não obteve sucesso, é porque lhe faltou empenho e não por falta de 

oportunidade.  

Quanto à capacidade para gerirem as escolas, a total falta de qualificação dessas entidades 

foi tornada evidente, conforme atestado pela juíza Eliana Xavier Jaime. Os embates judiciais 

foram analisados no terceiro capítulo, mas destacamos um trecho de matéria publicada no portal 

G1 Goiás, que trata exatamente dessa questão: 

 

(16) 

Segundo a decisão, expedida pela juíza Eliana Xavier Jaime, a OS qualificada tem apenas seis meses de 

existência, não havendo qualquer registro de que ela tenha experiência em administração de unidades de 

ensino. 

 

O documento também aponta que as outras três organizações classificadas, "além de não possuírem notória 

capacidade profissional, possuem em seus quadros diretivos, pessoas sem idoneidade moral por configurarem 

como réus em ações penais por corrupção, peculato, desvio de verbas públicas e associação criminosa.18 

 
18Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/01/apos-liminar-escolas-iniciam-ano-letivo-sem-gestao-de-

os-em-goias.html>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
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Fonte: RESENDE, Paula. Após liminar, escolas iniciam o ano letivo sem a gestão de OSs em Goiás. G1 Goiás, 

23 jan. 2017. 

 

Pessoas com o olhar na escola, com experiência de gestão, de perfil humano e 

filantrópico, na realidade, compunham esquemas criminosos. Corrupção e desvio de verba 

pública mostravam que os dirigentes das OSs, que seriam as responsáveis pela melhoria do 

ensino, visavam a seus interesses particulares e não, como fora dito, os interesses da educação. 

Caso o modelo de gestão fosse adotado, a escola estaria nas mãos de pessoas sem nenhuma 

idoneidade e não nas mãos de técnicos eficientes e especializados, como dito pelo governo estadual. 

O suposto foco no aluno, o olhar atento para a escola, a gestão eficiente, nada mais é do 

que a demonstração de que “[...] a escola pública seria defasada, ineficaz, dispendiosa, mal 

gerenciada, mal fundamentada e ideológica” (MIRANDA, 2016, p. 574). Seria um 

investimento alto, sem o retorno esperado. Sem a gestão privada, para o governo estadual, a 

escola ofereceria pouco ou quase nada. Por conta disso, o estudante era mal preparado. 

Disciplinas e reflexões que fujam desse contexto de formação e de empregabilidade, muitas 

vezes taxadas de doutrinamentos, deveriam ser abolidas, pois ocupam um tempo que deveria 

ser investido em atividades consideradas mais rentáveis e, digamos, mais valorizadas pelo 

mercado.  

As condições, portanto, para que as OSs existissem para ser solução, estavam dadas. Nas 

relações, nos movimentos, nos outros ditos que povoam as margens dos enunciados, na 

recorrência constante à agilidade e a eficiência de uma gestão privada, quase tudo se resumia a 

uma questão de olhar, compreendido como sinônimo de gestão.  Quem olha e que lentes são 

utilizadas para olhar? As do empresário pareciam permitir visão mais nítida, um futuro 

promissor, uma boa posição no mercado de trabalho.  

As lentes do professor permitem enxergar, mas sua vista está cansada, ocupada, pesada. 

A agilidade da empresa permitiriam múltiplos olhares, mas não eram olhares dispersos. São 

olhares finamente ajustados para aquilo que supostamente interessa ao estudante, qual seja, sua 

colocação profissional. No entanto, essa característica da OS, jamais deveria mostrar sua outra 

face, aquela da precarização das relações de trabalho, da falta de transparência e mesmo de 

competência dessas instituições e da incompetência do próprio governo. 

No jornal Folha de S. Paulo, as matérias que apontavam as OSs como solução para o 

desempenho insatisfatório na educação goiana, são as mesmas que trataram da apresentação do 

modelo, as quais apresentamos no tópico anterior. No periódico paulista, apresentar e explicar, 

convencer e seduzir são ações que andam em conjunto. O que foi dito pelo governo, em boa 
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parte, foi replicado pelo veículo de comunicação, como ficou demonstrado nos quadros (03) 

(cf. p. 69) e (04) (cf. p.71). 

Aquilo que precisava ser mudado e como ocorreria essa mudança, em benefício de quem, 

foi apresentado a professores e diretores, conforme já expusemos, de modo a seduzir ambos, a 

ponto de convencê-los que, de fato, precisam de mais tempo. Observemos agora, como a 

proposta foi construída, no que se refere a quem são as OSs e como elas impactariam, não 

apenas a escola, mas, sobretudo, a sociedade. Propomos um quadro semelhante aos que já 

apresentamos, comparando trechos das matérias que expusemos em (02) (cf. p. 58), (04) (cf. p. 

62) e (07) (cf. p. 73) com as “Perguntas e respostas” da página eletrônica da Seduce. Nos 

ateremos para as falas literais, ou seja, as que são diretamente atribuídas a então secretária. 

Antes, trazemos, das “Perguntas e respostas”, o tópico intitulado “Sobre o projeto em Goiás”. 

 

(17) 

SOBRE O PROJETO EM GOIÁS 

 

1 – As escolas de Goiás serão privatizadas? 

Não. OS não é privatização.  Privatizar é vender. Numa privatização há venda de patrimônio público e 

perda de controle para um agente privado obter lucro. No caso das Organizações Sociais, ocorre a gestão 

compartilhada das escolas, que permanecem públicas e gratuitas. A gestão do sistema permanece como 

uma atividade exclusiva e indelegável do Estado. O principal objetivo das OSs é tornar mais ágil a 

gestão das unidades, buscando a redução da burocracia e dos custos, focando na melhoria da qualidade 

do ensino. 

2 – O Estado está terceirizando a Educação? 

Não. O modelo OS não é terceirização. Terceirização é uma prestação de serviços, já a parceria é 

fomento. A prestação de serviços é quando o Estado compra um serviço para si, a exemplo de serviços 

de limpeza e vigilância. O fomento é quando o Estado financia, apoia tecnicamente e controla um agente 

privado para este prestar serviços de relevância pública para os cidadãos beneficiários. Na prestação de 

serviços (terceirização) importa o serviço prestado, sua atestação e pagamento, que gerará lucro para o 

empresário fornecedor. Na parceria importa o serviço prestado ao cidadão, a forma como o serviço é 

prestado, se, por exemplo, atende a requisitos de equidade, dentre outros, e o ganho para os beneficiários 

em termos de melhorias. 

3 – Este modelo de parceria será adotado em todas as escolas públicas? 

Não. O modelo será adotado somente nas escolas públicas que se encaixam nos critérios de seleção. Os 

critérios foram definidos com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino das escolas públicas 

estaduais, principalmente daquelas com rendimento abaixo do esperado. 

4 – A gestão compartilhada começará por quais escolas? 

A primeira etapa da primeira fase de implantação inclui 23 escolas da Subsecretaria Regional de 

Anápolis. O projeto poderá ser estendido, ao longo de 2016, a outras 200 escolas da rede estadual. 

5 – Quais regiões vão participar e como serão escolhidas as OSs? 

Na primeira fase serão incluídas 23 escolas da Região de Anápolis, de Goiânia e do Entorno do Distrito 

Federal, que serão selecionadas com base em vários indicadores, perfil e demandas de cada unidade 

escolar. Das 27 organizações sociais que buscaram se habilitar no governo, 13 passaram pelo crivo da 
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Seduce e estão sendo avaliadas pela PGE, CGE e Casa Civil. Quando o chamado com as regras e metas 

for publicado e forem definidas as Organizações Sociais que assumirão a tarefa é que serão definidas as 

unidades escolares do projeto piloto. 

6 – Por que adotar esse modelo de parceria na Educação? 

Porque a OS aumenta o poder de atuação do Estado, possibilitando que se faça mais e melhor, de forma 

ágil, em benefício do cidadão. A Educação continuará sendo pública, mas com a colaboração de 

parceiros. A responsabilidade continuará sendo do Estado, mas os parceiros poderão, sob supervisão da 

Seduce, colaborar com a operação de parte da rede escolar, possibilitando, inclusive, que a Seduce se 

concentre cada vez mais na melhoria da qualidade da política educacional a ser implementada nas 

escolas. 

7 – Quais os critérios de contratação das OSs na Educação? 

Empresas, grupos ou organizações sociais que possuem experiência em gestão, especificamente em 

gestão escolar.  Há pontuação inclusive para quem já administrou escola com mais e menos de 500 

alunos. 

8 – Há semelhanças com o modelo de OS da saúde? 

É semelhante porque é uma gestão compartilhada com organizações sociais. Porém o marco regulatório 

das duas áreas é distinto e a gestão das áreas é bem diferente. O Modelo de parceria para a Educação 

partiu quase do zero e a implantação vem sendo ampla e criteriosamente estudada. 

9 – O modelo será o mesmo adotado nos EUA? 

O modelo americano não será adotado em Goiás. O modelo de gestão goiano ainda é inédito no Brasil 

e no mundo, pois a Seduce está atuando para garantir todo o controle do Governo e a participação do 

Conselho Escolar no processo de gestão. Os diretores continuarão a ser escolhidos de forma 

democrática. A Finlândia, para se ter ideia, mesmo sendo o número 1 na educação global, está fazendo 

a revisão e mudando a forma de gestão das escolas e os currículos. 

11 – Como é feita a qualificação das OSs? 

O trâmite para a qualificação inicia-se com um protocolo na Secretaria de Estado da Casa Civil, 

acompanhado de documentações previstas em Lei desde os pessoais dos dirigentes e CNPJ, que serão, 

em 15 dias, avaliados pela Seduce, a quem cabe atestar a capacidade técnica. Posteriormente, o processo 

retorna à Advocacia Setorial da Casa Civil para obtenção de parecer jurídico do procurador geral do 

Estado; se aprovado, retornará à Casa Civil para elaboração do decreto de qualificação da entidade como 

OS, pelo governador, tornando-a capaz de participar do chamamento público. Para que o governo realize 

convênios e contratos de repasses a entidades privadas sem fins lucrativos, é necessário um chamamento 

público, garantindo os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência. O Estado continuará 

responsável pela gestão pedagógica das unidades, com a manutenção dos diretores, professores e 

auxiliares administrativos efetivos. 

12 – Até quando as Oss poderão se qualificar? 

As OSs serão admitidas permanentemente. Não existe limite de data. O Pedido de qualificação da 

Entidade (existente) deverá ser feito na Casa Civil. Este processo de cadastro foi amplamente divulgado. 

Não é uma licitação, mas sim um Chamamento Público. As OSs concorrem com o currículo e proposta 

de trabalho. As OSs são admitidas com base em diversos critérios técnicos em Educação e gestão. 19 

Fonte: PERGUNTAS e respostas sobre as OSs na educação. Seduce, 2015. 

 

Quadro 06: Enunciados referentes a explicações sobre as OSs (governo estadual e Folha de S. Paulo, grifos 

nossos) 

 
19Portal Seduce (24 dez. 2015). Acesso em: 10 ago. 2018.  

Disponível em: <https://site.educacao.go.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-oss-atualizadas/>. 
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Perguntas e respostas (portal da Seduce) Notícia (02) e entrevista (04) da Folha 

“Não, OS não é privatização. Privatizar é 

vender” 

“não é privatização [...] não vamos entregar 

para um entre privado e ele não vai ter lucro” 

“mas a orientação pedagógica continuará 

sendo do Estado” 

“o Estado continuará responsável pela 

gestão pedagógica” 

“não estou passando escola para entidade 

privada, perdendo controle e permitindo 

lucro de uma empresa” 

“a gestão do sistema permanece como uma 

atividade exclusiva e indelegável do Estado” 

“privatizar é pegar bem estatal e passar 

para entidade privada” 

“não estou [...] perdendo controle e 

permitindo o lucro da escola” 
Fonte: Folha de S. Paulo, 12 nov. 2015; Folha de S. Paulo, 09 dez. 2015. 

 

 Observamos aqui a insistência em afirmar que não era privatização, mas sim uma 

parceria, que, por sua vez, manteria o controle do sistema de ensino com o estado. Eis alguns 

pontos importantes para a explicação a respeito do projeto em Goiás. Foi-se dito, anteriormente, 

que o fundamento era a mudança na gestão, era necessário e importante dizer, que mesmo 

transferindo a gestão para uma empresa, haveria, ainda, o controle da escola pelo ente estatal.  

A forma como a continuidade desse controle se daria, não foi explicitada, mas, 

certamente, ações e decisões das OSs nas escolas, ainda que ocorressem apenas na esfera 

administrativa, ecoariam e produziriam significações na sala de aula. Uma complexa divisão de 

responsabilidades, em que o afastar-se da gestão, ocorreria de forma dupla. O poder público se 

eximindo de uma participação direta, apelando para um contrato de gestão com uma entidade 

privada. O professor, por sua vez, seria afastado da gestão escolar, também em nome de uma 

OS. 

 Seguindo a mesma linha de maior detalhamento a respeito da solução para a melhoria da 

educação goiana, apresentamos agora, um artigo publicado no jornal O Popular, em 05 de 

fevereiro de 2016, assinado pela então secretária de educação Raquel Teixeira. Esse artigo é 

bastante ilustrativo daquilo que pensa o governo estadual.  

 

(18) 

OPINIÃO 

Um caminho para a excelência 

05/02/2016 - 06:00 

Raquel Teixeira 

 

Mudanças são parte da vida e foram elas que nos trouxeram até aqui. Em Goiás vamos mudar o sistema 

educacional público com a gestão compartilhada com as organizações sociais (OSs), um fenômeno 

amplo que avança pelo mundo e se enquadra no conceito conhecido como governança pública 

colaborativa, que significa a formação de redes multi-institucionais, para o trato de questões públicas 

como saúde e educação. Mudanças profundas não caem do céu e a construção desse modelo, que 

testaremos em 23 escolas da região de Anápolis, foi cercada de muitos cuidados. 
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As mudanças na gestão não se devem a uma eventual “insatisfação” com o que temos. Temos orgulho 

do sistema de educação pública, um dos cinco melhores do país, fruto do talento e do esforço de cada 

professor e servidor da rede. Mas mesmo os melhores sistemas educacionais do mundo, como o da 

Finlândia e o da Coreia do Sul, diferentes entre si, mas com resultados respeitados no mundo todo, 

passam por mudanças sistemáticas, exatamente para permanecerem os melhores. 

As instituições de ensino, de qualquer nível, têm que fazer, permanentemente, o exercício de pensar o 

futuro e se antecipar a ele, conforme ouvi uma vez do reitor da Universidade de Bologna, na Itália, ao 

comemorar mais de 900 anos de existência da instituição. Muitas universidades, nascidas na mesma 

época, morreram ao longo do caminho por falta desse exercício. Neste sentido, a decisão de Marconi 

Perillo de implantar as OSs na educação abre uma possibilidade concreta de mudança na gestão das 

escolas que deve contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem nas escolas. 

Desde o início do ano passado, uma comissão constituída por membros da Seduce, Casa Civil, Secretaria 

Extraordinária de OS, Procuradoria-Geral do Estado e Controladoria Geral do Estado trabalham na 

elaboração de um projeto de parceria do Estado com agentes não-governamentais que crie condições 

favoráveis ao aprendizado do aluno, ao bom trabalho do professor na escola, a uma gestão administrativa 

mais ágil e a metas ligadas à infraestrutura e proficiência, entre outras. 

Vale ressaltar que discutimos e formatamos um modelo sustentado por um arcabouço jurídico que atende 

à legislação educacional brasileira. Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) validou a parceria 

entre as OSs e o serviço público. Em voto que garantiu a constitucionalidade do tema, o ministro Luiz 

Fux observou que “cabe aos agentes democraticamente eleitos a definição da proporção entre a atuação 

direta e a indireta, desde que, por qualquer modo, a prestação dos serviços sociais seja feita". 

A proposta em Goiás garante o caráter público e gratuito das escolas e também define os princípios que 

regerão os contratos de gestão que as OSs terão de assinar com a Seduce. Comissões internas e externas 

continuarão acompanhando a implantação do modelo e, caso a OS não responda aos compromissos 

assumidos, o contrato será interrompido. A escola mantém seu caráter democrático, preservando as 

eleições diretas para diretores. Também manterão a autonomia dos conselhos escolares. O currículo e 

as diretrizes pedagógicas são da secretaria, iguais para todas as escolas. 20 

Fonte: TEIXEIRA, Raquel. Um caminho para a excelência. O Popular, 05 fev. 2016. 

 

 

Podemos identificar no artigo de Raquel Teixeira referências às mudanças, ao sistema, 

aos cuidados na concepção do projeto OSs, a questões diretamente relacionadas às OSs e ao 

projeto. Apresentamos, abaixo, um quadro demonstrativo dessas informações que 

apresentavam a solução para a gestão das escolas públicas. 

 

Quadro 07: Apresentação das OSs conforme artigo de Raquel Teixeira no jornal O Popular 

 

Atual sistema 

(2015-2018) 

Mudança ou 

necessidade de 

mudar 

Cuidados na 

concepção do projeto 

As OSs e  

o projeto OSs 

“Temos [...] um dos 

melhores [sistemas] 

do país, fruto do 

“Mudanças são parte 

da vida” 

 

“Mudanças 

profundas [...] 

“OSs [...] se 

enquadra no conceito 

conhecido como 

 
20Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/um-caminho-para-

a-excel%C3%AAncia-1.1033443>. Acesso em: 02 set. 2019. 
 

https://www.opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/um-caminho-para-a-excel%C3%AAncia-1.1033443
https://www.opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/um-caminho-para-a-excel%C3%AAncia-1.1033443
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talento e do esforço 

de cada professor” 

cercadas de 

cuidados” 

governança pública 

colaborativa” 

 “Mudanças 

profundas [...] 

cercadas de 

cuidados” 

“[Entidades] 

trabalham na 

elaboração de um 

projeto [...] que crie 

condições favoráveis 

ao aprendizado do 

aluno, ao bom 

trabalho do 

professor” 

“Gestão 

administrativa mais 

ágil e a metas” 

 “Mudanças na gestão 

não se devem a uma 

eventual 

insatisfação” 

“Modelo sustentado 

por um arcabouço 

jurídico” 

“Garante caráter 

público e gratuito das 

escolas” 

 “Mesmo os melhores 

sistemas [...] passam 

por mudanças” 

“Comissões [...] 

continuarão 

acompanhando a 

implantação do 

modelo” 

“Escola manterá seu 

caráter democrático, 

preservando as 

eleições para 

diretores” 

 “OSs na educação 

abrem uma 

possibilidade 

concreta de mudança 

[...] para a melhoria 

do ensino” 

 “Manterão a 

autonomia dos 

conselhos escolares” 

   “O currículo e as 

diretrizes 

pedagógicas são da 

secretaria” 
Fonte: TEIXEIRA, Raquel. Um caminho para a excelência. O Popular, 05 fev. 2016. 

 

Dessa forma, há uma breve menção ao sistema concernente ao período da pesquisa, 

inclusive reconhecendo o trabalho dos servidores que atuavam na rede estadual de educação. 

Como se mostrou recorrente, era mostrada a necessidade de mudança e posteriormente, 

explicada como seria a mudança e quem seria responsável pela melhoria na qualidade da 

educação goiana. O que ocorreu de diferente no artigo, é que a secretária, de próprio punho, 

escreveu um texto, sem a participação do jornalista, quando comparado às matérias 

jornalísticas. Embora ela insistisse na tentativa de demonstrar que os resultados colocavam o 

estado em uma das melhores posições do país, ainda sim, existia a necessidade de mudança.  

A percepção é a de que a secretária buscou não apenas dizer que encontrou a fórmula para 

aprimorar a educação, mas, antes, tentava convencer a sociedade de que mudanças são 

corriqueiras, necessárias, fazem parte da vida de qualquer pessoa ou mesmo instituição. Tão 

importante quanto afirmar que alterações são normais, era fundamental dizer que tudo estaria 

sendo executado com mais absoluto rigor e cuidado. 
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Embora fosse dito que a mudança traria uma série de benefícios e resultados positivos, ao 

nosso ver, tudo isso representava uma concepção de educação e de escola pública fortemente 

orientadas para o mercado. Para Apple (2003, p. 45),  

 

“[...] o que sustenta essa postura é uma visão dos alunos como capital humano. O 

mundo é intensamente competitivo em termos econômicos, e aos alunos – em sua 

condição de futuros trabalhadores – devem ser dadas qualificações e disposição para 

competir eficiente e efetivamente”.  

 

As recorrências à qualidade, à gestão eficiente, a um modelo inovador, naquilo que foi 

dito pela ex-secretária, nos fazem lembrar, conforme Veiga-Neto (2017, p. 99), que “[...] aquele 

que enuncia um discurso é que traz em si, uma instituição e manifesta, por si, uma ordem que 

lhe é anterior e na qual ele está imerso”. É dinheiro público que estaria indo para as contas de 

um empresário, que passava a administrar a escola como uma empresa. É uma investida no 

capital humano, e não necessariamente na escola, uma investida na “pessoa com o olhar na 

escola”, do que absolutamente na escola. 

Foucault (2012, p. 86) chama a atenção para o fato de que “[...] todas as posições do 

sujeito, todos os tipos de coexistência entre enunciados, todas as estratégias discursivas não são 

igualmente possíveis, mas somente as que são autorizadas pelos níveis anteriores”. Se existe a 

construção em enunciados de um cenário necessário e favorável para as mudanças, haveria, 

assim, uma autorização ou mesmo um pedido para que a mudança e a novidade ocorressem. É 

possível que o grande beneficiário da mudança seja exatamente aquele que é apresentado como 

redentor. Para ele, o empresário, e, consequentemente, para o mercado, receber recursos 

públicos, para potencializar a formação e implantar uma dinâmica concorrencial, é um 

excelente negócio.  

Laval (2004, p. 107) chama a atenção para uma concepção de escola que “[...] deve ter 

uma lógica mercadológica, ela é convidada a empregar técnicas mercantis para atrair o cliente, 

deve desenvolver a inovação e esperar um ‘retorno de imagem’ ou financeiro, deve se vender e 

se posicionar no mercado etc.”. Existe, portanto, um “[...] sistema de regras que teve de ser 

colocado em prática para que tal objeto se transformasse, tal enunciação nova aparecesse, tal 

conceito se elaborasse, metamorfoseado ou importado, tal estratégia fosse modificada” 

(FOUCAULT, 2012, p. 88). Foi dito que a parte pedagógica continua com os professores, mas 

há, na realidade, uma mudança dessa prática, que passa a ser orientada, quase exclusivamente, 

para o alcance de metas. Embora os instrumentos que verificam numericamente o desempenho 

de escolas e estudantes já estejam em pleno funcionamento nas escolas, seria a partir do 
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empresário que a questão se acentuava e ganhava outro nível de complexidade, pois estaríamos 

falando de uma empresa-escola ou de uma escola-empresa.  

Não haveria problema em transferir a gestão das escolas. É como ocorre, no senso 

comum, por exemplo, com as estradas, afinal, não importa quem administra a rodovia, se há ou 

não cobrança de tarifa de pedágio. O importante é que esteja em boas condições de tráfego, 

mesmo que isso represente a cobrança duplicada, tanto de impostos, quanto de pedágio. 

Recursos transferidos em maior quantidade e de forma mais célere para escolas administradas 

por OSs buscavam transformar essas instituições em vitrines, já que uma das possibilidades 

para se explicar o sucesso da solução estava na destinação de recursos para gestores 

empresariais.  

Outro ponto importante na apresentação da solução foi a comparação. O modelo precisa 

de paralelo com experiências específicas da área de educação. Uma das inspirações da Seduce 

eram as Charters Schools estadunidenses. Essas escolas se constituem, basicamente, em 

instituições mantidas com recursos públicos, cuja gestão é privada. Nelas, conforme Bastos 

(2017, p. 147), o projeto “[...] baseia-se no desenvolvimento de um modelo replicável de escola 

barata e que aumente as notas de seus alunos nos testes padronizados”. O artigo que expusemos 

em (17) (cf. p. 94), inclusive mostrou essa necessidade de uma formação para testes 

padronizados. Ao se referir as Charters Schools, foi dito na ocasião por Raquel Teixeira que  

 

(19) 

[...] as notas em matemática dessas escolas ficaram acima da média do país, com maior aprovação, 

menor repetência e menor desistência. 21  

Fonte: LONGO, Malu. Estado começa a procurar OSs. O Popular, 14 abr. 2015. 

 

 Devemos levar em conta quatro aspectos, conforme levanta Foucault (2012, p. 146), 

acerca da raridade dos enunciados. O primeiro é pensar que nem tudo é dito, havendo sempre 

um déficit. Outro aspecto diz respeito ao fato de analisarmos o enunciado no limite do que não 

está dito, no lugar em que surgem enunciados, enquanto outros são excluídos. O terceiro ponto 

implica analisarmos os enunciados não a partir de uma percepção de que estes estão em lugar 

de outros enunciados, quando, na realidade, cada enunciado tem seu próprio lugar. Por último, 

sendo algo que se transmite e se conserva, que possui um valor, que repetimos, reproduzimos, 

transformamos, se abrem para desdobramentos possíveis e multiplicação de sentidos.  

 
21 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-come%C3%A7a-a-procurar-oss-

1.827001>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
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O princípio de raridade, pensando a emergência de enunciados sobre a gestão por OSs 

nas escolas, não implica em pensar que haveria, ao se referir as OSs enquanto solução, algo que 

tenha permanecido oculto, no sentido de ter sido revelado. Por um lado, os enunciados da mídia 

jornalística se distinguem de outros enunciados a respeito das OSs, como por exemplo, decisões 

judiciais ou mesmo um cartaz de protesto. Por outro lado, os enunciados, que a mídia faz 

circular, são construídos a partir desses saberes, como o do judiciário, dos movimentos sindical 

e estudantil, da economia. No capítulo seguinte, pretendemos problematizar de maneira mais 

detalhada essas questões, ao trabalharmos a relação entre educação e neoliberalismo.  

Analisar os enunciados em sua exterioridade é, para Foucault (2012, p. 149), pensar as 

descontinuidades, os deslocamentos, a fim de compreender sua irrupção no lugar e no momento 

de sua produção. O filósofo diz, a respeito da exterioridade, primeiro, que não se trata de uma 

tradução de algo que esteja no consciente ou inconsciente das pessoas, mas sim como local de 

acontecimentos, de regularidades, de relacionamentos. Em um segundo aspecto, não se trata de 

sujeito individual, consciência coletiva; subjetividade, mas de um campo autônomo, o lugar 

possível dos sujeitos.  

Ainda, não se trata de uma história das coisas ditas, na qual se busca consciência, projeto, 

intenções, uma vez que não é a tradução de um pensamento e não importa quem fala, mas o que 

é dito, que não é dito em qualquer lugar, estando em um jogo de exterioridade. Isso quer dizer 

que não se trata de analisar o que o sujeito quis dizer, mas olharmos para os enunciados, para 

os ditos em um jogo de relações que se estabelecem e que se abrem imersos em historicidade.  

Nesse jogo de relações, nem todos estão autorizados a dizer. Na solução apresentada, é 

curioso notarmos esse deslocamento do lugar institucional e da posição de diretor de uma 

escola. Sai o professor, que deixa de ser diretor, diga-se de passagem, em uma instituição 

chamada escola, entra o empresário, que passa a assumir a posição não mais de diretor, mas de 

gestor (aspecto de modernidade e inovação) de um determinado grupo de escolas (ou seriam, 

agora, empresas?). 

No que se refere ao acúmulo, Foucault (2012, p. 151) afirma que o lugar, no qual se 

encontra o enunciado, não se trata nem de interiorização na forma de lembrança, nem de uma 

totalização indiferente de documentos. Não se trata de despertar textos de um sono, mas de 

levantar os temas relacionados ao sono e se atentar ao modo de existência dos enunciados. Isso 

implica em uma remanência, que não se refere a memória individual, mas de um certo número 

de suportes e de técnicas materiais que tratam da existência do enunciado. Outro ponto é que 

os enunciados possuem uma aditividade própria, isso é, existem regras diferentes que fazem 



102 
 

com que os tipos de grupamentos entre enunciados não sejam os mesmos e não ocorram apenas 

em função de um amontoamento de elementos.  

Por fim, a análise deve se atentar para a recorrência, que implica em todo enunciado 

possuir um campo de elementos antecedentes em que se situa, mas que pode se reorganizar e 

redistribuir conforme relações novas. É necessário se atentar para a história, para refletir acerca 

das formas específicas de um acúmulo, que é possível ser visto por meio das relações. O texto 

é o dito. E ele é regido por coerções assim como a interpretação dele. 

Como surgiu um enunciado e não outro em seu lugar, é a pergunta que fazemos 

constantemente, em uma análise arqueológica. Para que possa emergir uma solução, não pode 

emergir, na superfície do que é dito, a ideia de privatização, mas, justamente por estar na 

superfície daquilo que é dito, e não por estar escondido, mas em outro espaço, ela emerge. 

Existe, dessa forma, um jogo de estratégias a serem postas em prática. De acordo com Dardot 

& Laval (2016, p. 191), a estratégia neoliberal, que estudaremos no capítulo seguinte, ao 

tratarmos da biopolítica, compreende “[...] o conjunto de discursos, práticas, dispositivos de 

poder visando à instauração de novas condições políticas, à modificação das regras de 

funcionamento econômico e alteração das relações sociais de modo a impor esses objetivos”. 

Trataremos no capítulo seguinte, de maneira mais ampliada, a respeito da questão do poder. 
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3 AS RELAÇÕES DE PODER: TENSÕES DE UM PROJETO POLÊMICO 

 

O fato de analisarmos aquilo que foi dito a respeito das OSs na gestão de escolas, a partir 

do que a mídia jornalística publicou, nos direciona, neste capítulo, para algumas reflexões 

importantes que tem como base a analítica do poder de Michel Foucault. A verdade, na 

produção da narrativa jornalística, funciona como uma espécie de construção legitimada, 

ancorada na ideia de credibilidade, tanto da própria mídia, quanto do jornalista, da fonte 

entrevistada, do veículo de comunicação, enfim, daquilo que é dito. Essa credibilidade, que é 

quase sempre ensinada nos cursos de graduação de jornalismo, é largamente propagandeada 

nas redações de veículos de comunicação. 

Veremos, neste capítulo, acerca da construção de verdades na mídia jornalística sobre a 

escola, que precisavam ser compreendidas, para a implantação e sucesso do projeto, como 

espaço de aprendizado, mas, sobretudo, de competitividade. Por conseguinte, o professor devia 

exercer não apenas uma atividade profissional remunerada, mas devia cumprir um sacerdócio, 

ao qual deve ser vocacionado para formar o cidadão de bem e o indivíduo empreendedor de si.  

Discursivamente, se construía a noção de um governo responsável por conduzir a 

população em segurança, capaz de construir, ainda no presente, o futuro promissor tão desejado. 

E essa mesma segurança na condução, ou a falta dela, quando atribuída ao outro e ao que é feito 

por ele, poderia ser o grande desencadeador, que permitiu a propositura do modelo OSs nas 

escolas. Propomos um início semelhante ao que foi realizado no primeiro capítulo. Para tal, 

trazemos uma matéria publicada no jornal Diário de Goiás, em 19 de junho de 2015, na qual o 

então governador, Marconi Perillo, durante cerimônia de entrega de benefícios sociais, 

afirmava, à época, que iria implantar as OSs na educação, a fim de realizar o que ele chamou 

de “transformação na educação”. Abaixo, o texto, na íntegra. 

 

(20) 

“Eu vou implantar as OS’s para transformar a Educação de Goiás”, diz Marconi 

 

O governador Marconi Perillo afirmou nesta sexta-feira (19 de junho), durante solenidade de entrega de 

530 bolsas de incentivo do Programa Pró-Atleta, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que o objetivo do 

governo estadual é melhorar a qualidade da educação no Estado em benefício dos professores dedicados 

às suas atividades e dos alunos. 

 

Segundo Marconi, o compromisso de suas administrações ao promover os investimentos no setor 

sempre foi com o conjunto dos professores, pais e alunos, e não com minorias que partem para o 

radicalismo com objetivos eminentemente políticos. “Quem tem voz e vez é o aluno, e não o 
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baderneiro”, disse o governador, diante de uma parcela de manifestantes grevistas que entraram no 

evento. 

 

Dois grupos da educação foram ao evento. Cerca de 12 integrantes do grupo de Mobilização dos 

Professores, antagônico do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (SINTEGO) levou um caixão e 

estavam vestidos de preto. Este grupo vaiou o governador e secretária da Educação, Raquel Teixeira. 

 

O grupo do Sintego ficou do lado de fora, segundo a assessoria da entidade. 

 

“Alguns radicais, que querem achar que o Brasil é a Venezuela ou é Cuba, quiseram atrapalhar este 

evento. Talvez tentando me intimidar para que eu não viesse aqui. Radicais, pessoas que são 

acostumados à baderna, ao desrespeito, à deseducação. Mas eu tenho coragem de enfrentá-los, todos, de 

cabeça erguida. Estou aqui para trazer benefícios”, disse o governador. 

 

“O professor eu respeito. Baderneiro, não!”, disse o governador, sob aplausos.” E tem mais uma coisa: 

queria que vocês soubessem que, enquanto a inflação, em 5 anos, foi de 30%, o Governo do Estado deu 

aumento de 89% aos professores de Goiás. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: eu tive coragem de 

mudar a Saúde e mudei, com as OSs. E eu vou mudar a Educação!”, afirmou o governador, durante o 

discurso. 

 

“Vocês não vão ganhar no grito. Eu tenho remédio para vocês. Quem tem voz e vez é o aluno, e não o 

baderneiro”, afirmou. Marconi disse que a melhoria na qualidade da educação passa pela implantação 

da gestão por Organizações Sociais, assim como foi feito na saúde no último mandato. 

 

“Eu vou implantar as OSs para transformar a Educação de Goiás na melhor do Brasil, como eu fiz na 

Saúde. Não adianta querer ganhar no grito”, afirmou. 

 

Ainda sobre a questão do reajuste salarial, o governador disse que “só vai pagar o que dá conta”, e que 

“89% (de aumento) é quase dobrar o salário em 5 anos”. 

 

O governador disse ainda que quase a integralidade dos professores não adotaram postura radical, estão 

abertos ao diálogo “Vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar os professores. Porque 

99% dos professores goianos são pessoas de bem, bem intencionadas, fazem da Educação um 

sacerdócio. Não são vocês, gatos pingados, que vão ganhar no grito”, afirmou Marconi. 

 

Ele encerrou suas palavras se dirigindo aos atletas beneficiários do programa: “Um abraço a vocês, 

atletas. Sejam felizes. Estudem com os educados professores. Lutem pelos seus ideais, conquistem 

medalhas, e vão ter sempre o apoio do governador e do governo de Goiás”. 22 

Fonte: TAVARES, Altair. “Eu vou implantar as OSs para transformar a educação de Goiás”, diz Marconi. 

Diário de Goiás, 19 jun. 2015. 

 

 De acordo com Marconi Perillo, havia pelo menos dois grupos de professores em atividade nas 

escolas goianas. Um, a quem a matéria chamou de “dedicados às suas atividades e dos alunos” e outro 

a quem o próprio governador nominou de “baderneiro”. Essas referências estão dispostas no quadro 

abaixo. Vamos nos ater às falas literais do político, ou seja, àquelas que aparecem na matéria entre aspas. 

Baseado no que disse o governador, foram nomeados, apenas para fins didáticos, um grupo como “bons 

 
22Disponível em: <https://diariodegoias.com.br/eu-vou-implantar-as-os-s-para-transformar-a-educacao-de-goias-

diz-marconi/>. Acesso em: 19 jul. 2021. 
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professores” e outro como “maus professores”, afinal, esse foi o propósito de Marconi, mostrar que 

existem bons e maus, dedicados e radicais. 

 

Quadro 08: Termos que identificam “bons” e “maus” professores, conforme matéria do Diário de Goiás 

 

Bons professores Maus professores 

“bem intencionados” “baderneiros” 

“99% dos professores goianos são pessoas de 

bem” 

“radicais” 

“fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para 

ajudar o professor” 

“acostumados à baderna, ao desrespeito, à 

deseducação” 

“o professor eu respeito” “não vão ganhar no grito” 

“fazem da educação um sacerdócio” “gatos pingados” 

“educados professores” “eu tenho remédio para vocês” 
Fonte: TAVARES, Altair. “Eu vou implantar as OSs para transformar a educação de Goiás”, diz Marconi. 

Diário de Goiás, 19 jun. 2015. 

 

Essa fala de Marconi é anterior ao que foi dito na Bahia, alguns meses mais tarde. Inclusive, no 

evento em Salvador, o então governador citou esse episódio, quando se referiu a um grupo de professores 

como radicais de esquerda que o xingaram. Na cerimônia em Goiânia, o político disse ter um remédio 

para eles. Na reunião promovida por empresários, ele deixa claro do que se trata: militarização e 

organização social. Descredibilizar movimentos sindicais e de estudantes, afirmar que são radicais 

ideológicos, que são a minoria das pessoas, são modos recorrentes de os governos minarem a resistência 

e a capacidade de organização e de mobilização das categorias. Aliás, no cálculo feito pelo tucano para 

convencer a população, os argumentos são os mesmos utilizados pelos partidos, à época, de oposição 

ao governo de Dilma Rousseff, que insistiam em enquadrar partidos de esquerda como baderneiros e, 

mais ainda, como um mau a ser combatido ou exterminado por meio da violência real ou simbólica.  

A matéria citou que o grupo que protestava, era uma espécie de dissidência do Sindicato de 

Trabalhadores da Educação. Mas, o que chama a atenção, de fato, para nós, é quem Marconi afirmava 

serem os verdadeiros professores. Eles eram “educados”, “são pessoas de bem”, “bem intencionados” 

e, sobretudo, “fazem da educação um sacerdócio”. Em resumo, o professor deveria ser um cidadão de 

bem, dócil, compreensivo, que formaria, produziria ou multiplicaria pela sociedade, cidadãos de bem, 

igualmente dóceis e compreensivos.  

E o que seria um cidadão de bem? Mais ainda, o que seria ser um professor de bem? No encontro 

em Salvador, o governador afirmou que aquilo que faltava aos professores radicais era “disciplina e 

hierarquia”. Talvez fossem esses os atributos que se esperava dos professores-sacerdotes. Submissão a 

uma missão, não importando as condições para seu exercício. Pouca ou nenhuma reflexão acerca do que 

é feito, em nome da obediência a uma autoridade ou a um projeto político. O exercício do magistério 

como um sacerdócio implica em um tipo de chamado, de vocação, até mesmo sagrada, que pode 

implicar, em algum momento, na renúncia a um salário digno e, igualmente, a condições dignas de 
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trabalho. Por ser uma espécie de dom, deve ser exercido com uma boa dose de abnegação. Os que se 

desviam disso, são meros doutrinadores, radicais de esquerda.  

Teremos a oportunidade de refletir a esse respeito no capítulo seguinte, onde tratamos das 

ocupações em escolas e das greves de professores e do projeto “Escola sem Partido”, que visava a proibir 

qualquer tipo de atitude ou ação do professor que pudesse ser caracterizada, segundo os idealizadores 

do movimento e da lei, como doutrinamento. A matéria que trouxemos no excerto (20) (cf. p. 103) 

retornará em outros momentos de nossa análise, no decorrer deste capítulo. Sem dúvida, ela nos fornece 

elementos importantes para pensarmos nas concepções de professor que se buscou construir na 

sociedade, por meio da mídia jornalística.  

 

3.1 Os efeitos de verdade 

 

Busca pela verdade, verdade dos fatos, verdade doa a quem doer, enfim, uma série de 

questões que envolvem a verdade e a mídia jornalística, comumente são propagadas por 

veículos de comunicação, que de alguma forma buscam associar ou relacionar informação com 

verdade. Diante disso, propomos refletir sobre a relação que se estabelece entre jornalismo e 

credibilidade e com base nos pressupostos de Foucault consideramos os efeitos de verdade que 

foram produzidos pela mídia jornalística a respeito daquilo que foi dito acerca da gestão de 

escolas por OSs. 

 

3.1.1 Mídia jornalística e credibilidade  

 

O jornalismo, ao longo dos tempos, tem pautado sua prática em algumas prerrogativas. 

Verdade, imparcialidade, objetividade, apenas para citar algumas palavras, sempre foram 

algumas das máximas ensinadas em cursos de graduação e propagadas em redações de veículos 

de comunicação. Um rápido olhar para alguns manuais de redação da mídia brasileira, é capaz 

de fornecer um panorama da relação que se estabelece entre jornalismo e verdade. O Manual 

de Redação da Rede Paraná Educativa, por exemplo, afirma que “a verdade do jornalismo é 

aquela passível de ser enunciada num relato cuja natureza factual e cujos argumentos podem 

ser facilmente interpretados e empiricamente verificados” (PARANÁ EDUCATIVA, s.d.).  

Haveria, assim, uma vontade de verdade, que estaria contida no próprio relato, naquilo que é 

enunciado. Com isso, a informação jornalística aparenta carregar e conter em si mesma a 

credibilidade, a isenção, a neutralidade.  

Nesse jogo complexo, com seus elementos, estratégias, possibilidades e regras, essa 

vontade de verdade, ainda que nos convençamos ser muito mais simbólica do que 
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necessariamente e efetivamente uma técnica ou mesmo uma obrigatoriedade, é, sem dúvida, 

necessária, ao menos para que a mídia jornalística se firme e se confirme enquanto instituição 

chancelada a construir seus enunciados, a partir de um lugar e de uma relação que se sustente 

na credibilidade. 

Historicamente o jornalismo, e por conseguinte, “os relatos jornalísticos expressariam, 

assim, desde sua origem discursiva, antes vontades de verdade do que uma descrição pura de 

acontecimentos” (VARONI & BELDA, 2017, p. 237). Em A ordem do discurso, Foucault 

(2011) lança uma questão acerca da vontade de verdade: “[...] na vontade de verdade, na 

vontade de dizer esse discurso verdadeiro, o que está em jogo, senão o desejo e o poder? 

“(FOUCAULT, 2011, p. 19).  

Se pensarmos, por exemplo, o conceito da agenda setting, verificamos que o jornalismo 

se constituiu como uma espécie de lugar responsável por pautar opiniões e discussões em nossa 

sociedade. Tal teoria, formulada na década de 70 por McCombs e Shaw, consiste em pensar 

que o modo como conhecemos o mundo é modificado “[...] a partir da ação dos meios de 

comunicação de massa – ação esta que passa a ser compreendida como um ‘agendamento’, isto 

é, a colocação de temas e assuntos na sociedade” (ARAÚJO, 2001, p. 129).  

Partindo dessa premissa, as questões, que pautam nossas discussões diárias, estão 

diretamente atreladas aos meios de comunicação, uma evidência de que, ao longo dos tempos, 

o jornalismo foi se consolidando como instituição autorizada e legitimada a pautar nossas 

discussões, possivelmente, por sua relação com aquilo que se constrói como vontade de 

verdade. Mendonça & Temer (2015, p. 196) afirmam que,  

 

para a sociedade em geral, são os meios quem dimensionam a realidade e levam ao 

conhecimento de fatos que ocorrem em escala global.  Além disso, a mídia detém 

consigo um discurso verídico, que redefine seu papel, colocando-a em um campo de 

alcance, visibilidade e autoridade.  

 

 Os meios de comunicação, com isso, ao invés de imporem, influenciam a médio e a longo 

prazo nossa pauta cotidiana de discussões. Essa influência se baseia em um arbítrio de vontade 

de verdade. 

Ao longo do tempo, portanto, foi sendo construído, seja pela própria mídia, seja pela 

sociedade, nesse jogo que trata de regimes de verdade, a percepção de que “[...] a verdade é 

deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos 

regulamentados de poder” (FOUCAULT, 2017a, p 12). Existem, portanto, discursos que são 

acolhidos como verdadeiros. A mídia jornalística, por sua pretensão de objetividade, por se 
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valer de pessoas que estão autorizadas a dizer a verdade sobre algo, nos faz pensar em um “[...] 

conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o 

funcionamento dos enunciados” (FOUCAULT, 2017a, p. 14), voltados a construção de uma 

verdade a respeito daquilo que a mídia veicula. 

O processo de implantação da imprensa no Brasil ocorre, efetivamente, com a chegada 

da família real portuguesa no Brasil. Em 1808, é fundada A Gazeta do Rio de Janeiro, que surge 

devido à falta de veículos de comunicação e da consequente necessidade de a corte portuguesa, 

agora residente no Brasil, informar à população sobre as principais iniciativas e ações 

governamentais. Posteriormente, em 1811, surge em Salvador o jornal A idade de ouro do 

Brasil. Curiosamente, o periódico trazia em sua epígrafe, conforme relata Sodré (1999, p. 29), 

os dizeres “falai em tudo verdades, a quem em tudo as deveis”, o que implicava, conforme o 

autor, em relatar os fatos, sem emitir opiniões ou reflexões diretas ou indiretas. Há, assim, uma 

vontade de verdade, que se assemelhava ou mesmo se confundia com imparcialidade e 

objetividade. Aliás, imparcialidade e objetividade, em alguns momentos, até se confundem, 

entretanto, a primeira, acreditamos, estaria mais próxima da ideia de neutralidade, enquanto a 

segunda seria, geralmente, a crença nos fatos noticiados ou reportados do que nos valores em 

si que deles podem derivar.  

Diferentes autores têm pesquisado e exposto seu pensamento a respeito dos temas que 

envolvem imparcialidade e objetividade no jornalismo. Um tema bastante complexo e 

polêmico, sem dúvida, pois, em algumas pesquisas, essa questão está diretamente vinculada à 

ética jornalística, como é o caso da abordagem realizada por Bahia (1990). Para o autor, 

objetividade e imparcialidade não são plenamente alcançadas, porém, o trabalho jornalístico 

deve se pautar na busca por essas condições. Sendo assim, para Bahia (1990, p. 13), a 

objetividade deve ser considerada como algo desejável. Uma vez que o processo de produção 

jornalística faz operar uma rede de escolhas e posições, a objetividade diz respeito à 

possibilidade de construção do relato jornalístico, por primar pela informação considerada 

correta. Ainda, segundo Bahia (1990, p. 16), a imparcialidade e a objetividade devem ser 

encaradas como balizadoras do trabalho jornalístico, pelo fato de fazer menção a aspectos como 

exatidão, veracidade, responsabilidade, proporcionadas por meio de certa neutralidade, atitudes 

com vistas à vontade de distanciamento do jornalista com aquilo que ele produz. 

Com o surgimento dos grandes conglomerados de empresas jornalísticas, o jornalismo 

também passa a ser encarado como um negócio, cuja mercadoria principal é a informação 

jornalística. Quando pensamos no jornalismo como negócio, a vontade de verdade se constitui 

como um bem simbólico, fundamental para a sustentação do jornalismo empresarial. Em 
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tempos de redes sociais e de intensa produção e circulação de informações, o jornalismo 

profissional tende a se diferenciar das demais formas de relação com a informação, exatamente 

por sua histórica relação com a credibilidade, e a falta dela pode colocar em risco a sustentação 

do negócio jornalístico.  

Um exemplo emblemático, o chamado Caso da Escola Base23, mostrou que a 

credibilidade, por si só, não se sustenta, e antes mesmo de sua existência, é necessário, por parte 

do jornalismo, um trabalho rigoroso de apuração e uma boa dose de desconfiança. Na época, 

em 1994, a direção e alguns professores da escola paulistana foram acusados, por algumas mães 

de estudantes, de cometerem abuso sexual contra crianças de uma turma de quarto ano. A 

escola, em consequência das graves acusações, acabou fechando as portas e o processo, tempos 

depois, acabou sendo arquivado por falta de provas. Isso mostra que nem sempre as bases de 

construção do que podemos compreender como credibilidade jornalística estão devidamente 

sólidas.  

A vontade de verdade do jornalismo pode estar vinculada aos processos e às técnicas de 

construção do material jornalístico. Por isso, os critérios de importância e de noticiabilidade 

buscam, como salienta Wolf (2008, p. 202), responder à pergunta “[...] quais acontecimentos 

são considerados suficientemente interessantes, significativos, relevantes, para serem 

transformados em notícias?” O que deve ser noticiado, portanto, é decorrente de escolhas, em 

que se atribui a determinados acontecimentos a possibilidade de se tornarem notícia, enquanto 

a outros não. Entretanto, propomos ir além dos critérios técnicos, a fim de compreendermos 

que as matérias que analisamos, se constituem, sobretudo, em enunciados que constituem 

discursos, que integram uma trama complexa, nas relações de luta e de aliança. Constituindo 

esses critérios, podemos dizer que há também uma vontade de verdade na qual a discursividade 

expressa a credibilidade.  

Por outro lado, os efeitos de verdade da mídia jornalística, enquanto estratégia construída 

historicamente, podem fazer de jornalistas espécies de fiscais das estruturas políticas de poder, 

verdadeiros heróis que são temidos por denunciar autoridades, por fazer emergir esquemas de 

corrupção e até mesmo derrubar políticos. Sujeito a uma nefasta competição, muitas vezes, o 

jornalismo e a atividade jornalística acabam cedendo a pressões políticas, econômicas e sociais. 

 
23 Matéria publicada no portal da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em 07 de novembro de 2014, trouxe 

um retrospecto do Caso Escola Base, 20 anos após o ocorrido.  

Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/escola-base-20-anos-depois>. 

Acesso em: 22 set. 2020. 

 

https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/escola-base-20-anos-depois
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Com isso, o jornalismo, que seria uma espécie de sentinela da verdade, pode revelar, ainda que 

de maneira sutil, seus interesses, suas pretensões, suas vinculações.  

Adghirni (2011, p. 56) salienta que o jornalista  

 

prefere vestir a fantasia da circunstância que lhe permite subir na vida profissional ou 

simplesmente sobreviver diante do desafio das ‘rotinas produtivas infernais’ às quais 

está submetido dentro de um mercado desconfigurado pelas tecnologias e pela 

legislação trabalhista. 

 

Uma relação que passa, portanto, muito mais pela dinâmica de mercado, por práticas 

neoliberais a que o jornalismo e os jornalistas estão sujeitos. 

Credibilidade, sem dúvida, é essencial e fundamental para a sobrevivência e longevidade 

de qualquer instituição jornalística. Mas é necessário que o jornalismo, enquanto instituição 

social, se paute na pluralidade, na ética, na diversidade, nos direitos humanos. O jornalismo 

necessita, costumeiramente, manter e fortalecer sua imagem como instituição que diz a verdade, 

que tem um compromisso com a verdade. Aliás, isso é dito frequentemente, como se 

constituísse uma espécie de pacto entre a mídia jornalística e a sociedade, no qual cabe a mídia, 

um compromisso com a verdade. O que ocorre, no entanto, é uma tomada de posição, dentre 

tantas, assumida de forma explícita, ou não, como narrativa jornalística.  

Para isso, lembramos as manifestações entre 2015 e 2016, contrárias e favoráveis à 

presidenta Dilma Rousseff. Enquanto alguns veículos de comunicação tratavam as pessoas nas 

ruas como manifestantes, que pediam o impeachment de Dilma, outros, contrários, eram 

tratados como desordeiros. Exemplo disso podemos ver em duas matérias do portal G1. Na 

primeira, a manchete diz: “Manifestantes fazem maior protesto nacional contra o governo 

Dilma” (G1, 13/06/2016) e no corpo do texto, destacamos o seguinte trecho: “As manifestações 

foram pacíficas, com poucos incidentes isolados em algumas cidades. Grande parte dos 

manifestantes vestia verde e amarelo e levava cartazes contra a corrupção, o governo federal e o PT” 

(ibid.).  

O mesmo portal G1, ao relatar outra manifestação, que afirma ser favorável à presidenta, diz: 

“Manifestantes fazem maiores atos a favor de Dilma desde o ano passado” (G1, 18/03/2016), e, no 

corpo da matéria, vemos a informação que “as manifestações foram pacíficas no geral, com alguns 

incidentes isolados”. No primeiro exemplo, uma manifestação gigantesca, a maior do país, ordeira, 

patriota, poucos problemas. No segundo exemplo, atos, e não manifestações, menores em número de 

participantes do que os favoráveis à saída de Dilma da presidência, de uma maneira geral pacífica, mas 

com alguns incidentes, ainda que isolados. 
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Ao lembrarmos essa questão, não podemos deixar de estabelecer relações com nosso trabalho. No 

complexo e polêmico processo de tentativa de transferir a gestão de escolas estaduais de Goiás para OSs, 

quando um determinado veículo de mídia afirmava que o gestor empresarial iria melhorar a qualidade da 

educação, não existiam, necessariamente, condições, provas, fatos, que permitissem a um dado jornal 

afirmar isso. Isso, quando dito, se apoiava em bases passíveis de contestações, a partir daquilo que o 

governo estadual dizia, que, inclusive, foi rechaçado pelos movimentos sindical e estudantil e até mesmo 

pelo poder judiciário.  

Governo estadual e parte considerável da mídia jornalística, reverberando o que foi dito pelo poder 

público, buscaram um efeito de verdade que visava a deixar evidente mais ainda o que demonstrava ser 

a necessária mudança imediata no modelo de gestão das escolas públicas em Goiás. Da mesma forma, 

isso ocorreu na propositura daquilo que se apresentou como solução, que buscou mostrar a figura do 

empresário generoso e capacitado, que desejava realizar uma parceria com o governo e com a sociedade. 

Essa vontade de verdade governamental e midiática se construía por meio de estratégias discursivas e se 

desconstruía por meio dessas estratégias discursivas, porém, sobretudo, nas resistências, nos modos de 

resistir, como veremos no terceiro capítulo. Vejamos o que Foucault tem a nos dizer a respeito da 

verdade. 

 

3.1.2 A vontade de verdade  

 

Se pensamos anteriormente na relação entre verdade e mídia, é importante avançarmos nessa 

discussão, lançando nosso olhar, agora, para a vontade de verdade, para o efeito de verdade, que não 

deve ser compreendida de forma linear, por meio de uma relação de causa e efeito. Quando pensamos 

nesse jogo, no qual se constroem efeitos de verdade, entendemos que “[...] se atribui ao verdadeiro 

efeitos específicos de poder; entendendo-se também que não se trata de um combate em favor da 

verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-político que ela desempenha” 

(FOUCAULT, 2017a, p. 53). O filósofo não nega a verdade. Ele descreve como funciona 

discursivamente. Nesse sentido, ao propor uma gestão de escolas estaduais por OSs, além de 

justificativas e de convencimento, de apontar a necessidade de mudança e de indicar o que deveria 

ser feito, o que se buscou foi atribuir, a esses aspectos, um efeito de verdade. Ocorria, com isso, um 

jogo de construção com a verdade, que se apoiava em uma complexa rede discursiva, decorrente de 

relações de saber-poder, que enalteciam a gestão empresarial. Entretanto, é bom lembrarmos que a 

verdade, quase sempre, não é nem simples, tampouco óbvia.  

Veremos adiante que parte significativa da população não apenas poderia reconhecer como 

verdade o que foi dito pelo poder público, como poderia pedir pela implantação plena do modelo 
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proposto. Não se trata de estabelecer se um determinado discurso é verdadeiro e o outro é falso, mas, 

conforme Foucault (2017a, p. 54), de compreender que “[...] a verdade está circularmente ligada a 

sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. 

Regime de verdade”. Há, portanto, uma complexa relação entre poder e verdade a ser considerada, 

quando nos debruçamos, por exemplo, naquilo que foi construído discursivamente pelo governo 

estadual e corroborado por parcela significativa da mídia jornalística. 

As OSs, antes consideradas um dos possíveis modelos, agora, efetivamente, circundam as 

escolas, à espera do momento ou da permissão para a entrada. Os editais seriam uma espécie de 

chave, de senha para essa entrada, pois uma vez divulgados esses documentos, empresas 

concorreriam para obter a gestão de um grupo de escolas e sacramentada a vencedora da 

concorrência, um contrato seria assinado e, com isso, teria início, de fato, a administração 

empresarial da escola. Pois bem, estamos nesse momento dos editais em abril de 2015.  O primeiro 

edital para escolha da OS responsável pelo primeiro lote de escolas é divulgado. À época, Marconi 

Perillo disse, conforme o jornal O Popular de 15 de abril de 2015, que se tratava de “[...] uma 

iniciativa ousada, corajosa, pelo enfrentamento ideológico que isto vai certamente significar, mas 

estamos dispostos a enfrentar todo este debate, toda esta polêmica com um único objetivo: levar mais 

qualidade à educação pública.”. 

O edital não registrou nenhum interessado e um novo edital foi publicado em junho. Em 

dezembro de 2015, a Secretaria de Educação informava a existência de ao menos 30 pedidos 

feitos por parte de OSs dispostas a atuar na gestão das escolas públicas. De dez pedidos 

analisados, conforme o jornal O Popular apurou, em publicação de 18 de dezembro de 2015, 

sete foram reprovados. Em um dos pedidos aprovados, a OS Inove teve seu CNPJ criado em 

setembro de 2015, e a principal atividade informada era a administração hospitalar. Também 

em dezembro, as primeiras ocupações de escolas foram registradas. Essa questão, 

especificamente, será alvo de análise mais detalhada, que faremos no próximo capítulo.  

Em 15 de fevereiro de 2016, de acordo com matéria de O Popular, foi realizada a primeira 

sessão de abertura dos envelopes com propostas de OSs interessadas na gestão de 23 escolas na 

macrorregião de Anápolis. Devido a pendências em documentação, a sessão foi remarcada para 

24 de fevereiro. O jornal O Popular destacou que, para a realização da primeira sessão, o estado 

mobilizou um forte aparato de segurança, composto por tropa de choque e cavalaria, temendo 

a presença de manifestantes.  

Paralelo ao credenciamento das OSs, as ocupações continuaram em diversas escolas, 

havendo, inclusive a ocupação da sede da Secretaria de Educação. Os editais foram suspensos 

devido a irregularidades constatadas pelo poder judiciário e devido a falhas em sua elaboração. 
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Somente em agosto de 2016 uma nova disputa para gerir as escolas da macrorregião de 

Anápolis de fato ocorreu. Em 22 de setembro de 2016, o jornal O Popular anunciava que, de 

19 OSs qualificadas na primeira fase, apenas quatro seguiram para a próxima etapa da seleção.  

Somente em 18 de outubro de 2016, conforme matéria de O Popular, era anunciada a OS 

vencedora do processo de seleção, que seria responsável pela gestão de 23 escolas estaduais nas 

cidades de Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Pirenópolis e Nerópolis. A Gestão Transparência e 

Resgate Social (GTR), nome de fantasia da razão social Grupo Tático e Resgate, foi a 

instituição considerada aprovada. Devido a recursos e embates jurídicos, como veremos em 

outro momento, ocasionados por falta de qualificação e idoneidade dos administradores da OSs, 

a GTR acabou não assumindo a gestão das escolas.  

Chama a atenção, enquanto nome da OS, aquilo que acompanha a gestão, quer seja, a 

transparência, algo facilmente desconstruído, como vimos, mas que visa estabelecer um certo 

resgate social, não muito claro, que soa, para nós como sinônimo de retrocesso e de 

conservadorismo. Enquanto tramitava o processo da macrorregião de Anápolis, a Secretaria de 

Educação lançou no início de 2017 um novo edital de chamamento, dessa vez, para a gestão de 

25 escolas nas macrorregiões de Luziânia e Águas Lindas, conforme noticiado em 12 de janeiro 

de 2017, no jornal O Popular. Da mesma forma como ocorreu em Anápolis, nenhuma OS 

chegou a administrar escolas da região de Luziânia e Águas Lindas devido a demandas 

jurídicas.  

Poder e verdade são noções extremamente produtivas para pensarmos os enunciados da mídia 

jornalística a respeito da possibilidade de gestão de escolas estaduais em Goiás por OSs. Elas nos 

mostram, conforme Foucault (2017a, p. 278), que  

 

existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo 

social e que essas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar 

sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso.  

 

Necessário ressaltar também, conforme Foucault (2017a, p. 284), que o poder “[...] nunca está 

localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um 

bem. O poder funciona e se exerce em rede”. Dessa forma, destacamos que o poder circula, não se 

trata de algo que exista, no sentido de pertencer a alguém, mas que, na realidade, se exerce por meio 

de práticas e de relações. O poder, fundamentalmente, não se detém, mas se exerce.  

Historicamente a escola constrói um discurso ou até mesmo está inserida em um discurso que 

a torna responsável por cumprir o papel de escolarização, de qualificação, até mesmo em virtude de 

sua natureza social e da dinâmica de ensino-aprendizagem a qual se vincula. Assim, é atribuído à 
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escola certo efeito de poder, vinculado à instrução escolar, que se dá, por exemplo, por meio da 

disciplina, da avaliação, da classificação, enfim, por um complexo conjunto de regras e práticas que 

atribui ao discurso escolar essa prerrogativa, digamos, formadora.  

Entretanto, observa Laval (2004, p. 23), a escola  

 

não é mais o local de assimilação e de presença frequente das grandes narrações que forjam 

caracteres estáveis para situações sociais bem definidas; ela é lugar de formação de 

caracteres adaptáveis às variações existenciais e profissionais em movimento incessante. 

 

Construído de modo a mostrar que as mudanças são necessárias e benéficas a todos, os efeitos 

de verdade em torno das OSs na educação podem ocultar, na realidade, a transformação do espaço 

de construção de cidadania, que valoriza e respeita as diferenças em espaço da empresa, que promete 

e visa a promover um suposto bem-estar a ser conquistado pelos mais bem adaptáveis ou maleáveis 

a um modelo concorrencial. 

A objetividade no jornalismo, para Traquina (2004, p. 139), “[...] não é a negação da 

subjetividade, mas uma série de procedimentos que os membros da comunidade interpretativa 

utilizam para assegurar uma credibilidade como parte não interessada e se protegem contra 

eventuais críticas ao seu trabalho”. Essa objetividade, essa tentativa de assegurar uma 

informação que possa ser chancelada, não implica, necessariamente, em uma verdade universal. 

Não se trata, também, de uma questão dicotômica, que aponta para o verdadeiro ou o falso. O 

procedimento a ser adotado, o caminho proposto por Foucault (2017a, p. 44), que por extensão 

utilizamos para os discursos da mídia jornalística consiste em “[...] ver historicamente como se 

produzem efeitos de verdade no interior dos discursos que não são em si nem verdadeiros nem 

falsos”.  

Com isso, o que se estabelece é “[...] um combate ‘pela verdade’ ou, ao menos, ‘em torno da 

verdade’” (FOUCAULT, 2017a, p. 53). Isso implica, ainda, na possibilidade de silenciar ou mesmo 

de descredibilizar posições e opiniões que denunciem ou que levem à reflexão acerca dos riscos do 

novo modelo de gestão, a exemplo de professoras e professores que protestaram, contrários ao 

modelo de gestão. Implica, também, em posicionar tais professoras e professores como 

“baderneiros”, conforme dito por Marconi Perillo no início deste capítulo, em (20) (cf. p. 103). 

Aqueles que se mantem distantes do movimento de professores contra as OSs foram denominadas 

“pessoas de bem”.  

De modo a pensarmos nos efeitos de verdade do discurso da mídia jornalística com relação as 

OSs na educação, propomos, “[...] por verdade, entender o conjunto de procedimentos regulados 

para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados” (FOUCAULT, 



115 
 

2017a, p. 54). Podemos observar a ocorrência desses efeitos de verdade, por exemplo, naquilo que 

foi dito a respeito dos professores na mídia jornalística. Destacamos, para nossa análise, matéria 

publicada no jornal O Popular em 20 de novembro de 2016. 

 

(21) 

Professores manifestam contra implantação de OSs no Estado 

20/11/2015 - 06:00 

 

Cerca de 200 pessoas se reuniram na Praça do Bandeirante na tarde de ontem para protestar contra a 

implantação do modelo de gestão compartilhada com as organizações sociais (OSs) em Goiás. Por volta 

das 17h30, professores da rede estadual, de cursos de licenciatura e alunos seguiram em caminhada até 

a Praça Cívica. Os manifestantes colocaram fogo em oito pneus e os bombeiros foram acionados. 

Segundo manifestantes, foram lançados pó químico de extintor e água de coloração escura nos 

participantes quando eles evitavam que o fogo fosse apagado. O trânsito ficou lento até 19h30. 

Durante a mobilização na Praça Cívica, manifestantes reclamaram que um motorista de ônibus avançou 

contra o grupo que fechava o anel interno da Avenida 82. Ninguém ficou ferido. 

O manifesto não possui bandeira partidária ou grupo político, segundo explica o professor da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), Álcio Crisóstomo. Ele afirma que a principal insatisfação é por 

conta do fim dos concursos públicos na área da educação. Ele prevê crise no sistema educacional, já que 

essa medida de governo inibirá o interesse dos candidatos às licenciaturas, por falta de garantia de 

emprego estável. 

O grupo de professores deverá encaminhar carta para a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e 

Esporte (Seduce) ainda hoje para solicitar conversa com a titular da pasta, Raquel Teixeira. “Queremos 

ouvir da secretária o que está sendo planejado e o que justificaria cancelar concursos na área.” 

A Seduce informou que vem atendendo a todos sobre esse assunto e que novos encontros deverão ser 

marcados pela titular da pasta. Raquel Teixeira já tem agenda na próxima semana com o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), Ministério Público do Estado de Goiás, Tribunal de 

Contas do Estado (TCE), entre outros. 24 

Fonte: PROFESSORES manifestam contra implantação de OSs no estado. O Popular, 20 nov. 2015. 

 

A notícia é bastante curta e reporta o acontecimento factual de uma manifestação de 

professoras e professores no centro de Goiânia. Primeiramente, é importante ressaltar que o projeto, 

no texto, foi considerado pelo jornal como “gestão compartilhada com as Organizações Sociais”. 

Isso já é um indicativo do que se espera encontrar no relato jornalístico, que se apoia, justamente, 

nesse efeito de verdade de uma não privatização, mas de uma parceria com empresários. Note-se, 

“com empresários” e não “dos empresários”. O destaque do texto está na manifestação e naquilo que 

os manifestantes fizeram ou no transtorno que ocasionaram para a cidade e para as pessoas. É como 

se o professor desviasse seu foco e sua atenção da sala de aula, deixando de ser o “educado 

 
24Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/professores-manifestam-contra-

implanta%C3%A7%C3%A3o-de-oss-no-estado-1.991755>. Acesso em: 06 jun. 2020. 
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professor”, para se tornar um “baderneiro”, como disse Marconi Perillo na matéria que iniciou este 

capítulo. Embora fosse sabido que a proposta era extremamente polêmica e que enfrentaria forte 

resistência de parte dos professores, foi dito que parte dos contrários, ao se posicionarem dessa forma, 

o fazem com desordem, queimando pneus, entrando em confronto com a polícia, obstruindo ruas e 

avenidas, causando transtorno. O professor de bem deveria estar em sala de aula, permitindo ser 

conduzido por aquilo que é proposto ou aguardando calmamente o desenrolar dos fatos.   

Logo de início, a ênfase foi dada no primeiro parágrafo para os pneus queimados e para o 

trânsito lento. Foram destacadas a importância e a necessidade de atuação das forças de segurança, 

uma vez que os professores impediram os bombeiros de apagar o fogo ocasionado pelos pneus 

queimados. Haveria, assim, uma justificativa para o fato de os manifestantes terem sido recebidos 

com pó químico de extintor de incêndio e com água de cor escura. A reação de quem passava pelo 

local pode ser sintetizada com o ímpeto de um motorista de ônibus que avançou o veículo contra o 

grupo que protestava. A relação do professor com o tempo deve se resumir à sala de aula e a relação 

do professor com a atividade docente deve se resumir a um sacerdócio, como fora dito por Raquel 

Teixeira e por Marconi Perillo. Tentativas de minar ou mesmo de demonstrar que reivindicações ou 

manifestações não podiam ou não deveriam existir, pois professor, ou professor de bem, é aquele 

que ensina de maneira abnegada. O olhar da jornalista para o fato a ser narrado, enxerga pneus 

queimados, trânsito lento, confronto entre policiais e professores.  

Chamou a atenção, ainda com relação à matéria que trouxemos em (21) (cf. p. 115), o 

espaço e a voz dada aos professores. A insatisfação se resumia ao fim dos concursos públicos. 

É como se professores estivessem preocupados apenas com a manutenção de seus empregos e 

com a estabilidade assegurada pelo concurso público. Embora não saibamos quantos docentes 

foram ouvidos, a apenas a um é possibilitado dizer, e isso ocorre no sentido de mostrar uma 

pauta muito mais corporativa, do que, necessariamente, uma preocupação com a escola pública.  

Com isso, percebemos a atualização de uma memória que mostra repetidas vezes que 

manifestantes vinculados a sindicatos ou a movimentos de esquerda são sempre desordeiros, 

tumultuadores, baderneiros e que a ordem, a civilidade, a educação, estariam com os que 

acolhem os ditames governamentais e com o próprio governo, que reiteradas vezes afirma ouvir 

e dialogar, quando, na realidade, bem sabemos, impõe. 

Prosseguindo nessa perspectiva, recorremos a Revel (2011, p. 149), que assinala que os 

jogos de verdade, para Foucault, não se referem “[...] a descoberta do que é verdadeiro, mas das 

regras segundo as quais aquilo que um sujeito diz a respeito de um certo objeto pode decorrer 

da questão do verdadeiro e do falso”. Aquilo que pode ser dito acerca das OSs, se relacionou à 

tentativa de construção de um discurso que fosse tido como verdade. Conforme assevera 



117 
 

Foucault (2017a, p. 279), “[...] somos julgados, condenados, classificados, obrigados a 

desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos 

verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder”. Um jogo discursivo, que 

demonstrou que o projeto OSs na escola necessita de certos enunciados, precisava de 

determinadas condições de existência, de um certo jogo com a verdade para se justificar e 

ganhar a adesão da população. E na sustentação desses enunciados, existia a ideia de uma 

educação “formadora”, e não, necessariamente, emancipadora.  

É bem possível que existisse mais adesão, sobretudo de mães, pais e responsáveis pelos 

estudantes do ensino fundamental e médio, uma concepção de escola que forme pessoas para 

ocuparem as melhores posições. São procedimentos regulados, nos quais se relacionam 

sistemas de poder e efeitos de poder em relação à verdade. “O problema não é mudar a 

‘consciência’ das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político, econômico, 

institucional de produção da verdade” (FOUCAULT, 2017a, p. 54).  

Não nos esqueçamos do que foi dito pelo então governador, na matéria que trouxemos 

em (20) (cf. p. 103). A recomendação de Marconi, feita aos presentes no evento em Goiânia, 

foi para que “estudem com os educados professores”. Algo que soou, até mesmo, como uma 

advertência, um alerta, e não apenas como um conselho ou como uma diretriz. Com isso, se 

construía ou mesmo se reforçava um efeito de verdade de que apenas educados professores são 

capazes de formar educados estudantes, educados cidadãos de bem. Ou podemos falar em 

sujeitos dóceis, moldáveis, passivos?  

Professores baderneiros não cumprem com a sua sacerdotal missão, se apoiam e 

propagam a desordem, a insubmissão e até mesmo a selvageria. Ou desejam, na realidade, 

propor reflexões, mostrar possibilidades, refletir acerca de questões aparentemente postas e 

cristalizadas? É necessário ir adiante e pensar a respeito do que é oferecido pelo neoliberalismo. 

O sujeito precisa ser escolarizado, na perspectiva do estado e do neoliberalismo, a fim de que, 

como dito pelo então governador em (20) (cf. p. 103), “lutem pelos seus ideais, conquistem 

medalhas”. Lutar e conquistar, na escola do bem, para se tornar pessoa de bem. Medalhas para 

mostrar o resultado prático de uma escola formadora que instrui e premia os melhores. 

Características de um modelo projetado não para pensar, criar, propor, mas para obedecer, 

capacitar, formar. Reflexão leva tempo. Capacitação é mais rápida. Assim, podemos dizer que 

“[...] há dizer-verdadeiro, dispositivos de verdade, instituições que se reivindicam a verdade, 

mas não verdades” (ENGEL, 2014, p. 308). Conforme Veiga-Neto (2017, p. 101), “[...] são os 

enunciados dentro de cada discurso que marcam e sinalizam o que é tomado por verdade, num 

tempo e espaço determinado, isso é, que estabelecem um regime de verdade”. Questionamos, 
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assim, sobre como são estabelecidos esses critérios que vão permitir a emergência de 

enunciados sobre as OSs na educação e os regimes de verdade que estabelecem, “[...] de modo 

a conseguirmos mapear o regime de verdade que o acolhe e que, ao mesmo tempo, ele sustenta, 

reforça, justifica e dá vida” (VEIGA-NETO, 2017, p. 105). Veremos, no tópico seguinte, que 

essa relação seria amparada e sustentada pela racionalidade neoliberal, por uma gestão da 

educação e consequentemente da população que permitisse estabelecer o modo empresarial de 

gerir a educação. 

 

3.2 A biopolítica 

 

Foucault propõe o que podemos chamar de uma analítica do poder, que consiste em olhar 

para as práticas, saberes, poderes, para pensar a sociedade. Justamente nessas práticas, é 

possível observarmos as contradições, o heterogêneo, os rompimentos. Essas práticas nos 

permitem olhar para as condições históricas que tratam da emergência dos enunciados. No 

exercício de fazermos funcionar o pensamento do filósofo para os estudos do discurso, naquilo 

que temos refletido até aqui, ressaltamos, na relação entre poder e discurso, conforme Foucault 

(2015, p. 247), que “[...] o poder é alguma coisa que opera por meio do discurso, uma vez que 

o próprio discurso é um elemento em um dispositivo estratégico de relações de poder”. O objeto 

da análise da genealogia do poder, é, portanto, as relações e práticas de poder e não 

necessariamente o poder. 

 Os cursos de Foucault, ministrados no Collège de France, no final da década de 1970, 

Segurança, Território, População e Nascimento da Biopolítica, fornecem para nós, um 

importante e fundamental aporte teórico para refletirmos acerca das técnicas de poder, que 

agora se voltam para a população. Se antes se pensava em um poder soberano, centrado na 

coerção, “[...] em um direito de causar a morte ou de deixar viver [...], em que o poder se exercia 

essencialmente como instância de confisco, mecanismo de subtração” (FOUCAULT, 2017b, p. 

146), transformações dessas técnicas de poder levam ao poder disciplinar, e, “[...] agora é sobre 

a vida e ao longo de todo o seu desenrolar que o poder estabelece seus pontos de fixação” 

(FOUCAULT, 2017b, p. 149). São práticas de disciplina e de vigilância, que levam à produção 

de corpos dóceis e úteis, ampliando a ideia de corpo, que não é apenas uma unidade biológica, 

tratando, assim, de todo um investimento econômico no corpo, no qual “[...] esses métodos que 

permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 
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suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar ‘as 

disciplinas’”. (FOUCAULT, 2017b, p. 135) 

 No livro Vigiar e punir, Foucault (2017b) problematiza as práticas disciplinares que 

produzem corpos dóceis e úteis. Conforme Prado Filho (2017, p. 316),  

 

 

o estudo histórico ali realizado mostra a emergência, no Ocidente, do biopoder e das 

práticas disciplinares, sua formação e seus desdobramentos, que passam pela difusão 

da vigilância, pelo desenvolvimento das técnicas de exame e pela aplicação do poder 

da norma como prática de regulação das condutas individuais.  

 

 

 O que se verifica é um investimento nos corpos e na vida, um processo de produção de 

indivíduos, que se tornam sujeitos.  

 O método genealógico de Foucault, no estudo da biopolítica, trata da passagem de uma 

sociedade disciplinar, da existência de um poder soberano, punitivo, coercivo, que detinha o 

direito de deixar morrer, para um poder disciplinar, exercido sobre os corpos dos indivíduos, 

anátomo-política, que consiste em deixar viver, derivada da sociedade industrial, exercida no 

interior das fábricas, escolas, hospitais, famílias. A biopolítica trata do homem-espécie, de um 

tipo de regulamentação, que além de quantificar pela estatística e pela demografia, por exemplo, 

os índices de natalidade e de mortalidade, admite um poder capaz de garantir a vida, por meio 

de mecanismos de regulação e normatização. Foucault (2005, p. 292) explica essa questão, ao 

afirmar que  

 

as disciplinas lidavam praticamente com o indivíduo e com seu corpo. Não é 

exatamente com a sociedade que se lida nessa nova tecnologia de poder (ou, enfim, 

com o corpo social tal como o definem os juristas); não é tampouco com o indivíduo-

corpo. É um novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito 

pelo menos necessariamente numerável. É a noção de “população”. A biopolítica lida 

com a população, e a população como problema político, como problema a um só 

tempo científico e político, como problema biológico e como problema de poder, acho 

que aparece nesse momento. 

  

 No curso Nascimento da biopolítica, Foucault reflete sobre as formas de controle 

biopolítico na relação entre economia de mercado e neoliberalismo, concluindo que “[...] é 

necessário governar para o mercado, em vez de governar por causa do mercado” (FOUCAULT, 

2008a, p. 165). Nessa perspectiva, o homo economicus, o empresário de si mesmo, é um agente 

econômico, que maximiza seus lucros na relação ganho e perda. Nesse sentido, questionamos 

se a proposta de uma nova gestão das escolas estaduais podia se configurar, na realidade, como 

um investimento que extrapolasse o aspecto pedagógico e que podia representar, conforme 
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Foucault (2008a, p. 203), “[...] essa multiplicação da forma ‘empresa’ no interior do corpo 

social que constitui, a meu ver, o escopo da política neoliberal”. Vislumbramos, com a 

biopolítica, uma das formas possíveis para a compreensão e a reflexão sobre a questão das OSs 

na educação estadual. Haveria, de fato, apenas o interesse em oferecer uma educação de melhor 

qualidade ou, ao contrário, as OSs estariam interessadas, primeiramente, nos recursos que essas 

instituições poderiam receber? 

  Na perspectiva de análise do biopoder, esse se desloca de um poder soberano para um 

poder disciplinar que age sobre os corpos, de forma e de maneira específica, sendo, dessa forma, 

a política na gestão da vida. Não se trata, necessariamente, da substituição de um poder pelo 

outro, mas de compreender as relações, a genealogia do poder que, no biopoder, se refere à 

gestão da população, portanto, em seu aspecto governamental e político.  

 Na última aula do curso Em defesa da sociedade, Foucault (2005, p. 289) fala exatamente 

dessas transformações e da não exclusão da técnica disciplinar, mas de embutir, integrar, 

modificar parcialmente essa técnica que, ao invés de agir sobre corpos individuais, age sobre o 

que ele chama de homem-espécie, que se transforma de uma anátomo-política, para uma 

biopolítica. Dentre os mecanismos dessa biopolítica, Foucault (2005, p. 293) cita os que 

trabalham com previsões, estatísticas, medições globais, que assegurem um tipo de 

regulamentação, em que podemos pensar, por exemplo, na escola e nos investimentos 

governamentais na escola, com o propósito, não apenas de um suposto bem-estar, melhoria dos 

índices escolares e das relações de trabalho, embora isso esteja no discurso governamental, que 

inclusive se vale de números e estimativas, mas também de uma tecnologia orientada para 

maximizar os problemas, para a aceitação da mudança para a construção de capital humano. 

 Foucault (2008b, p. 143-144) explica que a governamentalidade é  

 

[...] o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, 

os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito 

complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de 

saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 

segurança. Em segundo lugar, por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha 

de força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a 

preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os 

outros – soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda 

uma série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento 

de toda uma série de saberes. Enfim, por ‘governamentalidade’, creio que se deveria 

entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça 

da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se 

pouco a pouco ‘governamentalizado’. 
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 Com a governamentalidade política, o filósofo entende a questão não por meio de uma 

concepção de estado, mas o que interessa é a condução ou as práticas e relações de poder. Nesse 

aspecto, com um olhar para a historicidade, ele percebe as diversas nuanças da arte de governar 

e uma das mais antigas é o pastorado cristão, uma tecnologia de governo das almas, que visa à 

tecnologia de condução. É um tipo de governo cuidadoso, que se dá de maneira sutil, de maneira 

suave e que desperta pouca resistência das pessoas expostas a ele. O poder pastoral é “[...] a 

ideia de poder que se exerce mais sobre uma multiplicidade do que sobre um território. É um 

poder que guia para um objetivo e serve de intermediário rumo a esse objetivo” (FOUCAULT, 

2008b, p. 173). O propósito do poder pastoral é conduzir o rebanho (o povo) em segurança, às 

fontes de alimentação e descanso, sendo um tipo de poder que mostra os caminhos a percorrer 

rumo à salvação. E nesse aspecto, o pastor tem um papel fundamental, por ser aquele 

encarregado divinamente de conduzir o rebanho, até o final de sua jornada, para um reino, como 

afirma a tradição cristã, onde não haveria mais sofrimento e nem dor, para uma espécie de terra 

prometida ou paraíso celeste.  

 O poder pastoral, como afirma o próprio Foucault (2008b, p. 243), é o prelúdio da 

governamentalidade, nesse desejo que a população possui de ser conduzida, de ser governada, 

preferencialmente com o mínimo de esforço próprio e de forma tranquila, a um tempo de bem-

estar e realizações plenas. O modelo de gestão das escolas estaduais por OSs, de certa forma, 

representava esse caminho e esse lugar que se deseja chegar, de uma educação, em sua 

concepção e em sua prática, que fosse praticamente ou mesmo totalmente imune a problemas. 

Algo dito pelos gestores da época, que insistiam em que a mudança traria apenas benefícios a 

todos os envolvidos. Lembramos o que disse Raquel Teixeira à Folha de S. Paulo em (04) (cf. 

p. 62): “[...] a OS, com sua agilidade, pode ter resultado melhor”. Com a crise do pastorado 

cristão, por meio das formas de contraconduta, vemos, portanto, que essa tecnologia de poder, 

que possui como elemento principal a conduta das almas, vai deixando o contexto cristão e vai 

passando para o governo dos vivos, que equivale ao governo político, entendido não como 

aquele dividido em três poderes, mas que se transfere do religioso para o civil.   

 Foucault (2008b) ao fazer uma genealogia do Estado moderno, a partir da 

governamentalidade, identifica quatro elementos dessa mesma governamentalidade: sociedade, 

população, economia e segurança. Pode-se olhar para os campos de força na transformação da 

sociedade, sobre os quais o autor discorreu no curso Segurança, Território, População, tendo 

o biopoder como a um tipo de tecnologia que visa à população, e ali perceber o método 

genealógico mostrando o nascimento do liberalismo. Esse aparece como “[...] nova 
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racionalidade na arte de governar: governar menos, para ter eficiência máxima, em função da 

naturalidade dos fenômenos com que se tem de lidar” (FOUCAULT, 2008b, p. 523).  

 A população, nesse aspecto, é fundamental, por ser considerada força produtiva e é a ela 

que se pede para que se comporte dessa ou de outra forma. A ela é solicitado que conheça e 

apoie o projeto. Mais ainda, que defenda a proposta de ataques de grupos não compromissados 

com a qualidade da educação.  

 O jornal O Popular trouxe informações a respeito do gasto público com propaganda de 

divulgação do então novo modelo, que buscou rebater o discurso de privatização e tentou 

descredibilizar aquilo que professores consideram o verdadeiro intuito do projeto, que era a 

privatização das escolas, ainda que fosse chamada de “gestão compartilhada”. O texto da 

matéria está reproduzido a seguir. 

 

(22) 

Governo gastou R$ 3,56 milhões com propagandas de OSs na Educação 

 

21/03/2016 - 16:28 

Fabiana Pulcineli 

 

 

Atualizado às 17h40, com posicionamento do Gabinete de Imprensa. 

O governo de Goiás gastou R$ 3,56 milhões com propagandas no rádio e na televisão sobre o projeto 

de implantação de organizações sociais (OSs) na Educação. Foram peças para apresentar detalhes da 

proposta e rebater críticas do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintego). Os dados foram 

obtidos pelo blog por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

De acordo com o Grupo Executivo de Comunicação (Gecom) do governo, a campanha foi dividida em 

quatro veiculações - três com "esclarecimentos de utilidade pública sobre a proposta" e uma "em 

resposta a informações equivocadas divulgadas pelo Sintego".  

Em três meses de propagandas, as despesas estão assim distribuídas: R$ 1.319.152,90 em dezembro de 

2015; R$ 1.434.281,51 em janeiro de 2016 e R$ 808.813,28 em fevereiro. Ao total, R$ 3.562.247,69, 

de acordo com o Gecom.  

O governo levou 48 dias para responder a solicitação de informação. A LAI estabelece prazo de 20 dias 

para resposta, podendo ser prorrogados por mais 10 dias com apresentação de justificativa. A reportagem 

teve de entrar com dois recursos para obter o pedido. Primeiro, a resposta veio equivocada, com link 

para acesso a dados das OSs da Saúde - os hospitais do Estado são administrados por entidades desde 

2012. Depois, a Casa Civil alegou que o pedido deveria ser feito diretamente ao Gecom por ser um órgão 

independente. No entanto, não há opção no sistema da LAI do governo goiano para pedido direto ao 
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grupo, jurisdicionado por lei à Casa Civil. Por fim, hoje, o diretor geral do Gecom, Luiz José Siqueira, 

enviou a resposta adequada ao pedido. 

Além das propagandas na mídia, o governo também patrocinou posts nas redes sociais para divulgar 

detalhes do projeto. 

Segundo o edital do primeiro chamamento público, os repasses à OS são calculados por aluno, em valor 

mínimo de 250 reais. Se forem consideradas as 23 primeiras escolas, que contam com 16 mil estudantes, 

e o menor valor por aluno, o repasse mensal será de R$ 4 milhões. 

O Gabinete de Imprensa do governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou que houve demanda da própria 

comunidade escolar, especialmente dos professores, por esclarecimentos sobre a proposta. "Foi com 

esse objetivo que os recursos foram empregados, já que, na apresentação da proposta do novo modelo 

de gestão compartilhada de escolas estaduais com OSs, o governo de Goiás – que desde o início de 2015 

vinha discutindo o programa – foi demandado a aprofundar as informações e esclarecimentos sobre o 

assunto." 25 

 Fonte: PULCINELI, Fabiana. Governo gastou R$ 3,56 milhões com propagandas de OSs na educação. O Popular, 

23 mar. 2016. 

 

 O texto pode se configurar como uma revelação importante ou mesmo uma denúncia, que 

afirmava e destacava a existência de um gasto, e não investimento, de dinheiro público para 

campanhas publicitárias na mídia em geral, a respeito das OSs na educação. Podemos 

considerar que a matéria acima se apresenta, embora até certo ponto valide e respalde o modelo 

proposto, como um texto crítico, não necessariamente ao projeto, mas àquilo que foi gasto para 

supostamente explicar o projeto por meio de campanhas publicitárias. A justificativa elencada 

pelo governo estadual para tal, foi a de que a necessidade de mais detalhes partiu da própria 

comunidade escolar, sobretudo, dos professores. 

 Uma matéria que chama a atenção para os gastos com material publicitário, não apenas 

com o propósito de explicar, mas também de rebater críticas de professores e que sinalizaria, 

tendo em vista os embates suscitados pelo modelo proposto, que apesar do esforço 

governamental para direcionar a narrativa midiática, já existiria, nesta mesma mídia, ou em 

parte dela, a sensação de que as gestão por OSs não seria efetivamente implementada nas 

escolas públicas goianas.    

 O governo, “[...] que desde o início de 2015 vinha discutindo o programa”, supostamente 

privilegiava o diálogo, a conversa com professores, estudantes e entidades representativas, na 

realidade preferia pagar por inserções em rádios, televisões, jornais, sites, redes sociais, na 

tentativa de propagar e validar seu ponto de vista. Diálogo e discussão que deixariam 

 
25 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-

1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-

1.1056005>. Acesso em: 05 jun. 2019. 
 

https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1056005
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1056005
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1056005


124 
 

transparecer a ideia de democracia e liberdade, quando, na  realidade sinalizavam para 

tentativas de controle da narrativa jornalística, por meio do poder político e econômico.  

 Estamos analisando enunciados da mídia jornalística sobre a gestão de escolas em Goiás 

por OSs. É justamente no segmento midiático que o governo injetou quantidade significativa 

de recursos, em um momento em que o processo começava a receber forte contestação de 

professores e de estudantes. Com o avanço do projeto, com a divulgação de editais de 

chamamento, houve necessidade não apenas de explicar, convencer ou mesmo seduzir, mas, 

também, de contrapor os que se apresentavam como contrários, dizendo que eles mentiam. Por 

essa razão, a imagem da matéria mostrou uma senhora de cabelos brancos, um fator 

supostamente de credibilidade e de experiência, com a mensagem “Escolas privatizadas: 

mentira”. É como se professores não tivessem compromisso com a informação correta. A 

credibilidade estaria com os autores do projeto e com a mídia jornalística, que recebeu dinheiro 

do governo, dos impostos da população, para “aprofundar as informações e esclarecimentos” 

sobre OSs na administração de escolas públicas.  

 Foucault (2008a, p. 182) afirma que o neoliberalismo não age em uma dinâmica em que 

haja o livre funcionamento do mercado, havendo, na realidade, uma constante vigilância, que 

se dá por meio de uma intervenção permanente. O governo neoliberal “[...] deve ser 

perpetuamente vigilante e ativo, deve intervir de duas maneiras: primeiro, por ações 

reguladoras; segundo, por ações ordenadoras” (FOUCAULT, 2008a, p. 189). O modelo das 

OSs na educação, pensando nas contribuições de Foucault (2008a, p. 193) em seu estudo sobre 

o neoliberalismo, não se relacionava diretamente às questões, digamos, pedagógicas, mas eram, 

na realidade, as condições, o que permitiria o funcionamento da educação como um mercado. 

Era preciso dizer que se tratava meramente de questões educacionais, quando, de fato e de 

verdade, o que se via era um fundo econômico. 

 Prova disso, o modelo de gestão proposto, ao nosso ver, além de driblar a burocracia das 

licitações para aquisição de produtos e serviços e de pôr fim a realização de concursos públicos, 

não poderia e não deveria representar nenhum gasto a mais para o governo estadual. Pelo 

contrário, deveria ser considerado fator de economia. Algo que até podia representar uma gestão 

inteligente, que primasse pela eficiência e pela economia. A economia estava no cerne da 

proposta. Foi dito que o recurso gerido por professores, devido à falta de tempo e de capacitação 

deles para a gestão, não era utilizado de maneira adequada. Com isso, ao transferir a 

administração para empresários, além da qualidade e da eficiência prometidas, haveria 

economia de recurso. É o que disse a matéria a seguir, que reproduz exatamente isso que foi 

dito pelo poder público. 
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(23) 

Estado aponta economia com transferência 

 

28/12/2015 - 06:00 

Com a contratação de organizações sociais (OSs) para assumirem a gestão das escolas da rede estadual 

de Goiás, o governo estadual alega que haverá uma economia de, no mínimo, 10% do total que é gasto 

atualmente. Cada aluno da rede estadual custa hoje aos cofres estaduais cerca de R$ 390 por mês. Com 

o novo modelo, a previsão é que se pague, no máximo, R$ 350 por aluno para que as entidades escolhidas 

executem seus projetos. Na primeira etapa, na regional de Anápolis, a previsão é economizar 

mensalmente pelo menos R$ 650 mil. 

Vinte e três escolas fazem parte do projeto piloto, da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte 

(Seduce). Além de Anápolis, escolas em Pirenópolis, Abadiânia, Nerópolis e Alexânia somam pouco 

mais de 16,4 mil alunos que farão parte da experiência. Para chegar ao valor mensal de cada estudante, 

o cálculo se baseou no pagamento de professores, encargos tributários, gasto com manutenção, pessoal, 

água, luz, telefone, entre outras despesas. O valor foi definido como mínimo de R$ 250 e máximo de 

R$ 350. 

O POPULAR teve acesso às planilhas que apontam que para se chegar ao valor máximo de R$ 350 por 

aluno, pesaram os aumentos previstos nos salários dos professores que deixarão de ser temporários e 

passarão a ter contratos regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT) com a mudança da gestão. 

O salário passará dos R$ 1,3 mil pagos atualmente para cerca de R$ 2,3 mil. No caso dos professores 

efetivos, os salários são, em média, de R$ 4,1 mil, dentro do piso salarial de 2015. 

Menos que R$ 250, a planilha aponta que não haveria capacidade financeira do serviço ser prestado com 

qualidade. A planilha de custos considera que 75% dos professores sejam efetivos e 25% contratados 

sob regime da CLT. 26 

Fonte: ESTADO aponta economia com transferência. O Popular, 28 dez. 2015. 

 

 Bastante claro, portanto, que uma das principais mudanças, ainda nos estudos 

preliminares e, posteriormente, na implantação do projeto, era a economia ou, dito de outra 

maneira pelo governo estadual, o fim do dinheiro gerido de forma não profissional por 

professores-diretores, que não possuíam tempo ou nem formação para a direção. O texto 

corrobora com o que foi dito pelo estado, conforme pode ser constatado no excerto (11) (cf. p. 

82), que trata do tópico “Para a Sociedade”, da lista de “Perguntas e respostas”. Embora dito 

pela matéria que temporários passarão a receber um valor maior do que aquele que era então 

pago à época, ainda sim, teriam vencimentos menores do que os pagos aos efetivos. Também 

perderiam a estabilidade no cargo por terem seus contratos vinculados às OSs, portanto, sujeitos 

também a outro plano de cargos e salários.  

 Foucault (2008a, p. 203) realiza uma análise genealógica do neoliberalismo alemão e do 

neoliberalismo estadunidense e, com base nessa análise, a política neoliberal é “uma 

 
26 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-aponta-economia-com-

transfer%C3%AAncia-1.1012627>. Acesso em: 12 jun. 2019. 
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multiplicação da forma ‘empresa’ no interior do corpo social”. Vale ressaltar, ainda, conforme 

Foucault (2008a, p 201), que o que se procurava obter “[...] é uma sociedade submetida a 

dinâmica concorrencial [...]. O homo economicus que se quer reconstruir não é o homem da 

troca, não é o homem consumidor, é o homem da empresa e da produção”. Competição e 

meritocracia27 andam conjuntamente. O olhar da empresa seleciona os mais facilmente 

moldáveis, os empreendedores de si. Quanto ao homem no trabalho, “[...] trata-se de ver nele o 

sujeito ativo que deve participar inteiramente, engajar-se plenamente, entregar-se por completo 

a sua atividade profissional” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 327). Isso foi dito ao professor, 

ao estudante, mas também foi dito à sociedade. Foucault (2008a, p. 403), afirma que  

 

[...] a sociedade civil é o conjunto concreto no interior do qual é preciso recolocar 

esses pontos ideais que são os homens econômicos, para poder administrá-los 

convenientemente. Logo, homo economicus e sociedade civil fazem parte do mesmo 

conjunto, o conjunto da tecnologia da governamentalidade liberal.  

 

 Nesse aspecto da matéria que trouxemos na íntegra em (04) (cf. p. 62), trazemos o trecho 

a seguir, que fez referência ao investimento financeiro do governo estadual na educação pública 

no investimento na população.  

 

(24) 

Fui secretária de Educação em 1999. Desde então, aumentaram os recursos para a educação e os salários 

dos professores, a gestão democrática. Não foi suficiente para melhorar o ensino. Com as OSs queremos 

entrar na própria gestão da escola. Não temos tempo a perder. Quase 52% da população ainda tem entre 

5 e 29 a nos, mas o percentual diminui. É a nossa última janela de oportunidade de investir nessa 

população que estará em idade produtiva nos próximos anos. 28 

Fonte: TAKAHASHI, Fábio. Empresário sabe mais de gestão do que o educador, diz secretária de Goiás. Folha 

de S. Paulo, 09 dez. 2015. 

 

 O que se vê em (24), sob o pretexto de não haver tempo a perder, de todo o esforço não 

ter sido suficiente, nada mais é do que uma estratégia para justificar e afirmar que aquele era o 

momento de entregar a gestão das escolas para entidades de direito privado. O investimento na 

 
27 Daniel Markovits trouxe, em entrevista à BBC Brasil, em 06 de outubro de 2020, considerações extremamente 

relevantes e pertinentes acerca da meritocracia. O professor de direito na Universidade de Yale, considera que 

“mérito ou meritocracia é a ideia de que as pessoas devem se destacar não com base na classe social de seus pais, 

mas com base em suas próprias conquistas — em quão produtivas e habilidosas elas são. O problema do mérito 

na nossa sociedade é que se tornou um sistema fechado e auto sustentável em que ocorre o seguinte: as elites dão 

educação aos seus filhos de uma maneira que ninguém mais consegue pagar” (BBC BRASIL, 06/10/2020); 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-54373123>. Acesso em: 25 jan. 2021. 

 
28 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-

do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml>. Acesso em 16 nov. 2019. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-54373123
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml


127 
 

população produtiva é o investimento no homem da produção. Quando o governo estadual 

afirma que fez a sua parte, que investiu e mesmo assim não obteve retorno, ele também silencia 

importantes iniciativas realizadas pelo governo federal, como a instituição do Piso Salarial de 

Professores, sancionado em 2008, a regulamentação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores (Fundeb), ocorrido em 

2007. Talvez por serem iniciativas de um governo não alinhado politicamente ao governo de 

Goiás, tais projetos, de extrema importância, que representaram um investimento consistente 

em políticas públicas para a educação, não foram sequer mencionados e o mérito de eventuais 

conquistas acabou sendo atrelado ao gestor estadual.  

 Para saber o que falta para uma gestão melhor da educação em Goiás, consequentemente, 

para melhoria da escola pública, a matéria de O Popular, que trazemos agora, aponta para uma 

direção.  

 

(25) 
Dia D para as terceirizações no Estado 

Abertura de envelopes com propostas para administração de escolas, que ocorre hoje, deve abrir 

caminho para ação em outras áreas 

 

21/09/2016 - 05:00 

Galtiery Rodrigues 

O plano do governo de Goiás é claro. A expansão da terceirização da gestão de unidades pertencentes a 

variados segmentos do setor público, por meio da contratação de organizações sociais (OSs), pode 

avançar significativamente, a partir de hoje. A depender do resultado da abertura dos envelopes das 

propostas apresentadas pelas entidades privadas interessadas em gerir 23 escolas da região de Anápolis, 

o que antes era restrito às unidades de saúde e à assistência social pode começar a avançar, de fato, e 

abrir caminho para outros processos e chamamentos públicos já em planejamento. 

A ideia é levar o mesmo modelo de gestão já experimentado, desde 2012, em hospitais públicos para 

outros setores, como cultura, esporte e lazer, educação profissional e tecnológica, unidades prisionais e 

outros. Além do processo em andamento referente à Educação, com a contratação de OSs para gerir 

escolas da rede pública, está prevista também, para, no máximo, até novembro, a abertura do processo 

para selecionar uma entidade para gerir a Orquestra Filarmônica de Goiás. As interessadas já se 

habilitaram e foram consideradas capazes de exercer a função. 

Alvo de discordância, principalmente após o anúncio da intenção do governo em contratar OSs para 

gerir escolas, o que tem gerado protestos e ocupações de unidades por parte de professores e 

secundaristas, a gestão terceirizada é vista pelo governo como uma saída para burlar a burocracia e 

aumentar a eficiência da administração. O procurador do Estado de Goiás, Rafael Arruda, defende que 

o que se busca com a presença do setor privado “é exatamente as vantagens comparativas não 

encontradas no poder público”. 

Ele pontua que uma OS, ao contratar fornecedores ou funcionários, não está sujeita à Lei de Licitações, 

muito menos à obrigação da realização de concursos públicos, o que reduz a burocracia e a rigidez 

administrativa. “Diante disso, é claro que a situação acaba propiciando um custo menor, e com melhores 

resultados”, afirma. Enquanto administrador direto, o Estado sempre paga mais caro, segundo Rafael, 
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porque o risco de inadimplemento é muito grande, assim como o risco de corrupção sistêmica. “Tudo 

isso somado à burocracia leva a um quadro que fica mais oneroso para o Estado, no caso de gestão 

direta”, diz. 

Existem, ainda, de acordo com o procurador, outros projetos em tramitação, como a contratação de OSs 

para gerir centros de atendimento ao menor infrator, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, as novas 

unidades prisionais com capacidade para até 300 presos - a primeira seria a de Anápolis - e recém-

inaugurado Centro de Excelência do Esporte, onde ficar o Estádio Olímpico, no Centro de Goiânia. 29 

Fonte: RODRIGUES, Galtiery. Dia D para as terceirizações no estado. O Popular, 21 set. 2016. 

 

 O interesse, como não poderia deixar de ser, em se tratando de um governo neoliberal, 

era a terceirização, não apenas da educação, mas de tudo aquilo que for possível, tudo o que 

representasse, nessa perspectiva, gasto desnecessário ao governo e que fosse atrativo para a 

iniciativa privada. Embora em vários momentos fosse dito pela secretária de educação que não 

se trata de privatização ou de terceirização, mas de uma parceria, não houve nenhum 

constrangimento em dizer que a gestão privada era mais eficiente e entregava melhores 

resultados.  

 O modelo já presente nos hospitais, aplicado nas escolas, era capaz de burlar a Lei de 

Licitações e punha fim à realização de concursos públicos. Tudo isso, como dito na matéria, 

“[...] acaba propiciando um custo menor, e com melhores resultados”. Com uma gestão direta, 

existe o risco de não pagamento de fornecedores e serviços. A corrupção também é considerada 

algo que “[...] somado à burocracia leva a um quadro que fica mais oneroso para o Estado, no 

caso da gestão direta”.  

 Se para o poder público não era questão de faltar algo, mas de fazer algo, conforme dito 

no excerto (11) (cf. p. 82), na pergunta e resposta número 11, ao nosso ver, a falta e o fazer se 

complementavam e se alimentavam mutuamente, pois a falta poderia desencadear o fazer e, 

nesse caso, ambos se referiam à possibilidade de entregar serviços e bens públicos para a 

inciativa privada, como dito na matéria acima. 

 Lembramos o que disse Marconi na matéria que abre este capítulo. Conforme o texto (20) 

(cf. p. 103), aquele era o modo de enxergar e de proceder com o serviço público e com o servidor 

público, especialmente com os que se posicionavam contrários à agenda neoliberal em curso: 

eram logo qualificados como “baderneiros” e “gatos pingados”. O golpe parlamentar em 2016, 

que representou o retorno da direita política à presidência da República com Michel Temer, e 

a eleição de Jair Bolsonaro, que tomou posse como presidente do Brasil em 2018, levaram não 

 
29Disponível em: <https://opopular.com.br/noticias/cidades/dia-d-para-as-terceiriza%C3%A7%C3%B5es-no-

estado-1.1151389>. Acesso em 07 out. 2019. 
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apenas a um recrudescimento de políticas e práticas neoliberais, como também favoreceram a 

emergência e a circulação de discursos que insistiam em afirmar que a esquerda política 

desejava transformar o Brasil em uma Cuba ou em uma Venezuela e que, ao assumirem os mais 

altos cargos políticos, os partidários da direita e da extrema direita salvariam o país desse 

possível futuro.  

 Como melhorar o atual sistema sem a boa vontade de discuti-lo? De fato, será mesmo que 

o propósito era melhorar o sistema ou, como pudemos ver, implantar outro sistema, 

perigosamente alheio à realidade escolar? O que se pretendia, talvez, fosse algo que não se 

tratasse apenas da administração de instituições escolares, mas também da administração dos 

homens econômicos. Afinal, “o novo governo dos homens penetra até em seu pensamento, 

acompanha, orienta, estimula, educa esse pensamento” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 325).  

 Foi dito pelo representante do estado na matéria destacada em (25), que a terceirização 

seria a solução; a extinção dos concursos públicos seria a aplicação do suposto “remédio” dito 

por Marconi em (20) (cf. p. 103), o fim da estabilidade representava uma das faces do modelo 

que se pretendia implantar. Para além do conflito, a suposta eficácia poderia satisfazer a 

sociedade e representar a tal felicidade alegada pelo poder público em busca da gestão por OSs. 

De acordo com Dardot & Laval, 2016, p. 235, “mas, podemos nos perguntar, por que vigiar os 

sujeitos e maximizar o poder? A resposta impõe-se por si só: para produzir a maior felicidade. 

A lei da eficácia é intensificar os esforços e os resultados e minimizar os gastos inúteis”.  

 

3.3 O dispositivo de segurança e a tecnologia de governo 

 

Na relação entre o público e o privado, as qualidades e os deméritos de uma e de outra 

forma de gestão, como temos visto, era a principal estratégia de convencimento pelo governo 

estadual para a aceitação do projeto de gestão de escolas por OSs. Eficiência e agilidade seriam 

assegurados por meio da empresa, enquanto burocracia e lentidão estariam ligados ao poder 

público. Dito de outra forma, o modelo de gestão em curso não era capaz de oferecer um ensino 

de qualidade, o que ocorreria apenas com a adoção do novo modelo. A população, leia-se, 

sobretudo, mães, pais, responsáveis e parte considerável dos estudantes, necessitaria de certas 

garantias e desejava segurança.  

Gestão pública da escola, para a racionalidade neoliberal, além de onerosa, não entrega 

capacidade de satisfação plena dos anseios da sociedade, embora, saibamos, seria muito mais 

adequado falar em anseios do mercado. Isso implicava em uma constante sensação de falta que, 
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por sua vez, a partir daquilo que foi dito, poderia levar à conclusão de que, com base nas 

deficiências apresentadas, o que a população deseja, e o que estava sendo incutido o tempo todo 

no cotidiano das pessoas, era a importância de estar seguro.  

A escola implicava em uma segurança para o futuro. Afirmar, como dito por Raquel 

Teixeira no excerto (04) (cf. p. 62), que um diretor de uma escola, mesmo qualificado como 

proativo, consertava a descarga de um vaso sanitário ou dizer que professores, mesmo sendo 

competentes para lecionar, não conseguiam lidar com rotinas administrativas de maneira 

adequada, poderia ocasionar desconfiança, incerteza, insegurança, medo, afinal, se o diretor 

não realizava seu trabalho a contento, a qualidade do ensino podia ficar comprometida. Se a 

gestão da escola não se enquadrasse dentro de parâmetros técnicos, que seriam alcançados por 

meio da empresa, a formação que se esperava para a vida profissional de sucesso podia não 

ocorrer.  

Por conta dessas deficiências observadas no modelo de gestão da escola pública, o 

estudante, que vislumbrava um futuro profissional, corria o risco de não estar devidamente 

preparado para competir com outros profissionais. Era justamente nessa estratégia de 

convencimento que o governo estadual se apoiava: competitividade, méritos, conquistas. 

Embora todos esses aspectos pudessem ser possibilitados a partir da razão neoliberal, é por 

meio do dispositivo de segurança, que definiremos daqui a pouco, que a tentativa de 

convencimento poderia funcionar, com a aposta na incerteza de uma gestão e de uma escola 

insatisfatória e oferecendo, como solução, a possibilidade da segurança de uma boa escola e um 

bom futuro profissional.  

Por ser iniciativa de um governo neoliberal, a todo tempo e a todo custo a atividade 

privada ia sendo supervalorizada. Justamente a experiência da empresa, sua eficiência e 

agilidade na gestão, sua capacidade de formar pessoas competitivas, isso tudo oferecido não 

apenas como meios comparativos entre o público e o privado, mas, sobretudo, como sinônimo 

de um caminho seguro. Essa era a aposta estratégica do poder público.  

Antes mesmo da desconfiança e da resistência, o medo, representado pelas deficiências e 

problemas, é acionado como parte da engrenagem do dispositivo de segurança. Tratemos 

primeiramente do medo, para posteriormente abordar a noção de dispositivo para os estudos 

foucaultianos do discurso.  Existe, em nossa sociedade, toda uma sistemática de produção e 

circulação de enunciados construídos historicamente que tratam do medo e da insegurança. Esse 

medo ou esses medos que circulam, que nos atravessam, que estão entre nós, foram 

quantificados em uma pesquisa do Datafolha, realizada em 2019.  
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Em nossa sociedade, podemos dizer, conforme Sousa (2015, p. 85), que “[...] o medo é 

um instrumento para cultivar um senso de suscetibilidade e vulnerabilidade”. O medo, aliado à 

insegurança, nos torna frágeis, suscetíveis a incertezas e a problemas. Não necessariamente para 

enfrentar, mas, para termos, muitas vezes, algo que não passa de uma sensação de segurança, 

buscamos instituições, pessoas, orientações, regras, soluções, fórmulas, enfim, algum caminho, 

alguma possibilidade, mesmo que incerta, para nos sentirmos, de certa forma, amparados e 

protegidos.  

Na relação entre o medo e seu suposto enfrentamento, Bauman (2008, p. 149) nos lembra 

que, “[...] embora as raízes do perigo possam ser dispersas e confusas, queremos que nossas 

defesas sejam simples e prontas a serem empregadas aqui e agora”. Se temos uma dor, 

queremos um remédio que rapidamente acabe com essa dor. Se estamos inseguros com a 

violência urbana, cercas, câmeras, seguranças armados, condomínios fechados podem ser a 

solução. Se o problema são rodovias, hospitais ou escolas precários, incapazes de nos 

proporcionar a viagem segura, tratamento de saúde digno ou educação de qualidade, a 

concessão, a terceirização, a privatização podem ser a reposta rápida e segura. É justamente 

essa insegurança, sentida ao transitar em uma rodovia esburacada, ou quando se busca 

atendimento em um hospital superlotado e com falta de médicos e insumos, ou quando se 

constata a existência de uma escola incapaz de oferecer formação voltada exclusivamente para 

a vida competitiva, que o governo neoliberal explora, para oferecer, quase sempre, via mercado 

ou iniciativa privada, a resposta, a solução, a desejada segurança.  

Sendo assim, diante de um medo, de uma insegurança, de uma incerteza, buscamos, ou 

mais do que isso, desejamos, algo ou alguém que nos ofereça confiança, tranquilidade, bem-

estar. Para isso, existem tantos aparatos, processos, dinâmicas, que oferecem possibilidade de 

contornar o medo, a insegurança, o problema. Nessa perspectiva, ao olharmos para a escola 

pública, para o ensino público, o que a gestão por OSs promete, aliás, assegura, é um estado de 

bem-estar para professores, estudantes, familiares. As OSs, dessa forma, podem ser entendidas, 

para além de uma proposta de administração de escolas, como uma estratégia que trata de um 

biopoder, poder que se exerce sobre a vida. Em nome da afirmação e da convicção dita pelo 

governo neoliberal de que a escola iria melhorar e olhando para a escola, com seu desempenho 

insuficiente, almejando essa segurança, nos submeteríamos a esse biopoder. 

Com relação ao conceito de dispositivo, Foucault (2017a, p. 364) afirma ser um conjunto 

heterogêneo que comporta tanto o dito, quanto o não-dito, assim, trata-se da rede que se 

estabelece entre os elementos que compõem o dispositivo. Não são, contudo, quaisquer 

elementos. Esses elementos devem estar conectados. O dispositivo se constitui em meio a um 
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tipo de jogo, a mudanças de posições, a modificações de funções. O dispositivo também possui 

a função estratégica de responder a uma urgência. “É isto o dispositivo: estratégias de relações 

de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles” (FOUCAULT, 2017a, p. 367). 

Um determinado dispositivo compõe outro dispositivo ainda maior.  

Esses elementos em rede passam a constituir e a atravessar outros dispositivos. O que 

observamos, é, então, um processo de sobredeterminação. Um determinado elemento pode até 

possuir uma mesma função, mas em um dado momento esse elemento precisa ser trocado, para 

supostamente atender melhor a uma outra demanda.  

Para Sousa (2015, p. 83), “[...] os dispositivos de segurança são mecanismos heterogêneos 

que trabalham no nível dos acontecimentos por meio das contradições construídas como 

garantia de sua manutenção, que prevê mudanças, adaptações e reaproveitamentos”. Em nome 

da segurança, a fim de não nos tornarmos reféns da insegurança, esses dispositivos de segurança 

tratam de uma rede que se estabelece entre elementos conectados.  

Foucault, a partir de sua genealogia do poder e da ética, descreve as relações que ocorrem 

entre o discursivo e o não-discursivo. A partir dessa analítica do poder, ele descreve o 

dispositivo disciplinar, o dispositivo de sexualidade, o dispositivo carcerário etc.  De acordo 

com Revel (2011, p. 44), “[...] o problema é, então, para Foucault, tanto a natureza dos 

diferentes dispositivos com que ele se depara quanto sua função estratégica”. A escola, 

comportando-se como dispositivo em uma prática neoliberal, é impelida a responder às 

necessidades econômicas e sociais desse modelo político-econômico. Sendo assim, uma rede 

de saberes é acionada, de modo a estrategicamente inscrever a escola em uma relação com 

novos dispositivos. 

Para entender a noção de dispositivo, observemos o dispositivo de segurança, muito 

produtivo para pensarmos as justificativas para a gestão por OSs, de que tratamos nessa tese. A 

justificativa para seu aparecimento requer que se fale em violência, medo e insegurança, por 

exemplo. Discursivamente esses elementos são extremamente produtivos para o dispositivo de 

segurança e na construção de enunciados que possam ser considerados verdades. Entretanto, é 

importante ressaltar a sutileza dessa questão, afinal de contas, o dispositivo é mais suave do que 

a repressão. Ao invés de partir da repressão, são considerados os mecanismos positivos, 

produtores de saber. Conforme Sousa (2015, p. 89), o que se verifica com esse dispositivo e os 

elementos que o constituem é a construção de uma sensação de segurança e de bem-estar, ao 

mesmo tempo em que números, medições, estatísticas são geradas, a fim de que outras 

urgências e novas necessidades sejam respondidas.  
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O que percebemos, nas regularidades enunciadas pelo governo estadual e pela mídia 

jornalística, foi justamente esse jogo entre algo que seria insuficiente, que não estava bom, que 

gerava insegurança quanto ao futuro, apesar dos esforços alardeados pelo governo estadual. 

Para que o medo da incerteza cessasse logo, para que a formação de qualidade estivesse 

assegurada, a fórmula era bastante simples, bastando colocar as pessoas certas nos lugares 

certos, o que traria benefícios e segurança quanto à formação e ao futuro profissional. O esforço 

financeiro mencionado no excerto (24) (cf. p. 126) pela então secretária de educação “não foi 

suficiente para melhorar o ensino” (FOLHA DE S. PAULO, 09/12/2015). Por isso, ainda 

conforme dito na ocasião por Raquel Teixeira no excerto (04) (cf. p. 62), “com as OSs queremos 

entrar na própria gestão da escola” (ibid), ou seja, para ela, iriam resolver o problema com esse 

agente externo. Nessa mesma matéria, foi dito que “[...] apesar de Goiás ter a melhor rede 

estadual do país no ensino médio, a qualidade é baixa (9% dos alunos têm conhecimento 

adequado em matemática, segundo tabulação da ONG Todos Pela Educação”. Assim, o 

dispositivo de segurança cumpre um importante papel no sentido de tornar evidente, para a 

sociedade, a necessidade de uma mudança na gestão.   

É exatamente esse ambiente seguro, propício ao aprendizado, no qual tudo funciona 

perfeitamente e adequadamente, em que a melhoria do ensino de fato ocorreria, que as OSs 

teria a oferecer aos estudantes, conforme o tópico “sobre os estudantes/ para pais e alunos”, na 

lista de “Perguntas e Respostas” disponibilizada no site da Seduce. 

 

(26) 

SOBRE OS ESTUDANTES/ PARA PAIS E ALUNOS 

 

1 – Com as OSs, o que muda para os estudantes? 

O estudante será o maior beneficiado. Ele terá uma escola mais organizada, com professores e diretores 

integralmente disponíveis para atender às suas necessidades. Também encontrará na escola um lugar 

com segurança reforçada, boa estrutura e um espaço agradável e propício ao aprendizado. É o que as 

OSs terão que oferecer e é o que o Estado vai fiscalizar rotineiramente, com vistas a garantir o bem-

estar dos estudantes. 

2 – O direito a cotas vai acabar? 

O direito a cotas de acesso à universidade pela escola pública permanece. A Lei vale para todas as 

escolas públicas do Ensino Médio. Todas as escolas da rede estadual de Educação, sendo administradas 

por OSs ou não, são e sempre serão públicas. A Lei nº 12.711/2012 garante a reserva de 50% das 

matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência 

e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da 

educação de jovens e adultos. 

3 – E a inclusão? 
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A inclusão é lei federal. O contrato com as OSs prevê o atendimento inclusivo. Isso significa que todos 

os alunos com necessidades especiais serão assistidos e para isso as OSs precisarão manter professores 

de apoio. 

4 – Os alunos com dificuldade de aprendizado serão transferidos? 

Nenhum aluno será transferido para outra escola, a não ser que ele queira. A unidade gerida pelo Estado 

ou pela OS tem a obrigação de atender a todos, sem discriminação. Qualquer OS que descumprir esta 

regra perderá os direitos do contrato. As OSs deverão assegurar equidade no processo de aprendizagem, 

garantindo que os alunos que apresentam dificuldade de aprendizado recebam atendimento 

individualizado e específico para superá-las, conforme preconiza a Legislação Federal e Estadual. 

5 – A gestão compartilhada aumenta a quantidade de alunos em sala de aula? 

A Escola pública atende a demanda da sociedade. Portanto, as OSs também terão que estar preparadas 

para receber um número maior de alunos caso a escola seja necessário, sem que isso cause prejuízo para 

os alunos. 

6 – Existe possibilidade de cobrança de mensalidade? 

Não existe a menor possibilidade de cobrança de mensalidade, taxas ou contribuições por parte das OSs 

para os alunos da rede pública. Não há previsão legal e tal afirmação é contrária a todos os processos de 

gestão compartilhada. Mesmo no caso dos Colégios Militares não existe cobrança de mensalidade, essas 

escolas possuem Associações de Pais e Mestres que definem uma contribuição financeira. 

7 – Escolas de tempo integral e militares também entrarão na parceria com as OSs? 

Não. As escolas de Ensino Fundamental e Médio de tempo integral e as escolas da rede militar não serão 

incluídas no projeto. 

Fonte: PERGUNTAS e respostas sobre OSs na educação. Seduce, 2015. 

 

O que o governo estadual tentou construir em sua estratégia discursiva foi a sensação de 

que, ao mudar, para melhor, a população estaria protegida ou mesmo blindada de um modelo 

ainda incapaz de proporcionar qualidade e segurança, uma constatação e uma necessidade, 

como dito nos excertos (04) (cf. p. 62) e (24) (cf. p. 126), há pouco mencionados por nós. A 

escola garantida por uma nova gestão seria organizada, segura, contando com professores 

dedicados integralmente ao trabalho de ensinar, ou talvez, ao sacerdócio. Para que tudo 

funcione, o acompanhamento efetivo do governo estadual seria assegurado e nenhum estudante 

seria excluído, seja pela cobrança de mensalidades, seja pela dificuldade de aprendizado.  

A gestão pelas OSs foi sendo configurada como uma solução de curto prazo, praticamente 

instantânea, por meio de artifícios comparativos e da construção da percepção de que o modelo 

em vigência é ruim, enquanto outras possibilidades não eram permitidas ou eram mesmo 

silenciadas. Como ressalta Foucault (2008, p. 61), “[...] a segurança tem essencialmente por 

função responder a uma realidade de maneira que essa resposta anule essa realidade a que ela 

responde – anule, ou limite, ou freie, ou regule”. 
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É importante que se diga que o objetivo do dispositivo de segurança não é extirpar o mal, 

mas apresentar números, estatísticas, comprovações de que algo, seja a insegurança, a incerteza, 

o medo, foi ou está sendo diminuído. Isso porque, conforme veremos no capítulo seguinte, em 

outro momento do processo de convencimento e de implantação do novo modelo 

administrativo, o medo e a insegurança, ocasionados pelos movimentos de professores e de 

estudantes, foram considerados problema, ou seja, a resistência foi apontada como problema e 

nesse caso, para ela, a solução seria a polícia.  

Foi importante que esse aparato de soluções fosse apresentado de forma a se pensar que 

“[...] a crise é esse fenômeno de disparada circular que só pode ser controlado por um 

mecanismo superior, que vai freá-lo, ou por uma intervenção social” (FOUCAULT, 2008b, p. 

81). Podemos pensar em certo interesse na existência ou mesmo na manutenção dos problemas, 

a fim de que, dadas as características do dispositivo de segurança, fosse possibilitado que um 

aparato superior produzisse respostas e soluções para as deficiências. A isso se relaciona, de 

acordo com Foucault (2008b, p. 95), uma “[...] gestão das populações a partir de uma 

naturalidade do desejo delas e da produção espontânea do interesse coletivo pelo desejo”. 

Percebemos um jogo complexo e ao mesmo tempo dinâmico, tendo como elemento de 

convencimento da população o dispositivo de segurança, a ponto de haver a possibilidade de se 

pensar que, de fato, esse modelo de gestão seria o mais indicado. Consideramos que o 

dispositivo de segurança era o principal elemento que entraria em funcionamento para o 

fortalecimento da proposta e dos discursos neoliberais, pois compondo com a razão neoliberal 

possibilitava a emergência de discursos acerca das OSs na administração e na condução da 

escola pública em Goiás. A racionalidade neoliberal econômica e de mercado, em suas 

estratégias discursivas de convencimento da população, contava, portanto, com o dispositivo 

de segurança e com práticas biopolíticas. 

Na matéria da Folha de S. Paulo que trouxemos em (04) (cf. p. 62), Raquel Teixeira 

explora o episódio de certa visita a uma escola em que o diretor consertava o vazamento da 

descarga do vaso sanitário. Conforme dito por ela, “ótimo que tenhamos diretores proativos, 

mas nem todos são assim, e, se o diretor não precisar se preocupar com o vaso sanitário, ele 

poderá se concentrar nas aulas”. Embora a atitude do servidor seja elogiada, é ressaltado que 

essa proatividade não era perceptível em todos os gestores. Além do risco de não se encontrar 

diretores dinâmicos, como o da escola mencionada pela então secretária, o verdadeiro perigo 

era o de que o ensino seja prejudicado, pois faltaria ao gestor tempo para se dedicar 

exclusivamente ao ensino e a formação dos estudantes. No entanto, como já dissemos em outra 

oportunidade, esse diretor não é necessariamente culpado, mas se encontrando na posição em 
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que estava, comprometeria o ensino, por ter seu tempo absorvido por outra atividade e por não 

ser capacitado para a gestão.  

Em O Popular, em alguns momentos, o risco extrapolava a sala de aula e a qualidade do 

ensino e se expandia para todo o serviço público. Em (25) (cf. p. 127), o procurador do estado 

de Goiás, Rafael Arruda, observava que a burocracia e a rigidez administrativa da gestão 

pública não propiciam bons resultados para as escolas. Há com isso a afirmação de que o 

modelo atual não entregava a segurança de uma boa formação. Ao contrário, o que ele afirmava 

existir, e isso advém de um governo neoliberal, era exatamente a falta de perspectiva quanto à 

formação para o competitivo mercado de trabalho, uma vez que a escola atual estava perdida e 

mergulhada em um poço de coisas que não funcionavam, chamado serviço público. 

 Falta de bons resultados, ou, dito de outra forma, falta de qualidade, caminhavam lado a 

lado com a incerteza, com a dúvida, com o medo de não ter assegurada a capacidade competitiva 

que se espera para a vida. Isso se agravava pelo fato de se tratar de um investimento a longo 

prazo, considerado alto, que entregava, da forma como estava, pouco ou nenhum resultado, ao 

menos, os resultados esperados por uma condução neoliberal da educação. Conforme dito pelo 

procurador, “tudo isso somado à burocracia, leva a um quadro que fica mais oneroso para o 

Estado, no caso da gestão privada” (O POPULAR, 21/09/2016). Não haveria para a 

racionalidade neoliberal razão alguma para se manter a gestão da escola nas mãos da 

comunidade escolar. Com a troca, haveria economia e eficiência. 

Ainda nesse aspecto, é bom ressaltar que, ao propor um modelo empresarial de gestão da 

escola pública, não era, necessariamente ou tão somente sobre a escola, com sua estrutura ou 

patrimônio que o modelo deveria ser adotado. Para Foucault (2008b, p. 164), “[...] nunca se 

governa um Estado, nunca se governa um território, nunca se governa uma estrutura política. 

Quem é governado são sempre as pessoas, são homens, são indivíduos ou coletividades”. O 

resultado que se esperava da educação neoliberal era o de que o sujeito fosse educado na 

perspectiva dessa racionalidade, sendo, portanto, dócil e trabalhador, ao tempo em que 

esvaziaria a crítica e a resistência política. Acreditamos que com a proposta de uma gestão da 

escola pública por OSs, pensando nesses elementos, no dispositivo de segurança, a concepção 

apresentada de escola era de “[...] uma empresa em situação de concorrência buscando captar 

clientela, por uma oferta atrativa” (LAVAL, 2004, p. 94). 

As OSs seriam, afinal, um tipo de gestão ou ainda um tipo de parceria camuflada de 

terceirização? OSs poderiam ser uma das formas pensadas, no aspecto da gestão, para que a 

escola fosse apresentada de maneira mais direta para a empresa e vice-versa. No entanto, não 

foi dito que se tratava de empresários, mas sim de parceiros, praticamente benfeitores ou 
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amigos. O que se tinha era a multiplicação ou a sofisticação da forma-empresa, já presente na 

sociedade, para uma versão, digamos, mais específica ou talvez até mais palatável, formatada 

especificamente para a escola.  

As OSs poderiam ser compreendidas, nessa relação, empresa-escola, como uma 

tecnologia de governo que, com suas estratégias e técnicas, seus planejamentos e saberes, ao 

reproduzir o modelo empresarial dentro da escola, em uma conjuntura neoliberal que age ou 

que atinge diretamente os sujeitos que nela estão, reatualizaria ou reafirmaria a construção do 

imperativo competitivo da escola pública, que deveria atingir bons índices em avaliações e 

testes nacionais e internacionais. 

As OSs deveriam, portanto, enquanto tecnologia de governo, assegurar o espírito de 

competitividade empresarial dentro da escola, ao passo que, sabemos, se acentuariam 

desigualdades, um tipo de “[...] repressão do político procurando transferir para entidades locais 

mais ou menos autônomas, em última instância para indivíduos intimados a ‘inovar’, tarefas de 

competência do Estado (LAVAL, 2004, p. 239). Com isso, de maneira sutil e ao mesmo tempo 

perversa, “[...] o mercado impõe, por toda a parte, uma ‘profissionalização’ dos professores e 

uma transformação de escolas em empresas eficazes segundo o modelo industrial” (LAVAL, 

2004, p. 174).  

A educação escolar e sobretudo a escola, representa, não apenas um esforço de formação, 

mas também, e sobretudo, de gestão de condutas, de padronização, de normatização e, mais 

recente, de maximização do capital. Conforme Laval (2004, p. 19), “os objetivos, que se podem 

dizer ‘clássicos’ de emancipação política e de expansão pessoal que estavam fixados para a 

instituição escolar, são substituídos pelos imperativos prioritários de eficácia produtiva e de 

inserção profissional”. Na prática de uma política neoliberal, a escola, se insere ou é inserida 

em uma dinâmica concorrencial, focada em metas e na padronização, sem observar diferenças 

e o estímulo à reflexão. 

Considerado como tecnologia de poder, como técnica, como estratégia, o real objetivo do 

modelo OSs era extrair e capturar o tempo, e não necessariamente disponibilizar mais tempo, 

quando impõe metas e números. Conforme dito por Foucault (2017a, p. 157), “[...] o poder se 

articula diretamente sobre o tempo; realiza o controle dele e garante sua utilização”. A escola, 

ao ser compreendida como uma espécie de fábrica, na concepção disciplinar, responsável por 

fabricar indivíduos padronizados, “[...] da maneira mais discreta possível, articulada do melhor 

modo sobre as outras funções dessas multiplicidades, e também o menos dispendiosamente 

possível” (FOUCAULT, 2017a, p. 212), torna-se útil e necessária, por meio da gestão 

empresarial, para fabricar o sujeito empreendedor de si. 
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Foucault (2008, p. 419) salienta que a arte de governar “[...] vai consistir em manipular, 

em manter, em distribuir, em restabelecer relações de força, e relações de força num espaço de 

concorrência que implica crescimentos competitivos”. Para o autor, a arte de governar é tida 

como campo relacional de forças. Nesse sentido, se destacam dois conjuntos de saber e de 

tecnologia políticos: tecnologia diplomático-militar, que consiste em um sistema de alianças e 

organização de um aparelho armado e outro, constituído pela polícia, que consiste no conjunto 

dos meios necessários com o propósito de fazer crescer as forças do Estado (FOUCAULT, 

2008b).  

Naquilo que podemos chamar de uma atualização da noção de polícia, essa se desdobra 

em quatro elementos: “prática econômica, gestão da população, direito e respeito às liberdades, 

polícia” (FOUCAULT, 2008b, p. 476). Adiante, o filósofo diz: “sociedade, economia, 

população, segurança, liberdade: são os elementos da nova governamentalidade” 

(FOUCAULT, 2008b, p. 476.). Podemos pensar, dessa forma, que os dispositivos estão sempre 

produzindo discursos, na tentativa de responder a questões relacionadas ao futuro. Temos, 

assim, que os enunciados acerca do liberalismo e do neoliberalismo já existiam, mas pensamos, 

nesta pesquisa, como esses enunciados emergem em sua relação com as OSs, nessa complexa 

relação que temos elencado. 

Na relação do neoliberalismo com a educação, a liberdade se transforma em consumo, 

em uma relação que se estabelece com a escola, em que “[...] o fim político é, com efeito, fazer 

da escola uma máquina eficaz a serviço da competitividade econômica” (LAVAL, 2004, p. 

261). Partindo do princípio, conforme Castro (2016, p. 413), de que “[...] a disciplina é uma 

tecnologia, não uma instituição ou um aparato”, o que se busca não é apenas um saber a respeito 

do funcionamento do corpo, mas, sobretudo, a busca por tentativas de manejá-lo, o que consiste 

em uma tecnologia política do corpo a ser possibilitada por meio das OSs, uma tecnologia de 

governo.  

Concorrência, competição, eficiência, agilidade, eram algumas qualificações que se 

desejava ser encontradas nos empresários-gestores, que não estariam presentes nos professores-

gestores. Na matéria que analisamos em (04) (cf. p. 62), o texto da Folha de S. Paulo afirma 

que as OSs terão, basicamente, três atribuições: “[...] fazer a gestão administrativa, [...] contratar 

docentes [...] e monitorar se os alunos baterão metas de aprendizagem”. Bater uma meta é algo 

significativo no universo econômico, no mundo dos negócios. Significa lucro, recompensa, 

ascensão. Por que, então, não aplicar a mesma dinâmica na escola?  

Estudantes estimulados, ou talvez obrigados a romperem metas, são pessoas obstinadas a 

irem atrás do próprio sucesso, em busca de recompensa e reconhecimento por seus esforços e 
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méritos. Mas, o processo de ensino-aprendizagem é distinto do estabelecimento apenas de uma 

meta. Demanda tempo, maturação, investimento público, respeito à diversidade, enfim, uma 

série de aspectos que não caberiam apenas na conquista de metas, ainda que essa possa ser 

sinônimo de objetivo. Evidente que objetivos devem existir, mas devem ser exequíveis, 

acessíveis e possíveis a todos, em condição de igualdade de oportunidades.  

O que ocorreria com aqueles que, por algum motivo, não alcancem as metas? É certo que 

haverá um monitoramento, mas, efetivamente, onde ficariam ou que espaços seriam destinados 

àqueles estudantes que não se enquadram na concepção empresarial de escola? Questões a 

serem refletidas, uma vez que as tais “metas de proficiência” não estavam claras para a 

sociedade. Em uma empresa, o trabalhador que não bate a meta não obtém promoção ou é 

desligado da instituição. E quando a escola se torna uma empresa e é gerida por um empresário, 

o que poderá ocorrer? Questões não muito claras, mas que apontam, com base na 

competitividade pelo alcance de metas, que o mesmo poderia ocorrer na escola, ainda que de 

maneira sutil, com outros nomes ou outros modos de ação.  

Ao constituírem uma tecnologia de governo, as OSs revelam que “[...] a nova gestão 

pública consiste em fazer com que os agentes públicos não ajam mais por simples conformidade 

com as regras burocráticas, mas procurem maximizar os resultados e respeitar as expectativas 

dos clientes” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 302). Deixar de agir com base em princípios de 

transparência não seria mais considerado um risco, afinal, são fundamentos que amarram, 

impedem, atrapalham. E o que importa é o resultado efetivo, prático, aquilo que é entregue ou 

aquilo que aparece como serviço oferecido. Por isso, uma escola administrada por uma OS 

precisaria corresponder a essas expectativas, de potencializar ganhos, corresponder àquilo que 

espera boa parte dos estudantes, mas, também, mães, pais, sociedade. Como disse Raquel 

Teixeira na entrevista disponibilizada em (04) (cf. p. 62), ao se referir à população que possui 

entre 5 e 29 anos, essa é a “[...] última janela de oportunidade de investir nessa população”. 

Algo, portanto, irrecusável, ou recusável apenas por aqueles, como dito por Marconi Perillo em 

(20) (cf. p. 103), que nada mais são do que “[...] minorias que partem para o radicalismo com 

objetivos eminentemente políticos”. 

Estudantes competitivos, que “conquistam medalhas”, acreditam estar inseridos em uma 

dinâmica meritocrática, algo considerado, por eles, como um instrumento promotor de justiça. 

Afinal, quem se esforça, obtém bons resultados. Empreendedores de sua formação, de sua 

capacitação, de seu presente e de seu futuro, quando, na realidade, podem ser considerados 

como sujeitos submetidos a métricas e a resultados, com pouco ou nenhum espaço para o 

desvio, para o erro, para a contestação. Mas, não podemos nos esquecer que essa competição, 
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e a obstinação pela meta, nessa tecnologia de governo, é apresentada como sinônimo de 

felicidade e de bem-estar.  

Como afirma Fernandes Júnior (2015, p. 185), “[...] a felicidade coletiva de uma cidade 

ou país estaria ligada a fatores como segurança, saúde, cultura, lazer, dentre outros, que, em 

conjunto, propiciam a busca/conquista da felicidade”. Gestão empresarial eficiente, que 

redundaria em qualidade, que, em consequência, traria tranquilidade e qualidade. Como dito 

por Raquel Teixeira, na matéria reproduzida em (09) (cf. p. 78), “[...] gestão eficiente em que a 

qualidade de ensino é comparada à qualidade de uma boa escola privada”. Qualidade não 

apenas de uma escola particular, mas de uma boa escola privada, em que estudantes seriam 

recebidos em um ambiente agradável, onde nada falta, ou se falta, seria rapidamente adquirido, 

substituído, implementado. Conforme afirma Foucault (2017a, p. 308), “[...] o Estado deve 

antes de tudo cuidar dos homens como população. Ele exerce seu poder sobre os seres vivos 

como seres viventes, e sua política é, em consequência, necessariamente uma biopolítica”. Essa 

tecnologia de governo mostra que “[...] a empresa deve substituir a burocracia em tudo que for 

possível e, quando não o for, o burocrata deve conduzir-se o máximo possível como um 

empreendedor” (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 300, grifos do autor). 

 

3.4 Somos contra, é retrocesso 

 

A partir dos primeiros editais, fosse para o credenciamento de OSs para a área da 

educação, fosse para a escolha da instituição responsável por gerir o primeiro lote de escolas, o 

projeto, antes recém-chegado, passou a outro patamar, e se tornou algo que, de fato, se pretendia 

implementar. Com isso, não basta apenas chegar, era preciso ocupar discursivamente um 

espaço. No acontecimento discursivo OSs na educação, esse era o momento de grandes 

investidas, cada vez mais insistentes e consistentes, de tentativas de condução da narrativa, de 

construção de um efeito de verdade que tentava mostrar a necessidade de mudança e que projeta 

um estado de completo bem-estar na educação e nas escolas. Esses, somados a outros aspectos 

que analisamos, foram os efeitos de sentido construídos naquilo que o governo disse e naquilo 

que boa parte da mídia jornalística reproduziu. Mas, será que houve algum veículo de 

comunicação que mostrou algo diferente daquilo que foi dito pela mídia hegemônica, 

representada pelos jornais que analisamos?  

Pesquisa em jornais ou revistas identificados com a esquerda política, a exemplo da 

CartaCapital, que realiza uma cobertura jornalística de âmbito nacional, mostrava que nos 
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veículos abertamente posicionados em uma linha editorial mais progressista, outro olhar foi 

lançado para o projeto, estimulando a dúvida, a contestação e a reflexão, e não somente a mera 

reprodução daquilo que foi dito pelos representantes governamentais. Na referida revista, 

utilizando o critério de busca no portal do próprio veículo de comunicação, com os termos 

“organizações sociais educação Goiás”, encontramos, de 2015 a 2018, seis ocorrências 

relacionadas a mudanças, reorganizações, precarização da carreira docente, ocupações em 

escolas. Entretanto, nenhuma matéria tratou especificamente da proposta desejada em Goiás.  

Dessas, duas se referiam ao trabalho docente. Embora não tratassem apenas da 

experiência goiana, foi salutar, no sentido de mostrar que o desmantelamento da educação 

pública não estava restrito ao estado de Goiás. Absurdos, encampados por gestões neoliberais, 

disfarçadas de economia para os cofres públicos, ou nomeados de eficiência na gestão e 

melhoria da qualidade do ensino, ao custo da saúde e da retirada de direitos de professores. 

Abaixo, reproduzimos um trecho da matéria intitulada “Professor Uber: a precarização do 

trabalho invade as salas de aula”, publicada em 28 de agosto de 2017, na CartaCapital.  

 

(27) 

Professor Uber: a precarização do trabalho docente invade as salas de aula 

 

Por CartaCapital 

28 de agosto de 2017 – 00:30 

 

Sob o comando do tucano Duarte Nogueira, a prefeitura de Ribeirão Preto, no interior paulista, 

apresentou em julho um projeto para contratar aulas avulsas de professores por meio de um aplicativo 

de celular, com o objetivo de suprir as ausências de docentes da rede municipal. 

 

No “Uber da Educação”, como a proposta foi apelidada, o profissional não teria vínculo empregatício. 

Após receber a chamada, ele teria 30 minutos para responder se aceita a tarefa e uma hora para chegar 

à escola. 

 

Com cerca de 5 mil habitantes, a cidade catarinense de Angelina, na Grande Florianópolis, também 

inovou, com a criação de uma espécie de leilão reverso para a contratação de professores. Em abril, a 

prefeitura publicou o Pregão nº 018/2017, baseado em uma licitação de “menor preço global”. 

 

O edital partia de um pagamento máximo de 1.200 reais para uma jornada de 20 horas semanais, mas 

atrelava sua definição a um leilão que deveria ser feito com o envio de propostas salariais a menores 

custos. O processo só não foi adiante porque foi interpelado pelo Ministério Público de Contas do 

Estado. 30 

Fonte: PROFESSOR Uber: a precarização do trabalho invade as salas de aula. CartaCapital, 10 out. 2021. 

 

 
30 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/professor-uber-a-precarizacao-do-trabalho-

invade-as-salas-de-aula/>. Acesso em 10 out. 2021. 
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Professores, servidores, serviços públicos, eram colocados em condição que beira a 

humilhação, além, é claro, da própria ilegalidade ou mesmo imoralidade. São exemplos, quase 

nunca explorados pela mídia jornalística, dita hegemônica ou tradicional.  

Conforme já mencionado neste trabalho, a posse de Michel Temer como presidente da 

República, após o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, representou não 

apenas uma guinada à direita, mas a desconstrução de políticas que asseguravam a defesa das 

populações marginalizadas e das minorias. Reforma da Previdência, Proposta de Emenda 

Constitucional do Teto de Gastos, foram projetos replicados em estados e municípios, que 

retiraram recursos de áreas importantes, como educação, ciência e tecnologia e cultura, por 

exemplo. Propostas que abriram caminho para proposituras, como a do “professor Uber” e a do 

“professor contratado em processo licitatório”.  

A CartaCapital traz ainda, dentre as matérias relacionadas em sua ferramenta de busca, 

algo que também mereceu nossa atenção: uma extensa entrevista a respeito das Charters 

Schools, modelo inspirador para a adoção da gestão de escolas em Goiás por OSs, com o 

pesquisador e especialista estadunidense Dwight Holmes. A entrevista, publicada em 31 de 

maio de 2016, traçou um histórico bastante detalhado dessas instituições. Destacamos o trecho 

que tratou dos possíveis interesses de corporações nas escolas charter estadunidenses, que 

poderiam ser reveladoras dos motivos pelos quais empresas, no Brasil, se interessassem ou se 

interessaram pela adoção de modelos inspirados no exemplo dos Estados Unidos. 

 

(28) 

CE: Por que corporações têm interesse nas escolas charter? 

 

DH: Lucro. O custo da educação básica pública está se aproximando de 1 trilhão de dólares por ano, 

sendo 80% para pagamento de pessoal. As forças privatistas têm procurado captar de diferentes maneiras 

uma parte significativa desse dinheiro para si. Por exemplo, através da emissão de bônus (voucher) para 

pagar a mensalidade em escolas privadas para crianças pobres, benefícios fiscais para quem paga escola 

pública, terceirização de funções tradicionalmente desempenhadas por funcionários 

públicos (alimentação, transporte e limpeza) e agora, também, via escolas charter.  

 

No geral, os milionários defensores da escola charter são obcecados em criar e expandir um sistema de 

educação paralelo à educação pública tradicional que reflita os valores corporativos e não seja 

responsável publicamente frente aos pais e a comunidades. Esse esforço exacerba a desigualdade de 

renda, uma vez que drena recursos de distritos escolares públicos e prejudica o seu sucesso. 

 

CE: Há muitas denúncias sobre corrupção nas escolas charter. 

 

DH: Há muitos casos de corrupção em escolas charter. O governo federal dá todos aqueles milhões de 

dólares e não monitora o dinheiro. Os estados tampouco o fazem. A NEA pressiona para que as leis da 

escola charter incluam mais exigências na prestação de contas, mas existe uma resistência maciça do 
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lobby da escola charter. Eles se queixam de regras “onerosas” e dizem que precisam de “liberdade” para 

inovar, mas o que conseguem é um ambiente em que ninguém sabe (ou não quer saber) onde e como o 

dinheiro é gasto ou se as necessidades dos alunos e professores estão sendo atendidas.  

 

Claro que tem havido casos de corrupção na administração do ensino público também. Mas são 

poucos e por um bom motivo: há muitos controles contábeis e financeiros. Já o modelo de gestão da 

escola charter permite um truque fiscal muito hábil. Informações levantadas em Los Angeles mostram 

que:  as corporações criam organizações sem fins lucrativos para gerir cadeias de escola charter e 

criam empresas de responsabilidade limitada para controlar as propriedades da escola. 

  

Na Califórnia, ganham dinheiro alugando imóveis para escolas charter, pelos quais são reembolsados 

por verbas de agências estaduais e federais. Essas empresas podem até emitir títulos negociáveis no 

mercado que, em última instância, estão garantidos pelo contribuinte. Houve recentemente um 

escândalo em Ohio, onde encontraram dados falsos sobre o sucesso das escolas charter de uma dessas 

corporações, usados para receber mais verbas federais. 31 

Fonte: CHARTER School: uma escola pública que caminha e fala como escola privada. CartaCapital, 30 mai. 

2016. 

 

O real interesse, citado por Holmes, era o lucro. O maior beneficiado, nesse caso, não 

seria o estudante, mas sim o gestor da escola charter que, por extensão, poderia ser o 

proprietário da OS. Outro aspecto destacado pelo pesquisador, foi a corrupção. Essas 

instituições receberam farto recurso público. Quando existentes, os mecanismos de 

transparência são bastante precários. A cobertura da mídia jornalística contrária, conforme 

observamos neste recorte, a partir daquilo que a revista CartaCapital enunciou, pode ser 

considerada mais analítica e reflexiva.  

É evidente que uma revista possibilita com maior facilidade que isso ocorra, mas, em 

algum momento, poderia ter havido espaço para essa mesma postura, mais analítica e 

aprofundada, que trouxesse a opinião de pesquisadores da educação, também nos jornais 

analisados por nós. É como se a história fosse contada, na revista, não mais a partir daquilo que 

foi dito apenas por aqueles que propuseram as mudanças, mas, agora, dita por aqueles que 

foram, que são ou que serão diretamente impactados por aquilo que se propõe. Sem focar 

especificamente na situação de um determinado estado ou de uma dada proposta, buscando uma 

análise mais aprofundada dos fatos, o acontecimento OSs na educação emerge como resposta 

e contraponto àquilo que disseram governos e mídia jornalística hegemônica. Aquilo que na 

mídia jornalística favorável ao projeto era necessidade de mudança, era bem-estar, era 

qualidade, era eficiência, na mídia jornalística desfavorável, era retrocesso, era precarização, 

era privatização, era implantação de modelos duvidosos e extremamente arriscados. 

 
31 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/educacao/charter-school-uma-escola-publica-que-caminha-

e-fala-como-escola-privada/>. Acesso em 10 out. 2021. 
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No entanto, observamos que a cobertura de mudanças ocorridas na educação, e podemos 

falar do caso específico de Goiás, na imensa maioria das oportunidades, esteve muito mais 

alinhada ou até mesmo favorável à proposta governamental. Isso pode ser constatado nos dados 

que analisamos até aqui, que nos permitiram dizer que os espaços deixados para fuga eram 

praticamente inexistentes ou mesmo inexistiam. Posições contrárias ao projeto, tanto em uma 

cobertura nacional, quanto regional, emergiram basicamente em revistas ou em blogs 

informativos.  

As revistas, como é o caso da CartaCapital, se diferenciam dos jornais, tanto no 

aprofundamento acerca dos temas abordados, quanto na periodicidade das edições. Mas, é bem 

possível que apenas isso não seja suficiente para justificar a posição mais alinhada dos jornais 

diários, e o enfoque mais crítico e desfavorável da revista. Há também, a questão da linha 

editorial seguida pelo periódico, que pode, ou não pode, ser explicitada pelo veículo. Mas há, 

ainda, a presença ou a ausência de material publicitário pago pelo governo estadual. Já 

mencionamos os gastos do poder executivo com propaganda paga, com relação a 

implementação da gestão por OSs nas escolas goianas e a Operação Sofisma (cf. p. 47) da 

Polícia Civil de Goiás, que investigou o repasse significativo de recursos para blogs 

considerados mais simpáticos ao governo Marconi Perillo.  

A CartaCapital, assim como a Folha de S. Paulo e O Popular, foi escolhida como 

amostra representativa para nossa análise, por sua importância e relevância no cenário 

jornalístico nacional, sobretudo, quando se observa os números referentes a sua tiragem, 

posicionada logo após as duas principais revistas ligadas a grandes grupos de comunicação. A 

imagem abaixo mostra a posição da revista, que, inclusive, obteve um expressivo aumento em 

sua circulação em 2018, tanto no meio impresso, quanto no digital. 

 

Imagem 01: Dados do IVC (Instituto Verificador de Circulação) do ano de 2018, das principais revistas 

brasileiras, em meio impresso e digital 
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Fonte: Meio & Mensagem, 11 mar. 2019.  

Disponível em: < https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/03/11/revistas-semanais-recuperam-

audiencia-no-digital.html>. Acesso em: 11 out. 2021. 

 

 

Aquilo que foi dito pelos que se posicionaram de maneira crítica ao projeto 

desencadearam uma reação por parte da então secretária de educação, Raquel Teixeira, que 

chamou esse tipo de abordagem desfavorável às OSs de “fofoca”, conforme descrito na matéria 

abaixo, publicada no jornal O Popular, em 15 de dezembro de 2015. 

 

(29) 

Secretária de Educação pede às pessoas que se informem sobre OSs 

Raquel Teixeira ressalta que escolas continuarão públicas e inclusivas. Manifestante questiona “venda 

das salas de aula” 

 

15/12/2015 - 11:13 

 

Para a secretária Raquel Teixeira, titular da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte 

(Seduce) a falta de informação é uma das justificativas para as ocupações de nove escolas em Goiás. 

Estudantes secundaristas, professores e representantes de partidos de esquerda coordenam o movimento 

como forma de protestar contra o projeto de administração escolar por Organizações Sociais (OSs). 

 

“A escola é da Secretaria de Educação. Ela é pública, gratuita e inclusiva”, afirmou Raquel em entrevista 

ao site do POPULAR, nesta segunda-feira (14). A secretária aproveitou para rebater boatos e pediu para 

que as pessoas acessem o Diário Oficial do Estado de Goiás para compreenderem do que realmente se 

trata a administração de unidades educacionais por OSs. “Queria solicitar às pessoas que se 

informassem. Muitas dessas fofocas são de quem não leu o Diário Oficial ou o site da Secretaria de 

Educação.” 

 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/03/11/revistas-semanais-recuperam-audiencia-no-digital.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/03/11/revistas-semanais-recuperam-audiencia-no-digital.html
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A Seduce ressalta que a implementação de OSs não consiste em terceirização, mas sim em gestão 

compartilhada. Raquel admitiu que a princípio foi reticente em relação ao projeto. Assegura, no entanto, 

que a formatação atual será muito boa para todos. A secretária disse ainda que o diálogo com os 

manifestantes é constante e que o direito de concluir o ano letivo é assegurado. O governo do Estado 

entrou na Justiça com ação de reintegração de posse nesta segunda-feira (14). Há expectativa quanto a 

decisões liminares para desocupação das unidades. 

 

O professor João Coelho, que apoia as ocupações de estudantes secundaristas, afirma que o Estado não 

buscou formas públicas de explicar o real significado das OSs à frente das escolas estaduais. “É 

importante os estudantes pensarem se a gente quer vender as salas de aula para uma empresa privada, 

que não tem conhecimento em educação e que vai tirar lucro de quem não tem condições de pagar”, 

disse João ao POPULAR. 32 

Fonte: SECRETÁRIA de educação pede às pessoas que se informem sobre as OSs. O Popular, 15 dez. 2015. 

 

 Destacamos o trecho em que a secretária disse: “Queria solicitar às pessoas que se 

informassem. Muitas dessas fofocas são de quem não leu o Diário Oficial ou o site da Secretaria 

de Educação”. A informação estaria condicionada, por ela, à leitura daquilo que foi dito pelo 

estado, e que, consequentemente, foi replicado por parcela bastante abrangente da mídia 

jornalística. O que passar disso, o que for crítico, aquilo que denuncia perigos ou mesmo o 

caráter de terceirização da proposta, não passa de fofoca, proferidas por pessoas sem 

compromisso com a educação. Quando a titular da educação fez esse apelo às pessoas e quando 

a solicitação fez jus à necessidade de buscar informação, a expectativa era a de que a população 

acessasse e considerasse como correto, apenas o que diziam as fontes oficiais. Para 

despersonalizar aquele que disse, para se construir a imagem de impessoalidade, considerado 

um dos princípios do serviço público, o título da matéria informa que quem fez a solicitação foi 

a Secretaria de Educação, e não a secretária de educação.  

 É possível que as “fofocas”, a que se referiu a então secretária, pudessem ser fruto de 

debate, de reflexão, de discussão, tanto do movimento estudantil, quanto do movimento sindical 

de professores. Assim como fizemos com as “Perguntas e respostas sobre as OSs na educação”, 

trazemos uma matéria, na condição de corpus subsidiário, veiculada no portal do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego). Abaixo o texto, que tratou das aflições e 

preocupações dos docentes com o processo. 

 

(30) 

 

32 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/secret%C3%A1ria-de-

educa%C3%A7%C3%A3o-pede-%C3%A0s-pessoas-que-se-informem-sobre-oss-1.1006160>.  

Acesso em: 02 jun. 2019. 
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Contra as OSs, por uma educação pública de qualidade 

 

O Sintego participou na noite dessa terça-feira (3), da mesa de discussão “A Educação estadual em 

Goiás: um debate sobre as Organizações Sociais (OS)”, promovida pela Faculdade de Educação da UFG. 

Em um debate caloroso, alunos e profissionais da Educação questionaram o novo formato de gestão por 

acreditarem que não se deve terceirizar as escolas, mas sim melhorar o ensino público em Goiás. 

  

Após as eleições do ano passado, o governador Marconi Perillo falou sobre a sua pretensão de repassar 

a administração de unidades educacionais estaduais para as Organizações Sociais, conforme acontece 

atualmente nos setores da saúde e com a prestação de serviço do Detran-GO. Segundo a presidenta do 

Sintego, Bia de Lima, a tática usada pelo governo para terceirizar a gestão é instituir o caos nos setores 

e, em seguida, implementar as Organizações Sociais, como se fossem a salvadora da pátria, como 

aconteceu na área da Saúde. 

 

“Nós estamos preocupados porque o caos já começou quando os concursos públicos foram suspensos 

para não ter professores e administrativos concursados, e para piorar, foram demitidos 10 mil servidores 

contratados em regime temporário. Os diretores que tomaram posse hoje (ontem) não sabem o que fazer 

sem profissionais para trabalhar na escola. O que o governo quer é chegar daqui a pouco e dizer: aqui 

está a salvadora da pátria”, afirmou Bia de Lima. 

 

Para a convidada, professora Márcia Ângela Aguiar, da Universidade de Pernambuco, conselheira do 

Conselho Nacional de Educação e presidenta da Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE), o principal objetivo ao terceirizar a gestão é colocar os servidores públicos como 

incompetentes e o setor privado como capaz e eficaz para resolver os problemas que atingem os Estados. 

"A meu ver, essa é uma discussão muito mais séria, porque o que está acontecendo é um ataque ao 

ideário democrático. Todos os dias a população ouve que o privado é melhor e quando algo não funciona, 

é porque é público. Enquanto educadores, temos que estar em exercício da crítica, é preciso debater para 

construir um país digno para todos". 

 

Segundo Virginia Maria, presidenta do Fórum Estadual de Educação, o modelo das OSs deveria ser 

questionado quanto ao fato das escolas serem geridas por agentes externos. “As OSs representam um 

desmonte da concepção de escola pública e gestão democrática, conquista resultante de lutas históricas 

dos profissionais da educação”. 

 

Diretores e presidentes regionais do Sintego questionam OS 

 

Os diretores e presidentes das Regionais do Sintego também apresentaram seus questionamentos. O 

professor e presidente da Regional de Itaberaí, Eduardo Filgueira, lembrou a retirada da titularidade dos 

professores da rede estadual de ensino, sem levar em consideração os anos de estudo e os investimentos 

que os educadores fizeram para a formação. “Não vou confiar que as OSs serão montadas de forma 

gradativa, amena, não vou confiar porque o governo já mostrou que não se importa com a Educação em 

Goiás”. 33 

Fonte: CONTRA as OSs, por uma educação pública de qualidade. Sintego, 04 mar. 2015. 

 

 

33 Disponível em: <http://sintego.org.br/noticia/contra-as-oss-por-uma-educacao-publica-de-qualidade-2>. 

Acesso em: 15 ago. 2020. 
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 As preocupações de professores se originaram na vivência cotidiana na escola, no entanto, 

ganhavam consistência no debate, na reflexão, na contestação. Precarização do serviço público 

prestado à sociedade para que seja apresentada a solução que viria com uma administração 

privada, a não realização de concurso público para a educação e a demissão em massa de 

professores temporários são alguns dos ataques à educação pública. Ao invés de resolver tais 

questões, o governo, literalmente, terceirizaria sua responsabilidade para outrem. O ponto 

crucial, mencionado no texto, é o ideário democrático, que sofria grave ataque. Com isso, fica 

a dúvida, aliás, a certeza de que o governo estadual não vai conduzir o processo de forma amena. 

Pelo contrário, usaria, e isso de fato foi comprovado, todo o seu aparato, sobretudo de segurança 

pública, para garantir a implementação do projeto.  

Basicamente, professores eram contrários as OSs, porque acreditavam nas instituições 

públicas, nas liberdades e na democracia. Diferente, portanto, da maneira como governo e mídia 

jornalística os posicionavam, como doutrinadores, baderneiros, radicais. Embora o evento tenha 

sido promovido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, portanto, um 

local onde se pesquisa e se discute a educação, não houve interesse, por parte da mídia 

hegemônica e tradicional, em realizar a cobertura do seminário. A mídia se interessou mais, ou 

se ocupou, em mostrar o professor grevista, esquerdista, desordeiro, do que o professor que, em 

primeiro lugar, acredita na educação pública e, depois, luta por ela. 

 Encontramos, na cobertura regional, posições contrárias ao projeto, em alguns blogs. 

Entretanto, boa parte deles teriam vinculações diretas ou indiretas a determinados grupos ou 

partidos políticos, favoráveis ou desfavoráveis ao governo estadual. O fenômeno, chamado por 

Eugênio Bucci de Estado-anunciante, é descrito, em suas características e em seus riscos, 

quando o autor afirma que  

 

o Estado, quando se converte em anunciante, passa a constranger, seduzir, cercear ou 

mesmo chantagear órgãos de imprensa, não necessariamente nessa ordem. O 

jornalismo investigativo perde fôlego – e a democracia, também. A hipertrofia do 

Estado anunciante é, por definição, antidemocrática. (BUCCI, 2016, p.144).  

 

 Não podemos afirmar que a presença do Estado-anunciante, caso existisse, sobretudo no 

jornal O Popular, fosse suficiente para explicar a razão da pouca ou nenhuma possibilidade de 

crítica mais aprofundada. Acreditamos que existem diferentes razões para tal, que vão desde o 

próprio interesse do veículo de comunicação, passando por questões políticas, pela linha 

editorial adotada e até mesmo pela conveniência do jornal, que acreditava ser mais vantajoso 

se posicionar do lado de quem teria mais vantagens a oferecer. A posição crítica da revista 
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CartaCapital, sem dúvida, tentou fornecer ao cidadão a possibilidade de acesso ao que não é 

considerado hegemônico em outras coberturas jornalísticas, permitindo que outros efeitos de 

sentidos fossem construídos. No entanto, tornou-se complicado estabelecer comparações, 

quando tratamos de posições favoráveis ou contrárias às mudanças na educação, pelo fato de a 

revista ser diferente do jornal em diversos aspectos, a exemplo da relação com o público-alvo. 

Para Scalzo (2004, p. 14), “as revistas vieram para ajudar na complementação da educação, no 

aprofundamento de assuntos, na segmentação, no serviço utilitário que podem oferecer a seus 

leitores” e quanto ao seu público, a “[...] revista tem foco no leitor – conhece seu rosto, fala 

com ele diretamente. Trata-o por você” (ibid.).  

 Da mesma forma, estabelecer comparações entre o que foi produzido pela mídia 

jornalística e por blogs editados no estado de Goiás, também, pode ter sido uma tarefa inglória, 

dadas as características diferentes de cada um deles. No caso específico de Goiás, alguns blogs 

surgiam, ora para apoiar, ora para criticar o governo vigente, evidentemente, se beneficiando 

disso. No entanto, uma diferença, quando olhamos para um e para o outro, é o fato de os blogs 

serem muito mais numerosos, porém, quase sempre menos longevos, do que os veículos da 

mídia tradicional. Esses veículos, por terem uma operacionalização menos complexa do que os 

tradicionais jornais, permitem uma circulação mais facilitada de textos, opiniões, posições, 

acerca de diferentes momentos, na maioria das vezes, com textos curtos, bastante diretos e 

chamativos.  

O blog goiano O Opinando assumiu uma postura contrária ao modelo OSs na educação. 

Em uma busca realizada em sua página, com base nos termos “organizações sociais educação 

goiás”, visualizamos ao menos 33 ocorrências diretamente relacionadas às OSs na educação. O 

blog se mostrava extremamente crítico ao governo Marconi Perillo. No entanto, em 2018, com 

a posse de Ronaldo Caiado, eleito novo governador em Goiás, em oposição ao grupo de Perillo, 

o blog abandonou a cobertura crítica à gestão estadual e passou a se posicionar de forma 

favorável ao novo mandatário e as suas demandas. Prova disso, em 11 de outubro de 2021, por 

exemplo, o blog estampava a manchete “Cotado para disputar a presidência da República, 

Caiado quer continuar governando para devolver o Estado aos goianos” (O OPINANDO, 

11/10/2021). Caiado é elogiado em diversos textos do blog, a exemplo, também, de matéria 

publicada em 11 de dezembro de 2021, que afirmava que “Caiado diz que ao acabar com a 

corrupção que reinou em Goiás por 20 anos conseguiu recursos para ações sociais” (O 

OPINANDO, 11/12/2021).  

 As informações contrárias às ações e aos projetos do governo estadual, como no caso das 

OSs na educação, estavam diretamente ligadas à pessoa de Marconi e ao seu grupo político. 
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Isso pode ser observado, por exemplo, ao afirmar que “tal como Pilatos, Raquel lava as mãos e 

toca projeto para terceirizar educação em Goiás” (O OPINANDO, 13/07/2015). Sem dúvida, o 

blog trouxe informações relevantes que contestavam ou mesmo denunciavam a ilegalidade do 

processo, ao dizer, no título de uma matéria publicada em 06 de janeiro de 2016, que “em vídeo, 

secretária Raquel Teixeira assume que OSs visam lucros e que isso é feito de forma obscura” 

(O OPINANDO, 13/07/2015).  

Essa, possivelmente, pode ser considerada a informação mais contundente publicada pelo 

O Opinando, mas, não nos esqueçamos, há um posicionamento político contrário ao governo 

de Marconi, que, em consequência, se colocou em posição de embate a tudo o que o grupo 

esteja realizando. Destacamos neste texto, exatamente o trecho que fala do vídeo. Foi dito, com 

base em uma publicação da rede social Secundaristas em Luta pela então secretária de 

educação, ao ser questionada sobre qual tipo de gestão privada seria adotada, que, “[...] na PPP 

há uma explicitação do lucro. PPP tem lucro, é parceria público-privada e fica claro qual o 

lucro. A OS é aquela coisa embutida, não há uma explicitação do lucro, a gente sabe que ele 

existe, mas não é...” (O OPINANDO, 13/07/2015). Com isso, o propósito foi mostrar as 

contradições entre a possibilidade aberta de auferir lucro e a possibilidade velada, sabendo que, 

fosse qual fosse o modelo escolhido, o norte seria obtenção de lucro.  

 Acreditamos que, se por um lado, a cobertura midiática favorável às OSs na educação 

tendeu a caminhar lado a lado com aquilo que era dito pelo governo estadual, privilegiando os 

pontos de vistas e opiniões dos que se posicionaram em favor da mudança, a cobertura midiática 

desfavorável possui algumas peculiaridades. A primeira, já dissemos, diz respeito ao fato de ter 

sido possibilitada a emergência de sujeitos, pesquisadores ou diretamente afetados pelas 

mudanças, que de maneira mais analítica, se posicionaram adversos ao que se tentou 

implementar.  

Segundo ponto, o estar contrário, basicamente emergiu na mídia regional, em blogs 

informativos, em relação mais fortemente marcada por aspectos político-partidários do que, 

necessariamente, a favor da luta e da resistência de professores e estudantes. Não 

desmerecemos, com isso, aquilo que foi publicado na mídia jornalística regional, em especial 

no blog ao qual estamos nos referindo. Apenas ressaltamos esse traço da relação entre o 

posicionamento partidário e a posição contrária à implantação das OSs, ou simpática aos 

professores e alunos.  

No caso da revista, o que a CartaCapital mostrou, foi outra face do projeto, que enxergou 

e conversou, sobretudo com professores e estudantes e com pesquisadores do tema. Um terceiro 

aspecto que podemos elencar é o fato de a cobertura desfavorável às OSs ter sido realizada fora 
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dos veículos tradicionais, sendo encampada por meios alternativos ou por jornais e sites 

vinculados a entidades representativas. Trataremos dessas e de outras questões imediatamente 

a seguir, quando iniciaremos o último capítulo, que trata das possibilidades de escapar, com 

base nas ocupações e manifestações de estudantes e professores. 
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4 POSSIBILIDADES DE ESCAPAR: AS LUTAS E RESISTÊNCIAS 

 

No primeiro capítulo, propusemos pensar nas condições, no prelúdio, nisso que 

chamamos de tentativa de construção discursiva de um cenário que justificasse a gestão por 

OSs como solução redentora para a educação. A narrativa governamental apontou como 

principal problema, a falta de gestão especializada. Com isso, foi apresentada a solução, que 

consistia em entregar a administração das escolas para gestores-empresários. No segundo 

capítulo, apontamos como um dos principais possibilitadores desses enunciados salvacionistas, 

o dispositivo de segurança, que compõe e joga com a racionalidade neoliberal. As OSs foram 

compreendidas como tecnologia de governo, como estratégia que se voltava, na biopolítica, 

para a gestão da população, para a transformação da escola em uma empresa. Neste terceiro 

capítulo, pretendemos pensar nas lutas que se travaram em torno de um projeto polêmico como 

esse. Veremos, ao final, que o projeto OSs na educação acabou não sendo, de fato, efetivado. 

Mas, podemos mesmo afirmar que o projeto foi engavetado? Se isso ocorreu, o que pode ter 

contribuído para tal? É possível pensar em possibilidades de resistência, de contraconduta, 

mediante a tentativa de governo dos outros ou, ao invés, estaríamos, nos desdobramentos que 

as OSs suscitam, diante da revolta ou da revolução?  

Na tentativa de iniciar este capítulo, propomos alguns caminhos que podem indicar a 

existência ou não de possibilidades de resistir ou de escapar. Vamos ao relato de um 

acontecimento, dentre tantos, que nos ajuda a refletir acerca das questões que levantamos. Tanto 

a mídia jornalística estadual, quanto nacional, noticiou em 16 de novembro de 2016, o 

assassinato de um jovem de 20 anos, Guilherme da Silva Neto, estudante de Matemática da 

Universidade Federal de Goiás, que participava de ocupações de escolas estaduais no estado. O 

garoto foi morto na tarde do dia 15 de novembro de 2016 por disparos de arma de fogo, 

efetuados por seu próprio pai, que, em seguida, cometeu autoextermínio (G1 GOIÁS, 

16/11/2016).  

Quando fazemos uma busca por esse acontecimento em jornais e portais de notícias na 

internet, a partir da ferramenta de pesquisa Google, a recorrência, nos títulos das matérias, é 

para o fato de o pai ter matado o próprio filho e cometido autoextermínio logo em seguida, por 

conta de divergências acerca de sua participação e de seu posicionamento político-ideológico 

em relação às ocupações de escolas, contra as OSs e contra a retirada de recursos públicos para 

a educação. 
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Conforme reportagem da TV Anhanguera, publicada no portal G1 Goiás (16/11/2016), o 

pai de Guilherme, o engenheiro civil Alexandre José da Silva Neto, de 60 anos de idade, havia 

proibido o filho de participar de ocupações de escolas e, por isso, pai e filho discutiram 

momentos antes da tragédia. Abaixo, a matéria completa, com o relato da tragédia.  

 

(31) 

Filho morto pelo pai foi proibido de ocupar escola, diz família à polícia 

 

Parentes também disseram que pai sofria de depressão, em Goiânia. Estudantes que ocupam campus da 

UFG homenageiam jovem em protesto. 

 

Fernanda Borges 

Do G1 GO 

 

O engenheiro civil Alexandre José da Silva Neto, de 60 anos, que matou o filho, o estudante de matemática 

Guilherme Silva Neto, de 20, e se matou em seguida, em Goiânia, discutiu com o rapaz momentos antes do 

crime por conta da ligação do jovem com ocupações em unidades de ensino. “Parentes disseram que os dois 

tinham conflitos recorrentes, mas o que culminou na tragédia foi uma briga pelo fato do pai tentar impedir que 

o filho participasse da ocupação de uma escola”, relatou ao G1 o delegado Hellynton Carvalho, que esteve no 

local do crime. 

 

Ainda segundo o delegado, o engenheiro tinha problemas psicológicos. “Os familiares disseram que o pai 

sofria de depressão, mas ele e o filho sempre discutiam por conta do estilo de vida do rapaz, que participava 

de movimentos sociais e movimentos estudantis, e o homem não aceitava”, destacou. 

 

O jovem estudava matemática na Universidade Federal de Goiás (UFG). Na manhã desta quarta-feira 

(16), estudantes que ocupam o campus Samambaia fazem um protesto e aproveitaram para homenagear o 

estudante. Em uma das paredes do campus foi pichada a frase: “Guilherme eterno. Lutar sempre, desistir 

jamais!”. 

 

Morte 

 

O estudante foi morto na tarde de terça-feira (15), na esquina da Rua 25-A com a Avenida República do 

Líbano, no Setor Aeroporto, em Goiânia. A mãe do jovem, a delegada aposentada Rosália de Moura Rosa 

Silva, disse à polícia que, na manhã do crime, pai e filho tiveram uma discussão motivada pela reintegração 

de posse em uma unidade ocupada por estudantes. O jovem queria ir, mas o pai não permitiu. O engenheiro, 

no entanto, saiu de casa, e Guilherme também, logo em seguida. Quando o idoso retornou e não viu o filho, 

foi à sua procura. 

 

"O pai surpreendeu o filho próximo à Praça do Avião. Segundo testemunhas, nesse momento, ele teria 

efetuado quatro disparos. Mesmo ferido, o jovem chegou a correr, mas o pai entrou no carro e o perseguiu até 

alcançá-lo. Foi quando ele atirou outras vezes", contou o delegado. 

 

Após matar Guilherme, Alexandre se debruçou sobre ele e atirou contra si. O engenheiro foi socorrido e levado 

ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas também morreu. 

 

http://g1.globo.com/go/goias/cidade/goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/estudantes-interditam-vias-em-ato-contra-reintegracao-de-posse-da-ufg.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/pai-mata-filho-durante-discussao-e-depois-comete-suicidio-diz-policia.html
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Um homem, que não quis se identificar, chegou ao local no momento do crime. "De início, escutei três 

disparos. Eu escutei uma gritaria, aí a hora que eu cheguei perto do portão vi o senhor recarregando a arma", 

contou. 

 

O corpo de Guilherme é velado desde o início da manhã desta quarta-feira no Cemitério Jardim das Palmeiras, 

em Goiânia. O enterro está previsto para o final desta tarde. 

 

Já o corpo do pai seguia no Instituto Médico Legal (IML) da capital por volta de 11h45. 

 

Comportamento alternativo 

 

Conforme consta no registro de ocorrência, Alexandre não concordava com o comportamento e o modo de 

ser do filho, considerado "alternativo e revolucionário". Guilherme era ligado a movimentos sociais, incluindo 

as ocupações de escolas contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estabelece teto para o 

aumento dos gastos públicos. 

 

Em uma conta nas redes sociais, Guilherme demonstrava interesse em assuntos ligados à questões sociais e 

política. Além disso, ele também participava de comunidades de assuntos como o fim da cultura do estupro, 

legalização do aborto e se posicionava contra a gestão de Organizações Sociais (OSs) na Educação. 34 

Fonte: BORGES, Fernanda. Filho morto pelo pai foi proibido de ocupar escola, diz família à polícia. G1 Goiás, 

16 nov. 2016. 

 

 A matéria informou, em fala atribuída ao delegado Hellynton Carvalho, que esteve no 

local do crime, que “parentes disseram que os dois tinham conflitos recorrentes, mas o que 

culminou na tragédia foi uma briga pelo fato do pai tentar impedir que o filho participasse da 

ocupação de uma escola”. O texto informou, ainda, que o pai do jovem assassinado sofria de 

depressão e que o homem não aprovava e não concordava com o estilo de vida do filho, e que, 

conforme o relato, “ele e o filho sempre discutiam por conta do estilo de vida do rapaz, que 

participava de movimentos sociais e movimentos estudantis”. Esse comportamento, informou 

a reportagem, era tido como “alternativo e revolucionário”. 

A matéria trouxe, também, postagens de Guilherme realizadas nas redes sociais, no 

sentido de mostrar quem era, como se manifestava o jovem estudante. 

 

Imagem 02 – Reprodução de redes sociais 

 

34 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/filho-morto-pelo-pai-foi-proibido-de-ocupar-escola-diz-

familia-policia.html>. Acesso em 30 nov. 2020. 
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Fonte: G1 Goiás, 2016 

 

Estamos diante de uma tragédia, protagonizada por um jovem revoltado, revolucionário, 

alternativo, sonhador? Tratamos de um pai intolerante, violento, arbitrário? Quem era esse 

sujeito que ocupa escolas, para a mídia jornalística? Como a mídia jornalística deu voz a ele ou 

como ele foi silenciado? Como o governo estadual enxergou estudantes e professores nesse 

processo? O chamado posicionamento “alternativo”, dito na reportagem, não cabe, ou não era 

condizente ao projeto de gestão de escolas por OSs? Ou esse estudante deveria ser disciplinado 

e docilizado para o aprendizado, devendo apenas acatar e aceitar a instrução que era imposta? 

Para além da violência familiar, para além da discordância pela participação nas ocupações, o 

que esse acontecimento discursivo fez emergir no processo de implantação das OSs em Goiás?  

Sigamos o percurso dessa luta discursiva, do discurso que pode ou não emergir na mídia 

jornalística, focado, agora, nos posicionamentos contrários à implantação das OSs. O 

acontecimento do jovem morto pelo pai foi a porta de entrada, para pensarmos essas relações, 

essas disputas, o jogo discursivo. Como dito em matéria publicada no Portal Vermelho e 

replicada no portal do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (Sinpro-GO), em fala 

atribuída ao professor de História da UFG, Rafael Saddi, que conhecia o estudante, “[...] para 

quem conheceu o Guilherme, não era possível separar sua vida de suas ideias” (PORTAL 

VERMELHO, 16/11/2016). 

 

4.1 Nosso “negócio” é a educação 

 

O caminho, em um trabalho que reflete acerca de enunciados da mídia jornalística sobre 

a gestão de escolas públicas em Goiás por OSs, implica, evidentemente, em trabalhar com o 

discurso. Afinal, o modelo proposto,  projeto de um governo neoliberal, ganha existência por 
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meio dos ditos. Refletir sobre disputas discursivas não é, necessariamente, afirmar que existe 

uma posição certa e outra posição errada ou dizer, ao final desse trabalho, que as escolas 

deveriam ou não seguir o modelo de OSs. O que buscamos foi problematização, por meio 

daquilo que poderia ser dito. A morte do estudante, pelo motivo e pela forma como ocorreu, foi 

uma tragédia. Foucault afirma (2015a, p. 97), que é necessário “apreender como esses 

enunciados, enquanto acontecimentos e em sua especificidade tão estranha, podem se articular 

com acontecimentos que não são de natureza discursiva”. Foi necessário descrever o jogo de 

relações que se estabeleceram no campo dos acontecimentos.  

Um acontecimento brutal, como a morte de um estudante favorável às ocupações e à luta 

estudantil, poderia, de alguma forma, forçar essas relações de alianças e/ou de disputas 

discursivas, no sentido de romper ou de corroborar com aquilo que é construído a respeito de 

estudantes e de professores, quase sempre tidos como desordeiros? 

Foi necessário, de antemão, na tentativa de refletirmos sobre essas questões, pensarmos 

nessas alianças e nessas disputas que os enunciados da mídia puderam, porventura, mostrar. Foi 

necessário, novamente, nos atentarmos para nossos dados, seguir as trilhas do discurso, tendo 

tratado das condições de emergência desses discursos, em sua historicidade neoliberal. As 

ocupações de escolas e de prédios de instituições públicas, ocorridas, sobretudo, entre 2015 e 

2016, de que trataremos mais detidamente neste capítulo, representaram um momento 

importante. Estudantes e professores, com suas vozes e com suas ações, buscaram contrapor 

aquilo que foi dito pelo governo estadual ou mesmo pela mídia jornalística. Mas houve, 

também, os enunciados que partiram do judiciário, que rivalizaram com o governo e que se 

encontravam revestidos de posição de autoridade, como veremos, no próximo tópico. 

Vale ressaltar que, de acordo com o que os enunciados mostraram, apesar das 

divergências entre pai e filho serem frequentes, o que motivou o trágico desfecho foi justamente 

a não aceitação da participação do jovem em ocupações de escolas. Do ponto de vista do projeto 

OSs, as ocupações representavam ou simbolizavam a luta de estudantes e de professores, que 

se posicionavam não apenas contrariamente, mas que se sentiam impossibilitados de 

participarem da discussão sobre o modelo. Nessas tensões, se fez necessário pensar as relações 

de força. Foucault (2014b, p. 274), nos adverte que é necessário “procurar como as relações de 

sujeição podem fabricar sujeitos”, e, sendo assim, é fundamental, ainda conforme o filósofo, 

que se pense em “relações de força que se entrecruzam, remetem umas às outras, convergem, 

ou, ao contrário, se opõem e tendem a anular-se” (FOUCAULT, 2014b, p. 274).  

 A proposta de implantação do modelo de gestão se encontrava, ao final de 2016, em pleno 

avanço, apesar de importantes percalços jurídicos, que veremos mais adiante. O Jornal Opção 
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informava que, em outubro de 2016, o Governo de Goiás anunciava a OS vencedora do certame 

para a administração de escolas na região de Anápolis. (JORNAL OPÇÃO, 18/10/2016). O 

mesmo jornal informava, poucos dias depois, em fala atribuída a Marconi Perillo, que 

(JORNAL OPÇÃO, 28/10/2016) 

 

(32) 

“Vivemos hoje no Brasil um movimento de reordenação. A gestão dos bens públicos tem de ser enxuta 

e inteligente. Não dá para termos um Estado inchado, sem oferecer com qualidade aquilo que a sociedade 

quer. Este programa visa nos mostrar a real situação dos ativos, para que possamos melhorar nossa 

gestão financeira e possamos garantir serviços de alta qualidade”.35 

Fonte: AIDAR, Bruna. Marconi contrata consultoria para avaliar bens que possam ser vendidos ou privatizados. 

Jornal Opção, 28 out. 2016.  

 

 Uma clara demonstração de avanço do projeto de gestão privada para tudo aquilo que 

pudesse representar gasto desnecessário para o governo. O que ocorria era um “[...] processo 

em que o Estado desvia a culpa das desigualdades muito evidentes no acesso e no resultado que 

ele prometeu reduzir, de si para as escolas, pais e crianças individuais” (APLLE, 2003, p. 93). 

Prestar um serviço público de qualidade é responsabilidade do Estado, entretanto, seria mais 

fácil atribuir a outros a culpa e a responsabilidade. 

 Retomando o acontecimento que marca o início de nossas reflexões neste capítulo, 

imediatamente após a morte do estudante, portais e jornais eletrônicos tentaram descrever a 

relação de Guilherme com o pai e com o movimento de ocupações de escolas. Um nome, um 

rosto, uma história, a partir de um assassinato, emergiu, motivado pelas ocupações de escolas. 

O portal G1 Goiás, já nos títulos de algumas matérias, tentava dizer quem era o estudante e 

como era sua relação com o pai e com o movimento estudantil. 

(33) 

Amigo diz que estudante morto pelo pai sofria ‘abusos psicológicos’.36 

Fonte: AMIGO diz que estudante morto pelo pai sofria “abusos psicológicos”. G1 Goiás. 17 nov. 2016 

 

(34) 

Amigo diz que jovem morto pelo pai era da “linha de frente” das ocupações.37 

 Fonte: RESENDE, Paula. Amigo diz que jovem morto pelo pai era “linha de frente” de ocupações. G1 Goiás. 19 

nov. 2016. 

 
35 Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/marconi-contrata-consultoria-para-avaliar-

bens-que-possam-ser-vendidos-ou-privatizados-78753/>. Acesso em: 12 abr. 2021 

36 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-estudante-morto-pelo-pai-sofria-

abusos-psicologicos.html>. Acesso em: 25 fev. 2021. 

37 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-jovem-morto-pelo-pai-era-da-linha-

de-frente-de-ocupacoes.html>. Acesso em 12 mar. 2021. 

 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-estudante-morto-pelo-pai-sofria-abusos-psicologicos.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-estudante-morto-pelo-pai-sofria-abusos-psicologicos.html
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 Na repercussão de sua morte, conforme o excerto (32) (cf. p. 157), Guilherme era vítima 

do pai. Mas, seria tão somente do pai? Um pensamento em franca expansão, naquele momento, 

demonizou movimentos populares e os partidos situados à esquerda política. Essas vozes, 

discordantes da agenda conservadora e neoliberal, em alguns momentos, foram silenciadas ou 

mesmo desqualificadas. Como dito em (33), o rapaz era “[...] da linha de frente” desses 

movimentos, considerado combativo e atuante. Guilherme, possivelmente, tenha ido na 

contramão da vontade do pai, que desejava que o filho fosse “normal”, apenas um estudante, 

com o olhar voltado para suas aspirações individuais. Obviamente, isso não justificaria o 

desfecho brutal da não concordância da participação do filho em ocupações de escolas. Da 

massa de estudantes, um personagem emerge, mediante uma tragédia. A voz dada para 

Guilherme, para estudantes e para o movimento estudantil, como dissemos, era, ainda, 

superficial, incapaz de abarcar a complexidade e a tensão de uma disputa discursiva.  

 Para além do relato do assassinato, quando se diz quem era Guilherme, quem era esse 

sujeito-estudante, muito pouco ou nada foi dito, a ponto de tencionar educação e mercado. As 

informações, como demonstrado em (31) (cf. p. 153), surgiram como informações genéricas. 

Guilherme se preocupava com política, algo considerado impróprio em uma escola neoliberal. 

Basta lembrarmos do projeto Escola Sem Partido, um movimento de cunho conservador, 

iniciado em 2004, que afirmava, conforme explicitado na página Escola sem partido, ser “[...] 

a mais importante e consistente iniciativa contra o uso das escolas e universidades para fins de 

propaganda ideológica, política e partidária” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2019).  

 Além da política, o trecho destacado afirma que o universitário se ocupava de questões 

sociais, algo que deveria estar distante da educação empresarial, meritocrática, neoliberal. 

Conforme Dardot & Laval (2016, p. 127), “[...] em uma palavra, cada indivíduo deve gozar das 

garantias oferecidas pela empresa ou, melhor, cada indivíduo deve funcionar como uma 

pequena empresa”. A neutralidade, algo extremamente falacioso, deveria ser o distanciamento. 

Já o equilíbrio deveria ser a padronização. Não havia, na verdade, espaço para diferentes 

matizes, mas sim, para uma vertente que enxergava a escola como um ambiente a ser 

preservado, a ser descontaminado.  

Em um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que se baseia na concepção do 

grupo que defende o Escola sem Partido, o relator, deputado federal Flavinho (PSC-SP), chega 

a defender, conforme a Revista Nova Escola (11/05/2018), a “[...] distribuição de cartazes com 

deveres dos professores e a proibição dos termos gênero e orientação sexual nas escolas”. 

Professores deveriam, com isso, ministrar conteúdos de disciplinas e aplicar avaliações. O que 

passar disso seria perda de tempo e doutrinação. A escola, em uma percepção que anda de mãos 
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dadas com o retrocesso, não deveria se importar, muito menos se posicionar a respeito do que 

ocorre nas ruas e nas sedes administrativas de poder. Deveria formar, instruir, baseada em 

valores da família, do cidadão de bem, do mercado, do cristianismo.  

 Vejamos a matéria a seguir, cuja fala foi atribuída a um estudante de filosofia, amigo do 

jovem morto, publicada no portal G1 Goiás, em 19 de novembro de 2016. 

 

(35) 

Amigo diz que jovem morto pelo pai era da 'linha de frente' de ocupações 

Guilherme Neto participava de ato contra PEC que limita gastos públicos. Pai não aceitava ligação de 

estudante com movimentos sociais, em Goiânia. 

Paula Resende 

Do G1 GO 

 

Amigos do estudante de matemática Guilherme Silva Neto, de 20 anos, que foi morto pelo pai, dizem que ele 

é símbolo da luta de movimentos sociais e da resistência contra a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) que limita os gastos públicos. O crime aconteceu após uma briga relacionada ao envolvimento do rapaz 

com a ocupação de unidades de ensino em Goiânia. Após atirar contra o filho, o engenheiro civil Alexandre 

José da Silva Neto, de 60 anos, cometeu suicídio. 

 

“Ele era uma das pessoas mais combativas, da linha de frente. Apesar de ter uma família reacionária, ele 

sempre defendeu seus ideais. Ele é um símbolo da resistência contra a precarização da educação. Ele morreu 

defendendo o que acreditava, morreu pela luta”, disse ao G1 um estudante de filosofia, de 19 anos, que era 

amigo de Guilherme. 

 

O amigo da vítima estava entre os estudantes que ocupavam prédios da Universidade Federal de Goiás e que 

organizaram, na sexta-feira (18), um ato em homenagem a Guilherme e contra a PEC. Em um ponto do 

protesto, eles fizeram um minuto de silêncio e, em seguida, deram uma salva de palmas: "Guilherme, orgulho 

de você. Você fez parte da maior ocupação da UFG". 

 

Dois dias antes, na quarta-feira, também ocorreram homenagens ao rapaz durante outro protesto. Em uma das 

paredes da UFG foi pichada a frase: “Guilherme eterno. Lutar sempre, desistir jamais!”. 

Outro amigo da vítima, Gabriel Soares relata que Guilherme fazia desabafos sobre os problemas que tinha em 

casa. “Ele contava sobre os abusos psicológicos que o pai dele fazia. Ele xingava bastante o Guilherme. O pai 

não sabia aceitar o posicionamento dele”, declarou. 

 

Parentes do estudante de matemática também dizem que Alexandre não concordava com o comportamento e 

o modo de ser do filho, considerado "alternativo e revolucionário". Segundo uma tia, que preferiu não ser 

identificada, Guilherme "queria mudar o mundo". Ele desejava "ser diferente, mas o pai não aceitava". 

 

Em uma conta nas redes sociais, Guilherme demonstrava interesse em assuntos ligados a questões sociais e 

política. Além disso, ele também participava de comunidades de assuntos como o fim da cultura do estupro, 

legalização do aborto e se posicionava contra a gestão de Organizações Sociais (OSs) na Educação. 38 

Fonte: RESENDE, Paula. Amigo diz que jovem morto pelo pai era “linha de frente” de ocupações. G1 Goiás. 19 

nov. 2016. 

 
38 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-jovem-morto-pelo-pai-era-da-

linha-de-frente-de-ocupacoes.html>. Acesso em 12 mar. 2021. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/pai-mata-filho-durante-discussao-e-depois-comete-suicidio-diz-policia.html
http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/pec241-umtetoparaosgastospblicos/
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/grupo-realiza-ato-em-homenagem-estudante-morto-pelo-pai-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-estudante-morto-pelo-pai-sofria-abusos-psicologicos.html
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 O estudante assassinado se tornou o símbolo de uma luta. Resistir, conforme dito pelo amigo 

de Guilherme, significava a defesa da escola pública, contra privatizações e cortes orçamentários. 

Resistir, de acordo com o que foi dito por outro estudante, custou ao jovem a sua própria vida. 

Conforme Prado Filho (1998, p. 135), “a resistência ao poder não deve se satisfazer em denunciar 

a violência ou criticar uma instituição, mas colocar em questão a forma de racionalidade que o 

sustenta”. Uma resistência que não necessariamente se encerra ou que é feita tão somente na 

luta ou, no caso, de um estudante morto na luta. Uma resistência que recusa a escola-empresa, 

o estudante e o professor empreendedores de si. Pequenas tentativas de fazer, da escola, um 

lugar-outro, diferente disso e de si mesma. Mais adiante retornaremos a essa questão. 

 Nas tensões suscitadas pelo projeto OSs na escola, é o momento de prestarmos atenção 

para as ocupações estudantis. Elas dizem muito. Mais do que isso, muito (ou talvez pouco?) foi 

dito sobre elas. Destacamos uma matéria publicada na Folha de S. Paulo, em 01 de fevereiro 

de 2016, com o título “Pais enfrentam alunos durante desocupação em Goiás”.  

 

(36) 

Pais enfrentam alunos durante desocupação de escolas em Goiás 

 

DIENE BATISTA 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM GOIÂNIA 

01/02/2016 12h02 

 

Pais e alunos têm se enfrentado nas escolas de Goiás que foram ocupadas desde o final de 2015, em 

protesto contra a proposta do governador Marconi Perillo (PSDB) de transferir sua gestão para 

Organizações Sociais (OS). 

 

Estudantes dizem que a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e a Polícia Militar estão 

incentivando os pais a entrarem nas unidades e retirarem os manifestantes à força. Eles negam. 

 

A reintegração de posse das escolas foi determinada pela Justiça. A assessoria da PM afirma que a 

corporação apenas atuou nas negociações com os alunos –e não na desocupação. 

 

Em uma das desocupações, a do colégio Bandeirantes, algumas pessoas tentaram derrubar o portão de 

ferro da escola para retirar os estudantes. Eles não quiseram falar –alguns disseram que fizeram a retirada 

dos estudantes para garantir o direito dos filhos às aulas. 

 

Na madrugada de terça (26), homens encapuzados e com pedaços de pau –pais de alunos, de acordo 

com os secundaristas– forçaram a saída de estudantes do Colégio Robinho Martins de Azevedo. 

Ninguém ficou ferido. Nesta segunda (1°), ainda há 16 escolas ocupadas. 

 

Alunos dizem que algumas das desocupações foram feitas por policiais à paisana, a exemplo do que, 

segundo eles, ocorreu no Colégio Ismael de Jesus da Silva, também em Goiânia, na última segunda (25). 

Eles dizem que foram tirados da escola a tapas e chutes. A PM nega as acusações. Já há uma investigação 

no 22º DP para apurar o caso.  

 

Na noite de terça (26), estudantes ocuparam a sede da Seduce, em Goiânia. Um deles deixou o local 

após o pai puxá-lo pelo braço. Depois de mais de quatro horas de negociação, servidores públicos que 
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estavam no prédio puderam sair. Um grupo de cerca de 30 pessoas continua acampado no 

estacionamento do local. 

 

A Secretaria da Educação afirmou que a manifestação de pais, professores e alunos pela desocupação 

das escolas é espontânea. 

 

Os manifestantes pedem a suspensão de edital que seleciona as OS, entidades sem fins lucrativos pagas 

para administrar os colégios. O projeto-piloto deve ser implantado neste semestre em 23 escolas da 

subsecretaria de Anápolis. A gestão será compartilhada entre Estado e organizações, para melhorar a 

qualidade das unidades. A não militarização das escolas e o não fechamento das unidades também está 

na pauta de reivindicação dos ocupantes. 

 

Na última quarta (27), em audiência pública ocorrida em Anápolis, o promotor de Justiça Marcelo 

Henrique dos Santos sugeriu a suspensão do edital de chamamento das OS para ampliar a discussão 

sobre o projeto. A ata da reunião será encaminhada ao juiz Carlos Eduardo Rodrigues de Souza, da 

Fazenda Pública Estadual. A realização da audiência pública foi determinada pelo magistrado, como 

condição para concessão da liminar de desocupação das unidades. 

 

NEGOCIAÇÃO 

 

Durante dois dias, a reportagem acompanhou as negociações para desocupação do Colégio Villa Lobos, 

em Aparecida de Goiânia, tomado em 18 de dezembro. Uma assembleia realizada na semana passada 

selou a saída dos alunos, que pedem a reforma da unidade. 

 

Uma ex-aluna de 19 anos, apoiadora da ocupação, diz que não acredita na espontaneidade do movimento 

de desocupação. "A gente percebe que tem um trabalho de propaganda forte do governador [Perillo] e 

da secretária [Raquel Teixeira]", afirma. 

 

Avó de alunos da escola, a dona de casa Edilce Rosa de Matos, 60, comemorou a saída pacífica, mas 

criticou a proposta de gestão via OS. "O governo quer entregar a educação na mão de empresários. O 

que empresário vai fazer a favor do povo? Eles querem é dinheiro", disse. 39 

Fonte: BATISTA, Diene. Pais enfrentam alunos durante desocupação de escolas em Goiás. Folha de S. Paulo, 01 

fev. 2016. 

 

  Posicionar-se contrário e integrar um movimento que ocorre, sobretudo, por meio de 

ocupações de escolas, não é apenas expressão de um grupo ou de uma pessoa. O que o jornal 

mostrou foi que a desobediência desumaniza, era algo monstruoso, feio, e até mesmo selvagem, 

a ponto de um pai matar seu filho, de pais se enfrentarem na porta de uma escola. Pais e alunos 

que se enfrentam, estão em desacordo com valores familiares e cristãos. Manifestantes foram 

retirados à força e pessoas tentaram derrubar o portão da escola, para adentrarem a unidade, 

como se assim pudessem garantir, para seus filhos, o acesso às aulas. Na sede da Seduce, um 

pai puxou um estudante pelo braço e servidores da secretaria estavam “presos” no prédio. Isso 

tudo, lembra o relato de um conflito, de atos violentos, provocados por pessoas selvagens, 

desumanas e enlouquecidas. A imagem abaixo, integrante da matéria, é bastante reveladora do 

 
39 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-pais-enfrentam-alunos-durante-

desocupacao-de-escolas-em-goias.shtml>. Acesso em: 12 set. 2019. 
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cenário descrito no texto: um completo caos, “originado” por estudantes quando os pais 

entraram na cena, na tentativa de resolver a questão. 

 

Imagem 03: Tumulto em escola 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 01 fev. 2016 

 

  

 Estudantes, ou dito de outra forma, filhos que desobedeceram a seus pais, causaram mais 

repulsa para boa parte da sociedade do que, necessariamente, um grupo de ocupantes de escolas. 

A imagem reproduzia a selvageria, a falta de civilidade, a falta de respeito, enfim, pais que 

enfrentavam filhos desordeiros. O que seria, possivelmente, um pai de aluno, tenta conter um 

estudante, enquanto outro pai discute com outro ocupante. Assim como no assassinato de 

Guilherme por seu pai, aqui, também, as ocupações de escolas eram o problema. Apoiar ou 

mesmo fazer parte delas, representava perigo. Enquanto pais e estudantes divergiam ou mesmo 

se enfrentavam, a Seduce afirmava, conforme a matéria, que tudo não passava de um ato 

“extemporâneo”, como se fosse um assunto para ser resolvido em casa, entre pais e filhos. 

Como se pais, inconformados com a atitude de seus filhos, fossem na porta das escolas e 

retirassem seus filhos à força, tendo a certeza de que aquilo que faziam, além de ser um direito 

dos pais sobre os filhos, era para o bem de todos, pois se combatia “desocupados ideológicos” 

com disciplina e até mesmo com truculência. 

 Queremos destacar duas falas, que não por acaso, foram possibilitadas apenas ao final da 

matéria. Uma estudante afirma que há “[...] um trabalho de propaganda forte do governador” e 

uma avó de estudante diz que “[...] o governo quer entregar a educação na mão de empresários. 

O que empresário vai fazer a favor do povo? Eles querem é dinheiro”. Em uma estratégia de 
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convencimento e de sedução, o governo estadual utilizava o poder político e econômico que 

possuía, no sentido de tentar controlar a narrativa. Gasto ostensivo com propaganda, como dito 

pela estudante e, podemos pensar também, o esforço para abastecer redações de veículos de 

comunicação com informações que visavam a reconhecer apenas os benefícios e não as 

controvérsias da proposta. E a avó de uma estudante sintetiza bem, o que representava uma 

gestão de escolas por empresários, que, diferente daquilo que fora dito pelo governo estadual, 

queriam, na realidade, obter lucro com os contratos de administração das escolas. 

 O lucro do empresário, de que falava a avó, possivelmente, poderia ser obtido, por 

exemplo, com a compra de insumos e materiais de péssima qualidade, em processo de aquisição 

extremamente maléficos para os cofres públicos e para a sociedade. Na experiência das OSs na 

saúde do Rio de Janeiro, por exemplo, não faltaram recursos, porém, a qualidade dos serviços 

piorou. Faltou fiscalização, cumprimento de metas, clareza no gasto do dinheiro público. 

Matéria do portal G1, publicada em 29 de setembro de 2020, afirmava existir uma espécie de 

“caixa preta” das OSs na saúde do Rio de Janeiro, que dificultava as investigações da justiça. 

Segundo o texto, os esquemas de corrupção foram responsáveis, desde 2007, pelo desvio de ao 

menos 1,8 bilhão de reais. De acordo com o que foi dito na ocasião pela procuradora da 

república, Marisa Ferrari, “[...] o dinheiro sai dos cofres públicos e, em vez de sair diretamente 

das OSs, sai por meio dos fornecedores. Então, a partir dali a gente perde um pouco o rastro do 

dinheiro”. É justamente via fornecedores, aquisição de insumos e serviços, que o esquema 

ocorria, que as OSs, de maneira criminosa, conseguiam “obter lucro” com a prestação de 

serviços de péssima qualidade. 

 Outra matéria, também da Folha de S. Paulo afirmava, no título, que “Contra plano de 

governador tucano, estudantes ocupam escolas de Goiânia” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

11/12/2015). O texto informava, logo no início, a motivação do movimento na capital. Vejamos 

na íntegra, o que disse o jornal. 

(37) 

Contra plano de governador tucano, estudantes ocupam escolas de Goiânia 

 

DIENE BATISTA 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM GOIÂNIA 

11/12/2015 16h20 - Atualizado às 16h51 

 

Assim como em São Paulo, estudantes do ensino médio de Goiás vêm ocupando escolas estaduais. 

Desde a última quarta-feira (9), três unidades registraram ocupação por alunos da rede pública contrários 

ao plano do governador Marconi Perillo (PSDB) de transferência da gestão das escolas para as OS 

(Organizações Sociais). 
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Na capital de Goiás, os secundaristas são contra o que chamam de terceirização das unidades. Na capital 

paulista, as ocupações começaram contra o plano do governo do também tucano Geraldo Alckmin de 

fechar algumas unidades no Estado. Os atos fizeram-no recuar e adiar o projeto para 2017. 

 

Em Goiânia, a última escola ocupada na manhã desta sexta-feira (11) foi o colégio estadual Lyceu, no 

centro da cidade. Na quarta, começou com a escola Professor José Carlos de Almeida, também no centro. 

Ontem, os alunos já haviam ocupado a Robinho Martins Azevedo, na região noroeste da capital. 

 

Nas últimas semanas, estudantes e professores já haviam saído pelas ruas de Goiânia, em atos contra o 

plano do governador Perillo. Goiás pretende testar um novo formato de gestão da educação pública, 

assunto que causa polêmica entre estudantes e professores. 

 

A expectativa do governo goiano é que o edital de chamamento das organizações seja publicado até a 

próxima semana. Na última terça-feira (8), foi publicado no "Diário Oficial" do Estado despacho de 

Perillo estabelecendo o custo médio mensal por aluno de R$ 350 –valor máximo– e de R$ 250 –valor 

mínimo. 

 

No documento, o governador citou a crise financeira enfrentada pelo Brasil como um dos fatores que 

motivou a modalidade de gestão terceirizada. Além de ser criticado por alguns especialistas, o modelo 

não é bem-visto pelos servidores, que acusam precarização dos vínculos trabalhistas. 

 

Integrante da comissão de imprensa e comunicação do movimento, o estudante Gabriel Pereira de Lima, 

16, diz que as ocupações pedem a revogação do edital de chamamento das OS, a não-militarização das 

escolas estaduais e a reabertura do colégio José Carlos de Almeida. 

 

"Estamos abertos ao diálogo. Ruim com a escola pública, pior sem ela. Não queremos que uma empresa 

que controle (as escolas). Nós podemos cobrar do Estado. De uma empresa, não", pondera. 

 

A assessoria de imprensa da Secretaria de Educação de Goiás informou que aguarda a chegada da 

secretária Raquel Teixeira (Educação) a Goiânia –ela estava em Pirenópolis, em um evento festival de 

música–, para se posicionar sobre as ocupações. Nesta semana, em entrevista à Folha, defendeu o 

modelo das OS, argumentando que os empresários conhecem mais de gestão que os educadores. 

 

'REVOLTA DOS PINGUINS' 

 

Cursando o segundo ano do ensino médio, no Lyceu de Goiânia, Lima diz que a unidade foi diretamente 

impactada com o fechamento do colégio José Carlos de Almeida. 

 

"Quando o JCA foi fechado, todos os alunos foram para o Lyceu, e isso gerou uma série de transtornos, 

como salas de aula superlotadas. Mas nós pegamos o amor deles pela escola", justifica. Segundo ele, o 

grupo se inspira na "revolta dos pinguins", protagonizada por estudantes chilenos, em 2006, que 

protestaram contra o sistema educacional naquele país. A expressão é uma referência ao uniforme dos 

alunos daquele país. 

 

Lima diz que o movimento "convocou os alunos para a luta e a comunidade para apoio". Desde quarta 

(9), eles organizam a limpeza e a reabertura da biblioteca do colégio JCA. Estão sendo articuladas, via 

Facebook, atividades culturais, como oficinas de percussão. 

 

Questionado, o estudante não informou se há planos de ocupar novas escolas. Ele também não soube 

dizer quantos pessoas fazem parte do movimento atualmente. 

 

Presidente do Sintego (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás), Bia de Lima disse que os 

professores foram surpreendidos pela iniciativa dos alunos. "Entendemos que o envolvimento dos 

estudantes contra as OS é muito importante. É uma luta só. Nós, professores, há muito temos debatido 

sobre o quanto a entrada dessas organizações é prejudicial à educação e a escola pública. 
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OUTRO LADO 

 

Em nota, a Secretaria de Educação informou que "sempre esteve aberta ao diálogo, por isso entende que 

esse movimento de ocupação de escolas da rede é extemporâneo, injustificável e desnecessário". 

 

Segundo a pasta, o projeto de gestão compartilhada "é único, e vai garantir que professores e diretores 

se dediquem exclusivamente ao ensino e aos alunos". A secretaria disse ainda que "as escolas vão 

permanecer 100% públicas e gratuitas, os professores efetivos terão todos os diretos assegurados e os 

recursos aplicados serão os mesmos". 

 

O governo goiano diz que "o modelo será uma iniciativa inovadora, tornará o sistema mais ágil, mais 

eficiente e fará avançar a qualidade da educação pública" no Estado. 40 

Fonte: BATISTA, Diene. Contra plano de governador tucano, estudantes ocupam escolas de Goiânia. Folha de S. 

Paulo, 11 dez. 2015. 

 

 

 O texto tratava especificamente de ocupações de escolas. Fazia referência ao movimento 

ocorrido em São Paulo, mas esclarecia que as motivações são distintas. No estado paulista, a 

luta foi contra o fechamento de escolas. Em Goiás, a luta foi contra a terceirização de escolas 

públicas. Um breve relato de momento das ocupações foi fornecido e havia a informação de 

que o fator econômico é preponderante, motivado pela crise econômica que, por si só, seria 

capaz de justificar a iniciativa. De forma genérica, foi dito que especialistas criticavam o 

modelo que precarizaria relações de trabalho. Destacamos aquilo que foi permitido aos 

estudantes dizerem. Optamos, nesse momento, por aquilo que está entre aspas. 

 O estudante do Colégio Lyceu de Goiânia, Gabriel Pereira Lima, de 16 anos, disse algo, 

destacado pelo jornal, que merece nossa atenção. Após dizer que o grupo estava aberto ao 

diálogo, ele diz: “[...] ruim com a escola pública, pior sem ela. Não queremos que uma empresa 

que controle (as escolas). Nós podemos cobrar do Estado. De uma empresa, não”. Embora o 

estudante afirme ser contrário a uma gestão empresarial da escola, saltou aos nossos olhos, o 

fato de ter emergido justamente o enunciado “ruim com a escola pública, pior sem ela”. Dentre 

outros que foram ditos pelo estudante, não por acaso, foi destacado que a escola pública era 

ruim. Mesmo que ele diga que seria ainda pior, caso a escola deixasse de ser pública, há aqui, 

um elemento de aproximação com o que vinha sido dito a respeito das deficiências de uma 

gestão pública, e justamente esse foi o aspecto possibilitado ao estudante dizer. É possível que 

o estudante tenha feito, em sua fala, uma defesa da escola pública, no entanto, quando ele diz 

que era ruim, isso pode ser compreendido de diferentes formas, a exemplo de um 

 
40 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-

estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml>. Acesso em: 22 set. 2019. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml
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reconhecimento das precariedades, mas que não enxerga a terceirização como uma solução. 

Assim, como observa Foucault (2013, p. 19), “[...] o discurso é esse conjunto regular de fatos 

linguísticos em determinado nível, e polêmicos e estratégicos em outro”. Sendo assim, não são 

apenas escolhas lexicais, mera reprodução da fala de um entrevistado, mas, conforme Foucault 

(ibid.) “[...] jogos estratégicos, de ação e de reação, de pergunta e de resposta, de dominação e 

de esquiva, como também de luta”. Ao que nos parece, um inimigo foi escolhido, que era a 

coisa pública e, assim, se tentava fazer valer a compreensão dita pela secretária de educação, 

de que o empresário entenderia mais de gestão do que o professor. Ao estudante, nessa relação 

entre a escola pública e a escola não-pública, quando foi permitido dizer, validou-se na sua fala 

apenas que isso ocorreria sem que houvesse um lugar de autoridade, como ocorria com os 

integrantes da Seduce ou mesmo com os membros do poder judiciário.  

 No jornal O Popular, por se tratar de um veículo de imprensa local, o projeto OSs na 

educação, repercutiu mais vezes. Utilizamos, como dito nas considerações iniciais deste 

trabalho, as ferramentas de busca dos próprios jornais, a partir da pesquisa pelos termos 

“Organizações Sociais educação Goiás”, entre os anos de 2015 e 2016. Dessas ocorrências, 

consideramos, neste capítulo, aquelas que fizeram referência às ocupações de escolas, o que 

deu um total de 14 aparições. Algumas matérias foram bastante sucintas e se limitaram a dizer 

que determinada escola foi ocupada ou desocupada. No que se referiu, portanto, às ocupações, 

de maneira específica, identificamos ao menos três direções: i) aspecto mais informativo: ii) a 

ocorrência de ocupações e manifestações associadas a protestos de estudantes; iii) 

manifestações que de alguma forma se relacionaram com as ocupações, porém, mais próximas 

a protestos de professores e de sindicatos de professores. 

 Se antes, praticamente toda a cobertura jornalística se limitava a explicações, tentativas 

de convencimento, que consistiam em um esforço discursivo para mostrar apenas os pontos 

positivos da proposta, com as ocupações, pode ter havido também uma investida do governo 

estadual e de parte da mídia jornalística para descredibilizar essa ação de professores e de 

estudantes. Ocupações foram vistas pela mídia jornalística, sobretudo, como forma de protesto, 

de manifestação, mas não, necessariamente, como o símbolo de uma luta, uma vez que pode ter 

sido algo que atrapalhava, impedia, confundia. Isso demonstra, conforme Castro (2017, p. 77) 

que há “[...] enunciados que são retomados para dá-los por aceitos ou para criticá-los, 

enunciados que provêm de outros âmbitos discursivos, enunciados com os quais se estabelece 

uma filiação etc”. Tem sido corriqueiro, por parte da mídia jornalística considerada hegemônica 

ou tradicional, associar ocupações a invasões, algo que tem ocorrido com trabalhadores sem-

terra, passando pelos sem-teto, chegando ao movimento estudantil e aos trabalhadores. 
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Tomamos, para nossa análise, as matérias do jornal O Popular que relacionavam a tríade, 

ocupações, protestos e estudantes. A seguir, trouxemos seus respectivos títulos e desdobramos 

a análise de algumas delas, logo a seguir. 

 

Quadro 09: Títulos de matérias de O Popular que relacionam ocupações/protestos e estudantes 

Alunos que ocupam escola protestam contra OSs (O POPULAR, 04/01/2016) 

Estudantes contra OS na educação fazem manifestação em Goiânia (O POPULAR, 19/09/2016) 

Impasse impede negociação (O POPULAR, 16/12/2015) 

Manifestação contra OS na educação acontece em Goiânia (O POPULAR, 22/12/2015) 

Manifestantes ocupam colégio no Setor Bueno (O POPULAR, 14/01/2016) 

Alunos ocupam quarta escola em Goiânia (O POPULAR, 12/12/2015) 

Aulas começam após desocupação (O POPULAR, 20/01/2016) 

Duas escolas de Anápolis são desocupadas (O POPULAR, 07/02/2016) 

Grupo ocupa 24ª escola (O POPULAR, 25/12/2015) 

Mais um colégio ocupado em Goiás (O POPULAR, 24/01/2016) 

  

 Protesto e manifestação, assim como estudantes e manifestantes, eram palavras que 

apareciam praticamente como sinônimas, para designar, respectivamente, os atos promovidos 

e o sujeito que os promoviam. Conforme Deleuze (2013, p. 16), “o enunciado, com efeito, não 

se confunde com a emissão de singularidades que ele supõe, mas com o comportamento da 

curva que passa na vizinhança delas, e mais geralmente com as regras do campo em que elas se 

distribuem e se reproduzem”. Estudantes, portanto, eram posicionados como manifestantes ou 

sujeitos que protestam.  

Escolas foram posicionadas como lugares ocupados por esses manifestantes. Eram 

posições que se opunham a um projeto (ou experimento) empresarial para as instituições de 

ensino, que compreendiam o estudante como um sujeito estudante-empreendedor. O sujeito 

estudante-manifestante, necessitamos dizer, insistir, que ele sendo um estudante também, 

poderia ser, em algum momento, manifestante, sem que um anulasse o outro. Uma compreensão 

fundamental, para pensarmos, mais adiante, no próximo subtítulo, a relação estudante-estudante 

e a relação estudante-manifestante-estudante. 

 Em O Popular emerge, dessas relações, um sujeito que se encontrava distante, mas não 

necessariamente ausente, que passa a compor discursivamente com estudantes e professores a 

trama discursiva dos jornais. Se antes, nas explicações e no convencimento, o sucesso estaria a 

cargo do empresário, agora, a implementação do modelo dependia, também, de um outro 

sujeito, além da iniciativa governamental e do empresário. O policial militar asseguraria a 

ordem, de modo a não permitir que estudantes, com suas manifestações e ocupações, 

impedissem ou dificultassem a gestão-empresarial das escolas.  
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 A polícia tinha um importante papel naquilo que se compreendia como segurança da 

população. O dispositivo de polícia é discutido por Foucault (2008b), no curso Segurança, 

Território, População. Nos séculos XVII e XVIII, o filósofo explica que “[...] vai-se começar 

a chamar de ‘polícia’ o conjunto dos meios pelos quais é possível fazer as forças do Estado 

crescerem, mantendo ao mesmo tempo a boa ordem desse Estado” (FOUCAULT, 2008b, p. 

421). Diferente da compreensão que hoje temos de polícia, Foucault (2015b, p. 369), esclarece 

que os autores dos séculos XVII e XVIII, não compreendem a polícia como “[...] uma 

instituição ou um mecanismo funcionando no seio do Estado, mas uma técnica de governo 

própria ao Estado”. O autor discorre sobre o que pensam alguns autores a respeito do que seja 

polícia. Para Turquet de Mayerne, segundo Foucault (2015b, p. 371), “é um homem vivo, ativo 

e produtivo que a polícia vigia”. Em De Lamare, “em suma, a vida é o objeto da polícia: o 

indispensável, o útil e o supérfluo” (ibid.). No entanto, explica Foucault (2015b, p. 371) é von 

Justi que torna mais clara a questão e, dessa forma, o objetivo dessa técnica de governo é “[...] 

desenvolver esses elementos constitutivos da vida dos indivíduos de tal forma que seu 

desenvolvimento reforce também a potência do Estado” (ibid.).  

 Com a polícia constituída dessa forma, as forças do Estado crescem de modo exponencial, 

porém, sem provocar a desordem, garantindo a lei e a ordem. A regulação trabalhada pela 

polícia na Idade Clássica visava à estabilidade do Estado, por meio de um controle das 

atividades dos indivíduos. A polícia promove, em sua existência e em sua ação, a limitação das 

liberdades individuais, em nome, supostamente, de interesses coletivos. Ela previne, mas 

também reprime. O poder de polícia, como o conhecemos, deve ser acionado ou adotado na 

existência de ameaça daquilo que se compreende como interesse público. Mas, há um limite 

para essa ação, no sentido da proporção da força empregada, do possível dano a ser repelido.  

A força policial brasileira é considerada a que mais mata, no mundo. Segundo dados de 

2020, para efeitos comparativos, a letalidade policial no Brasil era aí cinco vezes maior que nos 

Estados Unidos, conforme reportagem da revista Super Interessante, de 1 de junho de 2020. Na 

onda do “bandido bom, é bandido morto”, em ampla ascensão após Jair Bolsonaro assumir a 

presidência da República, em 2018, esse número expressivo tendeu, até mesmo, a ser 

considerado normal, devendo, até mesmo ser assegurada às forças policiais uma espécie de 

autorização para matar, afinal, estavam apenas cumprindo seu trabalho. Por conta disso, em 

novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional um projeto 

que tratava do chamado excludente de ilicitude, que, na prática, conforme matéria do portal G1, 

“[...] definia casos em que ação de agentes é considerada de ‘legítima defesa’, proíbe que eles 
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sejam presos em flagrante e garante defesa feita pela AGU em processos judiciais” (G1, 

22/01/2019).  

 O que esses números demonstram, conforme levantamento da Revista piauí, no caso, por 

exemplo, do estado do Rio de Janeiro, é que, “[...] de cada 13 mortos pela polícia no Rio de 

Janeiro no ano passado, 7 eram pardos, 4 pretos e 2 brancos. A declaração de cor das vítimas é 

feita pelo próprio policial no momento em que a ocorrência é registrada” (REVISTA PIAUÍ, 

26/08/2019). Os dados fazem referência ao ano de 2018.  

A polícia que fica de prontidão na porta de escolas ocupadas, supostamente para garantir 

a ordem, quando na realidade, sabemos, buscava intimidar estudantes, é a mesma que, em 

Goiânia, em uma manifestação estudantil ocorrida em 2017, quebrou um cacetete no rosto de 

um estudante, que foi hospitalizado, em estado grave, na UTI de um hospital público da capital. 

De acordo com o portal G1 Goiás, “um grupo de mascarados entrou em confronto com policiais 

militares, quando o estudante foi atingido pelo golpe e ficou caído no chão. O agente saiu correndo e o 

rapaz recebeu os primeiros socorros de outros manifestantes” (G1 GOIÁS, 29/04/2017). A sequência 

de fotos, divulgadas pelo portal, mostrou o momento da agressão. 

 

Imagem 04: momento em que o estudante Mateus Ferreira da Silva é agredido por PM 

 
Fonte: G1 Goiás, 24 abr. 2017 

 

 

 O protesto em Goiânia, de acordo com a reportagem, reuniu diferentes entidades 

representativas, a exemplo da Central Única dos Trabalhadores, do Sindicato dos Trabalhadores 

do Sistema Único de Saúde de Goiás, do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás e do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação de Goiás. A manifestação foi organizada como forma de 

protesto contra a reforma trabalhista. A Polícia Militar de Goiás disse, à época, em nota, que 

houve uma “[...] clara agressão sofrida por Mateus Ferreira da Silva, quando da intervenção 
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policial militar” (G1 GOIÁS, 24/04/2017). Violência e uso desproporcional da força contra um 

estudante, em um cenário de protesto de trabalhadores, e não apenas de professores.  

 Retomando as manifestações contra as OSs na educação, as imagens a seguir, integrantes 

das matérias “Estudantes contra OS na educação fazem manifestação em Goiânia” (O 

POPULAR, 19/09/2016) e “Impasse impede negociação” (O POPULAR, 16/12/2015), 

mostram a figura do policial que observava-intimidava estudantes-manifestantes, 

supostamente, em nome da tranquilidade e da ordem pública, inclusive dos manifestantes. 

 

 

Imagem 05: Policiais acompanham protesto de estudantes em Goiânia 

 
Fonte: O Popular, 19 set. 2016 

 
 

Imagem 06: Policiais em frente a uma escola ocupada por estudantes 
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;Fonte: O Popular, 16 dez. 2015 

 

 

 Vejamos a matéria “Impasse impede negociação”, publicada no jornal O Popular, no dia 

16 de dezembro de 2015.   

 

(38) 

Impasse impede negociação 

 

Secretaria envia representantes para explicar projeto das OSs, mas diz que não vai retroagir na sua 

proposta 

 

16/12/2015 - 06:00 

Vandré Abreu 

 

Oito dias depois de iniciados os protestos dos estudantes, o saldo até agora é de dez escolas ocupadas 

em Goiás e não há negociações em andamento para a desocupação. Estudantes reivindicam o fim do 

projeto estadual de repassar a administração das escolas estaduais para organizações sociais (OSs) e 

afirmam que só saem das unidades de ensino com o fim do programa. Já o governo afirma ter convicção 

de que a proposta vai beneficiar o ensino público e, por isso, não aceita as reivindicações. 

 

Houve na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) uma tentativa de reunião com 

os estudantes e professores nas ocupações de Goiânia, com o objetivo de explicar o que seria o projeto. 

A entrada dos técnicos e superintendentes da pasta, no entanto, teria sido negada pelos ocupantes das 

escolas depois de assembleias, sob a alegação de que não havia chance de negociar a continuidade do 

projeto, segundo servidores do governo estadual. O único encontro foi feito no Colégio Estadual 

Polivalente Frei João Batista, em Anápolis. 

 

Por iniciativa do superintendente executivo de Educação, Marcos das Neves, ele e a subsecretária do 

município de Anápolis, Sonja Maria Lacerda, estiveram na escola ocupada na tarde de segunda-feira. 
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Segundo Neves, o encontro durou cerca de 1 hora e 30 minutos. “Nos primeiros 20 minutos eu expliquei 

o que era o projeto e depois abri para a discussão”, conta. A princípio, ele diz que queria apenas ver a 

escola ocupada, mas a entrada foi proibida. A proposta de debater o projeto levou os ocupantes a 

realizarem uma assembleia que permitiu a entrada dos servidores públicos. 

 

“Respondi as perguntas que foram feitas sobre o projeto, mas houve muitas perguntas sobre política que 

eu não poderia responder. As principais dúvidas eram se o ensino continuaria sendo público, e vai, e se 

havia possibilidade de retroagir na proposta”, diz. 

 

Neves conta que hoje pretende ir até ao Colégio Estadual Cecilia Meirelles, em Aparecida de Goiânia, 

caso seja permitido pela subsecretaria local, com o mesmo intuito de explanar sobre o projeto. Em 

Anápolis, segundo diz, “nem eu os convenci de que era melhor nem eles me convenceram de que não 

seria”. A ação pontual, portanto, não chegou a iniciar uma negociação pela desocupação das escolas. 

“Eles estão muito com São Paulo na cabeça, e lá houve suspensão do programa, então querem isso”, 

afirma Neves. A única ação prática para a tentativa de desocupação das escolas foi um pedido de 

reintegração de posse de três escolas (leia mais nesta página), que foi indeferido pela Justiça. 

 

Os manifestantes começaram as ocupações na última quarta-feira, pelo Colégio José Carlos de Almeida. 

Ontem eles ocuparam mais duas unidades escolares, o Colégio Estadual Murilo Braga, em Goiânia, e o 

Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, em Anápolis. 41 

Fonte: ABREU, Vandré. Impasse impede negociação. O Popular, 16 dez. 2015. 

 

 Existiu um impasse, proporcionado por estudantes, que impedia qualquer tipo de 

negociação. Isso foi dito no título da matéria. O subtítulo, porém, mostrava, ao nosso ver, que 

não são dadas condições para uma negociação, uma vez que representantes da Seduce estariam 

dispostos apenas a explicar, mas não a retroagir na condução e prosseguimento do projeto. Na 

falta do diálogo, restou aos secundaristas reivindicar a suspensão do projeto. Mas, mesmo 

estando claro para nós que não houve negociação, a matéria informava que o subsecretário 

Marcos das Neves entrou no Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, na cidade de 

Anápolis. Como resultado daquilo que seria considerado uma conversa, o superintendente 

sentenciou que “[...] nem eu os convenci de que era melhor nem eles me convencerem de que 

não seria [...]. Eles estão muito com São Paulo na cabeça, e lá houve suspensão do programa, 

então querem isso”. Tudo devia se resumir, para o representante governamental, a um 

convencimento. E, talvez, nos perguntamos se a polícia militar podia ser uma das tentativas 

para se obter esse convencimento. Até mesmo a mídia jornalística, reproduzindo, em boa parte, 

o que foi dito pelo governo estadual, poderia também convencer. Afinal, pessoas persuadidas 

reconhecem, aceitam, recebem a solução pronta, sem questionar possíveis e reais pretensões. 

 Nesse momento de tensão, vale destacar o posicionamento da Seduce, expresso em uma 

nota oficial, publicada no momento em que escolas estaduais, em diferentes cidades, se 

encontravam ocupadas por estudantes contrários ao projeto. 

 
41 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/impasse-impede-negocia%C3%A7%C3%A3o-

1.1006628>. Acesso em: 12 jan. 2019. 
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(39) 

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte reafirma que sempre esteve aberta ao diálogo, por isso 

entende que esse movimento de ocupação de escolas da rede é extemporâneo, injustificável e 

desnecessário. 

 

Nosso projeto de gestão compartilhada é único, e vai garantir que professores e diretores se dediquem 

exclusivamente ao ensino e aos alunos. As escolas vão permanecer 100% públicas e gratuitas, os 

professores efetivos terão todos os diretos assegurados e os recursos aplicados serão os mesmos. 

 

A Secretaria tem a convicção de que este modelo será uma iniciativa inovadora, tornará o sistema mais 

ágil, mais eficiente e fará avançar a qualidade da educação pública em Goiás.42 

Fonte: SEDUCE divulga nota sobre ocupações de escolas. Governo de Goiás, 11 dez. 2015. 

 

 Nas palavras da Secretaria, ocupação que não se justificava, afinal, as escolas 

continuariam públicas, embora administradas por entidades privadas. Impasse que impediria, 

como dito no título da matéria, a negociação com os estudantes, que aceitariam apenas o fim 

do projeto. Estudantes que são levados por experiências que ocorrem em outros lugares que, de 

forma inapropriada, atrapalhavam a implementação do modelo.  

A Seduce informava estar aberta ao diálogo, porém, insistia em conduzir o processo de 

modo a utilizar o aparato e os mecanismos que possuía para assegurar, discursivamente, o 

avanço do projeto, tentando transpor o obstáculo “estudante”. Para isso, nada mais adequado 

do que desacreditar, confundir, silenciando esses que protestam. Não foi considerado que, a 

partir da tentativa de compreender a escola como espaço de tensionamento de um projeto, o que 

se buscou, possivelmente, foi um outro projeto, uma outra escola, talvez até um outro estudante, 

que não o da relação estudante-cliente.  Como exemplo, matéria publicada em O Popular de 20 

de janeiro de 2016 informava que a manifestação atrapalhava aqueles que queriam estudar. 

 

(40) 

Aulas começam após desocupação 

 

Andréia Bahia com Agência Brasil 

20/01/2016 - 06:00 

 

Anápolis - As escolas ocupadas por estudantes em Anápolis informam que estão prontas para começar 

as aulas hoje, seguindo o calendário regular do ano letivo da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 

de Goiás (Seduce). Em todas as escolas, as matrículas foram feitas normalmente. Mesmo assim, o início 

das aulas será adiado até a desocupação, quando as escolas devem ser vistoriadas, segundo a assessoria 

de imprensa da Seduce. 

 

Na segunda-feira, a secretária Raquel Teixeira anunciou à imprensa que todos os estabelecimentos 

ocupados terão o início das aulas adiado e que um novo calendário será definido quando os estudantes 

 
42 Disponível em: <https://www.goias.gov.br/servico/86137-seduce-divulga-nota-sobre-ocupacao-de-

escolas.html>. Acesso em: 21 mai. 2021. 
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deixarem as unidades. O anúncio pegou as escolas de surpresa. "Vimos a notícia na televisão, mas 

estamos preparados para começar as aulas", disse um funcionário de uma das escolas, que não quis se 

identificar. 

 

Por volta das 10h, os diretores das escolas foram convocados para uma reunião de emergência na 

subsecretaria. Durante a manhã, nas escolas ocupadas, porém, comentava-se que, "até o momento", a 

informação era que as aulas começariam normalmente. 

 

Ao todo, estudantes ocupam 26 escolas no estado de Goiás, sendo oito em Anápolis. Os estudantes 

protestam contra as mudanças administrativas decididas pelo governo estadual, que terceirizam a 

administração das escolas, passando-as para organizações sociais (OS), que são entidades filantrópicas 

privadas. A região de Anápolis será a primeira em que o modelo será implantado, em 23 escolas. 

 

A reportagem entrou em contato, por telefone, com seis estabelecimentos ocupados e visitou dois: os 

colégios estaduais Herta Layser Odwyer e Antensina Santana. Nos dois colégios, as secretarias estavam 

funcionando normalmente e o movimento para a confirmação da matrícula era intenso. 43 

Fonte: BAHIA, Andréia. Aulas começam após desocupação. O Popular, 20 jan. 2016.  

 

 As escolas estavam prontas, os estudantes matriculados, mas, as aulas não podiam 

começar. Estudantes ocuparam essas instituições e impediram o início do ano letivo. A tentativa 

foi de mostrar que tudo estava pronto, tudo estava funcionando ou tudo deveria funcionar, mas 

havia um impedimento, gerado por um grupo de radicais extremistas. Por isso, “domar a escola 

implica governar seu caráter democrático, público e renovador. Isso envolve a reapropriação 

ou a reprivatização do tempo público, do espaço público e do ‘bem comum’ possibilitados por 

ela” (MASSCHELEIN, 2018, p. 105). Nada mais necessário, para os neoliberais, do que 

disciplina e hierarquia, gestão empresarial, contratos de trabalho precários. 

 Conforme Foucault (2014b, p. 127), o investimento no corpo dos indivíduos demonstra 

que esse corpo “[...] deve ser educado e reeducado; seu tempo deve ser medido e plenamente 

utilizado; suas forças devem ser continuamente aplicadas ao trabalho”. Visto na perspectiva 

neoliberal, escolas foram ocupadas, aliás, foram invadidas, por sujeitos que se diziam 

estudantes. Na escola deveriam estar apenas os “bons estudantes”. Conforme apontando por 

matéria da Agência Brasil, o depoimento de duas estudantes revelavam opiniões a respeito das 

ocupações, que, certamente, refletem em grande parte aquilo que pensavam aqueles que estão 

fora desses movimentos. 

 

(41) 

Contrários a novo modelo de gestão, estudantes ocupam 27 escolas em Goiás 

Eles protestam contra o projeto que terceiriza a administração das escolas 

 

 
43 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/aulas-come%C3%A7am-ap%C3%B3s-

desocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1024953>. Acesso em: 20 mai. 2019. 
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Publicado em 25/01/2016 - 07:40  

Por Mariana Tokarnia - Enviada Especial - Goiânia e Anápolis (GO) 

 

Na parede da cantina do Colégio Estadual Lyceu de Goiânia, uma cartolina mostra os horários das 

refeições para os estudantes que ocupam a escola desde dezembro do ano passado. São quatro: café da 

manhã, almoço, lanche e jantar. Na última segunda-feira (18), o café que seria servido às 8h30 atrasou 

duas horas. “Passamos a manhã reunidos com os pais de alunos e alunos que vieram buscar informações 

na escola”, explica Guilherme*, estudante do ensino médio da escola e um dos primeiros ocupantes do 

lugar. As aulas começariam na quarta-feira (20) e o clima era de incerteza. Nem os ocupantes nem os 

pais sabiam o que aconteceria. Horas mais tarde, a secretária de Educação do estado, Raquel Teixeira, 

anunciaria que o início das aulas seria suspenso nos colégios ocupados. 

 

Tradicional na cidade, o Colégio Lyceu, localizado no centro da capital, foi a terceira escola a ser 

ocupada por estudantes secundaristas, no dia 11 de dezembro do ano passado. No total, 27 escolas estão 

ocupadas no estado. A última, o Colégio Estadual Rui Barbosa, foi ocupada na noite de sábado (23), 

segundo publicações feitas pelos estudantes no Facebook, principal meio de comunicação do 

movimento. 

 

Os alunos protestam contra o novo modelo de gestão proposto pelo governo, que transfere a 

administração das escolas a entidades filantrópicas, as organizações sociais (OS). Na prática, os repasses 

públicos passam a ser feitos às entidades, que serão responsáveis pela manutenção das escolas e por 

garantir melhor desempenho dos estudantes nas avaliações feitas pelo estado. Elas podem inclusive 

contratar professores e funcionários. 

 

“Não houve diálogo algum. Estamos lutando por melhorias na educação. Estamos cansados de receber 

migalhas enquanto o dinheiro fica no bolso dos grandes”, diz Guilherme, de 16 anos. Os estudantes 

pedem que o edital de chamamento das OS, publicado no final do ano passado, seja revogado e que o 

governo discuta o modelo com a comunidade escolar. “Em São Paulo, as ocupações deram certo, o que 

temos a perder? Eles acreditaram. Vamos fazer isso porque acreditamos que vai dar certo”, acrescenta. 

 

Dia a dia 

O movimento começou no dia 9 de dezembro com a ocupação, em Goiânia, do Colégio Estadual José 

Carlos de Almeida (JCA), inativo desde 2014. “Eu estudava no JCA quando ele foi fechado, primeiro 

foi a desculpa de uma reforma, depois de que não havia alunos suficientes para manter a escola 

funcionando. Eu estava viajando de férias, quando cheguei recebi a notícia de que a escola tinha fechado 

e que eu seria transferida para o Lyceu”, conta Narryra, 16 anos, uma das ocupantes. A reabertura do 

JCA também está na pauta de reivindicação dos alunos. 

 

No dia em que concedeu entrevista para a Agência Brasil, Narryra visitava a ocupação do Lyceu pela 

segunda vez. Embora a mãe incentive a participação dela no movimento, o pai acredita que é perigoso 

e proíbe a filha de frequentar as escolas ocupadas. “Venho só de dia, não posso dormir”. Ao lado de 

Narryra, Liz, 17 anos, ex-aluna do Lyceu, complementa: “Pais e alunos acham que aqui é só bagunça, 

não é”. Recém saída do ensino médio, Liz acabava de saber que foi aprovada em psicologia, na 

Universidade Federal de Goiás (UFG) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

 

A rotina das ocupações inclui a limpeza da escola, oficinas, aulas públicas e eventos culturais que são 

divulgados pelo Facebook. As ocupações visitadas não tinham mais de 30 alunos em cada, algumas 

tinham menos de dez. A alimentação vem de doações da comunidade. Segundo os alunos, artistas locais, 

professores e pais contribuem. Nas portas das escolas, vários cartazes pedem recuo na implantação do 

modelo das OS e enfatizam: “Educação não é mercadoria”. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/alunos-de-escolas-ocupadas-em-goias-devem-ficar-sem-certificado-do-ensino
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/estudantes-de-goias-ocupam-tres-escolas-em-protesto-mudanca-de-gestao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/estudantes-de-goias-ocupam-tres-escolas-em-protesto-mudanca-de-gestao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/publicado-decreto-que-revoga-reorganizacao-escolar-em-sao-paulo
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No Colégio Estadual Bandeirante, estudantes aproveitaram para mostrar como queriam a educação. Nos 

banheiros, colocaram cartazes que asseguravam o uso por transexuais, conforme o gênero com o qual 

se identificam.  

 

Embora a reivindicação principal seja a desistência da implementação das OS, os estudantes usam as 

ocupações para expor outras demandas, como melhorias na infraestrutura. O Bandeirante foi o colégio 

com as piores condições físicas visitado pela reportagem, havia várias infiltrações, tanto nos corredores 

quanto nas salas de aula. Diversas janelas estavam sem os vidros e a pintura do prédio, descascando. A 

escola foi a penúltima a ser ocupada, no dia 14 de janeiro. 

 

“Por falta de verba, no ano passado, um dos professores estava arrecadando dinheiro para a gente 

reformar a escola, para a gente mesmo pintar nossas salas e ter um ambiente de ensino mais agradável. 

Algumas salas conseguiram arrecadar, mas não teve reforma, faltou mobilização”, conta Ranilson, 16 

anos, que ocupa o Bandeirante, escola na qual estuda. 

 

Nas ocupações, também há cuidado com os porta-vozes. Os estudantes definem quem serão e há 

restrição de captação de imagens e dos nomes a serem divulgados. Há estudantes do ensino superior, 

artistas e professores universitários e da educação básica que frequentam os locais, mas quem fala pelo 

movimento é sempre um secundarista, geralmente que estuda ou estudou na escola. “A coisa mais 

importante é que não estamos filiados a nenhum partido político. Ninguém fala de partido político aqui”, 

diz Luciano, 17 anos, do Colégio Antensina Santana. 

 

A escola, que fica em Anápolis, é uma das que está incluída no primeiro projeto de administração das 

OS e deverá implantar mudanças na gestão ainda este ano. No local, professores, funcionários e pais 

circulam livremente. A escola funcionou normalmente no período de matrícula. A imprensa, no entanto, 

está proibida de entrar. Luciano recebeu a reportagem da Agência Brasil no portão do colégio. “Temos 

que ter cuidado, estamos sendo muito pressionados”, diz. 

 

Com o início das aulas, na última quarta-feira (20), a pressão aumentou, segundo integrantes do 

movimento das ocupações. A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) determinou que as 

aulas nas escolas ocupadas só começarão quando os espaços forem desocupadas. A secretaria diz que 

pretende fazer uma vistoria nos locais. 

 

O governo pediu à Justiça a reintegração de posse de todas as unidades. O Tribunal de Justiça de Goiás 

(TJ-GO) decidiu pela desocupação de três escolas públicas estaduais José Carlos de Almeida, Lyceu de 

Goiânia e Robinho Martins de Azevedo. Os estudantes que foram notificados na última semana dizem 

que vão recorrer da decisão. 

 

“A escola é o lugar dos estudantes. Estamos saindo da nossa zona de conforto e abrindo nossa boca. 

Estamos lutando pela educação, que é um direito nosso”, diz Guilherme. 

 

Organizações sociais 

O projeto-piloto do novo modelo de gestão das escolas começará por 23 unidades da Subsecretaria 

Regional de Anápolis, que compreende também o entorno da cidade. As escolas que fazem parte do 

projeto-piloto ficam nas cidades de Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Nerópolis e Pirenópolis. 

 

“Eu vejo as ocupações com preocupação, claro. Embora, estatisticamente, seja um número reduzido, a 

rede tem mais de 1,1 mil escolas, se fosse apenas uma escola ocupada, eu me preocuparia do mesmo 

jeito”, diz a secretária de Educação, Raquel Teixeira. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/mesmo-preparadas-escolas-ocupadas-em-anapolis-terao-inicio-das-aulas-adiado
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/justica-de-go-notifica-estudantes-sobre-reintegracao-de-posse-de-tres
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“Acho que há todo tipo de sentimento nessas ocupações, há os legitimamente inseguros com as 

mudanças, há aqueles que se aproveitam para uma briga política, às vezes ideológica, às vezes partidária, 

o que é legítimo e acontece nos movimentos sociais. Recebo com respeito e tenho me colocado à 

disposição para o diálogo”, garantiu a secretária. 

 

O edital de chamamento das OS foi publicado no Diário Oficial do estado no dia 30 de dezembro do 

ano passado. A abertura de envelopes será feita no dia 15 de fevereiro. 

 

Apesar de assegurar que está aberta para conversar com os estudantes, professores e pais, a secretária 

afirmou que não suspenderá o processo. 44 

  

*Alguns nomes foram trocados a pedido dos estudantes 

Fonte: TOKARNIA, Mariana. Contrários a novo modelo gestão, estudantes ocupam 27 escolas em Goiás. 

Agência Brasil, 25 jan. 2016. 

 

 Uma cobertura, sem dúvida, diferenciada, quando comparada à Folha de S. Paulo e ao O 

Popular. A Agência Brasil, é importante que se diga, é uma agência pública de notícias, 

integrante da Empresa Brasil de Comunicação. Por conta disso, produz jornalismo de interesse 

público, que permite o aprofundamento em temáticas que certamente seriam abordadas de 

forma superficial, por veículos da chamada mídia jornalística de caráter comercial. Sem dúvida, 

este foi o texto mais extenso e mais bem trabalhado, de todos os que trouxemos até aqui. Embora 

não componha necessariamente nosso corpus, representado pelos jornais que temos analisado, 

ele mostra que é possível, quando se prima pelo interesse público, promover uma cobertura das 

OSs na educação, de forma mais consistente, mais bem trabalhada e contextualizada. Diante 

disso, a rotina de uma ocupação é detalhada, não de forma estereotipada, mas mostrando o 

cotidiano dessas ocupações. O ponto de vista defendido pelos estudantes ficou bastante claro e 

o jornal explicitou que as OSs representam, na realidade, o interesse de instituições com maior 

poderio econômico, enquanto aqueles que realmente necessitam não foram considerados ou 

convidados para a construção do projeto. A posição oficial, que em outras coberturas emergiu 

de forma prioritária, nessa cobertura, foi alocada ao final do texto, pois se compreende que o 

foco, de fato, fora ouvir os sujeitos que ocuparam as escolas ou que eram influenciados por 

essas ocupações. Por essa razão, nos deteremos na análise desses enunciados, que mostraram o 

que pensava parte da sociedade a respeito daquilo que é, de fato, uma ocupação. 

 Foi dito por uma estudante que, embora a presença dela na ocupação fosse incentivada 

pela mãe, “[...] o pai acredita que é perigoso e proíbe a filha de frequentar as escolas ocupadas”, 

enquanto outra aluna disse que “pais e alunos acham que aqui é só bagunça, não é”. Estudantes 

 
44 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/contrarios-novo-modelo-de-

gestao-estudantes-ocupam-27-escolas-em-goias>. Acesso em: 09 abr. 2021 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/contrarios-novo-modelo-de-gestao-estudantes-ocupam-27-escolas-em-goias
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/contrarios-novo-modelo-de-gestao-estudantes-ocupam-27-escolas-em-goias
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que ocupavam escolas representavam perigo, e o ambiente de uma escola ocupada era tido 

como impróprio, indevido. Algo construído historicamente, que associava movimentos sociais 

à desordem, ao desrespeito, ao mal. Por esta razão, é preciso manter as filhas e os filhos 

distantes, longe dos riscos e dos perigos. Esse tipo de pensamento acabava, de alguma forma, 

esvaziando o movimento, por acabar convencendo a sociedade de que, de fato, ocupação de 

escola era sinônimo de bagunça. No entanto, a reportagem tentou mostrar a rotina dos ocupantes 

e deu uma pista de como era a educação e a escola pensada e sonhada por esses estudantes. Era, 

sobretudo, uma escola que respeitava, que acolhia. Uma escola plural, de todos, não apenas de 

poucos e que seria construída por todos.  

 De acordo com a matéria, “no Colégio Estadual Bandeirante, estudantes aproveitaram 

para mostrar como queriam a educação. Nos banheiros, colocaram cartazes que asseguravam o 

uso por transexuais, conforme o gênero com o qual se identificam”. Com isso, as ocupações, a 

partir de pequenas demonstrações do que seria o projeto de escola pensado por esses estudantes, 

consideravam a liberdade, o respeito, a solidariedade, a diversidade, valores inegociáveis. E 

como seria, portanto, em uma escola-empresa, que seleciona os mais aptos, que apenas 

direciona e uniformiza a todas e a todos, que não reconhece diferenças, que ignora diferenças e 

limitações, em nome de metas? É possível que o “ambiente adequado à aprendizagem”, tão 

propagado pela Seduce, não seria, igualmente, adequado ou comum a todas e a todos. Vejamos, 

no subtítulo abaixo, se diante de relações que se aglutinavam, entre mídia e governo, o que 

poderia ser feito, se havia espaço, ou se seria necessário escapar. 

 

4.2 Algo a ser feito 

 

 É necessário “[...] tornar os homens força de trabalho dando-lhes uma utilidade 

econômica máxima; diminuição de sua capacidade de revolta, de resistência, de luta, de 

insurreição contra as ordens do poder, neutralização dos efeitos de contrapoder, isto é, tornar 

os homens dóceis politicamente” (MACHADO, 2017, p. 20). Era mais do que a tentativa de 

minar as forças de estudantes e professores. O que se buscou foi “aumentar a força econômica 

e diminuir a força política” (ibid.). Sob o lema da liberdade e do bem-estar, o que se pediu às 

pessoas foi que ocupassem ao máximo suas vidas com o alcance de metas e resultados, 

acreditando que tudo isso os fizesse prosperar, quando, na realidade, escondia desigualdades e, 

sobretudo, silenciava, encobria possibilidades de resistência, padronizava. 

  Em sua analítica do poder, Foucault (2017b) explica, em Vigiar e Punir, que o poder é 

relacional, que não é algo que se detém. Para ele, é necessário considerar que o “[...] poder mais 
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se exerce do que possui, que não é ‘privilégio’ adquirido ou conservado da classe dominante, 

mas o efeito conjunto de suas posições estratégicas” (FOUCAULT, 2017b, p. 29). Com isso, 

bem sabemos, o filósofo compreende que o poder circula, é um jogo de estratégias, são práticas 

de poder. Como afirma Prado Filho (2017, p. 318), “[...] tais regras podem e devem ser aplicadas 

de forma estratégica e singular a objetos e problemas diversos, buscando dar visibilidade a um 

campo de forças em luta que se forma em torno de questões prementes para uma sociedade”. O 

que se viu, naquilo que o governo disse e que foi reverberado por parcela bastante considerável 

da mídia jornalística, foi um horizonte de paz, de tranquilidade, de sucesso, possibilitado tão 

somente gestão privada.  

 Havia complexa rede, acionada pelo dispositivo de segurança, conforme vimos, que 

pretendia, por meio da tecnologia OSs, que visava um investimento no corpo e na vida, por 

meio de redes capilarizadas de poder, selecionar, normalizar, conduzir, com base em 

pressupostos econômicos, a vida das pessoas. Conforme Prado Filho (2017, p. 318), “uma 

concepção positiva de poder – biopoder – que faz foco nas práticas, relações, jogos, 

enfrentamentos e movimentos capilares, expondo sua capacidade de produzir objetos, 

realidades, corpos, subjetividades”. Embora as OSs se sustentassem, à primeira vista, pelo 

aspecto da melhoria da gestão, foi justamente sobre regimes de visibilidade do professor e do 

estudante, que visavam a objetivar, normalizar, padronizar, que as tensões ocorreram. O 

inimigo criado, que impedia a qualidade da escola pública era, supostamente, a burocracia do 

serviço público. Entretanto, na realidade, conforme temos discutido, foi sobre a gestão do 

professor que se voltaram os esforços governamentais em relação às OSs. E, com isso, elegendo 

estes inimigos, não se problematizou questões importantes para a escola e para a sociedade, por 

meio de práticas educativas emancipadoras. Ao que nos parece, com as OSs, a escolha era por 

uma escola que forme para provas, avaliações, mercado de trabalho, mas não para a 

solidariedade, para a diversidade, para a cidadania. 

 Diante disso e da afirmação de que havendo o poder, haverá, sempre, a resistência, 

haveria algum espaço para uma tentativa de forçar, confrontar ou mesmo resistir ao que fora 

enunciado pela mídia jornalística? Caso isso ocorresse, como ocorreu, em que direções? 

Primeiro, é importante ressaltar, como temos dito, que para a mídia, ao menos para a chamada 

mídia tradicional ou hegemônica, formada por grandes grupos tradicionais, os esforços e a luta 

de professores e de estudantes não constituíram, necessariamente, uma luta, um esforço 

organizado. Por um lado, foram opiniões, posicionamentos, falas de sujeitos contrários ao 

projeto. Na construção da narrativa jornalística, foram apenas tentativas de ouvir o outro lado 

da notícia, conforme já mencionamos. Por outro lado, os enunciados que contribuíram para 



180 
 

mostrar uma resposta governamental para os problemas, emergiram no discurso da mídia 

hegemônica de maneira mais consistente, geralmente explicados por números e por exemplos 

de sucessos em outros países. A luta de professores e estudantes, por sua vez, quase sempre, se 

resumia, para o grupo alinhado com o governo, a uma luta de cunho corporativo ou ideológica. 

 Alicerçado em uma posição de autoridade, a partir de uma outra estrutura organizada, os 

representantes do judiciário constituíram e atravessaram também o fio do discurso midiático, 

sendo parte importante para o andamento e o desfecho da proposta a ser implantada. Entretanto, 

diferente do empresário e do aparato militar, por exemplo, mais próximos aos aspectos 

econômicos ou de garantia da execução do projeto, respectivamente, o judiciário não construiu 

relação semelhante. Também não se encontrou, necessariamente, em relação de disputa. O que 

ocorreu foi a emergência, dentro das relações de poder, de um outro campo de forças, a partir 

das contestações legais da proposta, que não se apoiaram na fala de estudantes e professores, 

mas na investigação, no inquérito. Uma equação de forças, agora, entre executivo e judiciário, 

entre o projeto OSs e sua legalidade.  

 As contestações de representantes do judiciário estadual, notadamente do Ministério 

Público do Estado de Goiás, a respeito das OSs na educação, tiveram maior repercussão na 

mídia jornalística estadual. No jornal O Popular, na pesquisa que realizamos no site do próprio 

jornal, a partir dos termos “Organizações Sociais educação Goiás”, nessa entrada em cena do 

poder judiciário, ao menos cinco matérias trataram dessa questão, considerada um verdadeiro 

percalço para o governo estadual. Os títulos dessas matérias são os seguintes: 

 

Quadro 10: Títulos de matérias de O Popular que tratam do judiciário contestando as OSs 

Seduce irá esclarecer projeto junto ao MP (O POPULAR, 18/02/2016) 

Ação civil pede suspensão de edital de OSs (O POPULAR, 01/03/2016) 

Implantação de OSs emperrada (O POPULAR, 30/07/2015) 

Ministério Público quer suspender edital das OSs na educação (O POPULAR, 16/02/2016) 

MP pede a suspensão de chamamento (O POPULAR, 17/02/2016) 

  

 Diferentemente de estudantes, o poder judiciário apareceu ali imbuído da autoridade que 

lhe é própria, a ponto de pedir esclarecimentos, chegando, até mesmo, a pedir a suspensão do 

edital de chamamento das OSs. A cobertura aponta os motivos para isso. Na matéria intitulada 

“Ação civil pede suspensão de edital de OSs” (O POPULAR, 01/03/2016), Ministério Público 

de Goiás e Ministério Público de Contas do Estado pediram a suspensão do edital de 

chamamento para gestão de escolas na região de Anápolis. Em caso de descumprimento da 
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decisão, conforme o texto, ficou estipulada a multa diária de dez mil reais ao procurador-geral 

do Estado e à secretária de educação. Segundo o jornal,  

 

(42) 

[...] nenhuma das 11 organizações qualificadas para o certame atende aos requisitos previstos na 

legislação. Em várias delas, os responsáveis respondem a processos judiciais, inclusive criminais, o que 

atenta contra a exigência de idoneidade moral.45 

Fonte: AÇÃO civil pede suspensão de edital de OSs. O Popular, 01 mar. 2016. 

 

 Antes do pedido de suspensão do edital, sob pena de multa diária, o jornal publicou em 

16 de fevereiro de 2016 informações sobre o processo. Segundo trecho da matéria, os 

promotores de justiça Fernando Krebs e Carla Brant 

 

(43) 

[...] apontaram o que consideram ilegalidades que deverão ser corrigidas caso o Estado queira dar 

continuidade ao processo, abarcando somente a área administrativa da rede educacional. 

 

O principal ponto, segundo Krebs, é o fato das OSs serem de pessoas que estão respondendo por crimes, 

que já foram julgadas ou que não são da área educacional. 

 

Carla Brant apontou ainda erros no edital, como em relação ao plano de implementação do modelo 

pedagógico, sendo que o texto fala ora em elaborar, ora em apenas executar. Além disso, a promotora 

frisa que o professor não pode ficar submetido a uma OS.46 

Fonte: TEÓFILO, Sarah. Ministério público quer suspender edital das OSs na educação. O Popular, 16 fev. 2016. 

 

 Constatações advindas de um minucioso processo judicial, que escancararam falhas, 

incongruências, pontos obscuros do modelo, que colocaria escolas sob a gestão de empresas e 

pessoas investigadas criminalmente e tornariam o professor refém dessas instituições, que em 

alguns casos, sequer possuíam proximidade com a área da educação. Dessa forma, a proposta 

caminhou: de um momento inicial, que visava a tranquilidade, qualidade, inovação, eficiência 

e bem-estar, de acordo com o governo estadual, posteriormente, para um momento de 

ocupações de escolas e protestos de professores que denunciaram a falta de diálogo e os riscos 

do projeto. Então, emergiu a voz do judiciário, que apontou irregularidades e, mais ainda, 

ilegalidades.  

 Uma questão que se impôs, portanto, foi percebermos quem fala, que lugar institucional 

ocupa, que posição o sujeito ocupava. Para Foucault (2014, p. 86), “[...] todas as posições do 

 
45 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/a%C3%A7%C3%A3o-civil-pede-

suspens%C3%A3o-de-edital-de-oss-1.1045390>. Acesso em: 18 abr. 2021. 
46 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-quer-

suspender-edital-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1038535>. Acesso em 20 mai. 2021. 
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sujeito, todos os tipos de coexistência entre enunciados, todas as estratégias discursivas não são 

igualmente possíveis, mas somente as que são autorizadas pelos níveis anteriores”. Professores, 

sutilmente, estavam desautorizados a gerir escolas. Estudantes também estavam desautorizados 

a questionar a proposta, afinal, não haveria sentido em questionar algo benéfico a eles. Por isso 

mesmo, suas vozes precisavam ser domesticadas ou mesmo silenciadas, com militarização de 

escolas, perseguições ao movimento estudantil e utilização da força policial. Com o judiciário, 

entretanto, as vias eram outras. Processos foram instaurados, investigações foram postas em 

curso, documentos foram analisados, pessoas foram investigadas. O rito formal foi seguido. 

 Ainda que pudesse parecer paradoxal, estudantes e professores, os maiores conhecedores 

da educação e da escola pública, não foram devidamente imbuídos de autoridade, da forma 

como ocorreu com o judiciário, para contestar, para serem ouvidos e para serem reconhecidos. 

Com a possibilidade do processo judiciário, não necessariamente ocorreu um confronto, nos 

moldes das ocupações, manifestações ou greves. Foram disputas discursivas, de um lado, 

calcadas na investigação e, do outro lado, alicerçada na defesa de tudo aquilo que foi apontado 

pelo inquérito. 

 Compreendemos, porém, que a presença do judiciário no discurso sobre as OSs na 

educação não teve potencial para ser considerado algo que emergisse a ponto de salvar 

estudantes e professores. Se, de um lado, estudantes e professores constituíram opiniões de 

discordância, o judiciário também emitiu as mesmas opiniões, mas, por sua característica, se 

pronunciando por meio do rito legal de um processo investigativo. Não era, portanto, uma 

posição estritamente econômica ou pedagógica ou representativa de uma entidade de classe ou 

movimento. 

 No aspecto das relações de saber-poder, pensamos no judiciário como um produtor do 

discurso da verdade. Por meio do processo legal, as partes dialogam e divergem, apresentam 

contestações, justificativas, provas, enfim. Embora nossa atenção esteja voltada para a mídia 

jornalística, “o inquérito é precisamente uma forma política, uma forma de gestão, de exercício 

do poder que, por meio da instituição judiciária, veio a ser uma maneira, na cultura ocidental, 

de autenticar a verdade, de adquirir coisas que vão ser consideradas como verdadeiras e de as 

transmitir” (FOUCAULT, 2013, P. 79). Sem que falemos, necessariamente, de uma disputa ou 

mesmo uma forma de resistir à implantação do modelo, estava presente outro sujeito: o 

procurador de justiça, o juiz de direito. Não era mais uma relação apenas entre Seduce, 

empresários, estudantes e professores, a respeito da escola. Aquilo que foi dito pelo governo 

estadual precisou não apenas ser confrontado, mas precisou ser investigado, verificado, 

apurado.  
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 Em matéria de O Popular, de 16 de fevereiro de 2016, que mencionamos anteriormente, 

a promotora de justiça Carla Brant, na posição-sujeito que lhe é conferida pela sociedade, 

afirmou que 

 

(44) 

[...] caso a recomendação não seja acolhida, o grupo pretende ir atrás de uma ação civil pública, ‘ou um 

remédio jurídico eficaz’, [...] para impedir o contrato da forma prevista no edital.47 

Fonte: TEÓFILO, Sarah. Ministério Público quer suspender edital das OSs na educação. O Popular, 16 fev. 2016. 

 

 Igualmente, em outra matéria, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Goiás, 

também recomendou a suspensão do edital de chamamento, por acreditar  

 

(45) 

[...] que o Estado deve ampliar a interlocução com os setores diretamente envolvidos e, nesse sentido, 

reabrir a discussão com os órgãos de representação dos professores, com os auxiliares da administração 

escolar, com as associações de pais e com outros atores do processo pedagógico. 

 

Para a Ordem, faltaram também, ao chamamento público em questão, “informações imprescindíveis à 

concreta aferição da vantajosidade (vantagem) e economicidade do contrato”.48  

Fonte: OAB-GO recomenda suspensão do edital das OSs. O Popular, 03 mar. 2016a. 

 

 A resposta dada pela Seduce para a falta de interlocução, publicada também em 03 de 

março de 2016, em outra matéria dizia, na ocasião, que 

 

(46) 

[...] a Seduce está atenta à recomendação, mas argumenta que houve diálogo com a sociedade para a 

implantação do novo modelo. “Tem sido feita uma ampla divulgação por meio dos veículos de 

comunicação de todo o estado, incluindo rádio, jornal, televisão e redes sociais”, diz o texto.49   

Fonte:  GOVERNO responde a OAB-GO e diz que houve diálogo para implantar OSs nas escolas. O Popular, 03 

mar. 2016b. 

 

 Sem dúvida, uma incoerência, que beira a ingenuidade, mas que, na realidade, se 

constituiu em uma estratégia, considerar que diálogo e divulgação são sinônimos e que havendo 

o segundo, automaticamente haveria o primeiro. Posteriormente, após a manifestação do MP-

GO, ocorrida em fevereiro e depois da recomendação da OAB-GO, ocorrida em março, a 

 
47 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-quer-

suspender-edital-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1038535>. Acesso em 20 mai. 2021. 

48 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oab-go-recomenda-suspens%C3%A3o-da-

implanta%C3%A7%C3%A3o-das-os-1.1046219>. Acesso em 21 mai. 2021. 

49 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/politica/governo-responde-oab-go-e-diz-que-houve-

di%C3%A1logo-para-implantar-oss-nas-escolas-1.1046737>. Acesso em: 18 mai. 2021. 
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Seduce, em matéria publicada em 08 de março de 2016, em O Popular, reconheceu a existência 

de elementos chamados de “pontos frágeis”. Porém, quem disse isso não foi o governador, 

ávido pela implantação do projeto, tampouco a secretária, que afirmava serem as OSs a solução 

para os problemas da escola. Quem disse foi o superintendente executivo de educação da 

Secretaria, Marcos das Neves. Marconi ou Raquel, em nome da credibilidade do projeto, 

possivelmente não seriam os mais indicados para o “reconhecimento” de que existiam pontos 

frágeis no modelo.  

 

(47) 

Secretaria admite "pontos frágeis" 

 

Gabriela Lima 

08/03/2016 - 05:00 

 

Algumas falhas apontadas pela Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) e pelo Ministério 

Público (MP-GO) no processo de seleção das organizações sociais (OSs) na rede pública estadual de 

ensino poderão ser corrigidas no contrato de gestão. “Existem pontos frágeis porque é o primeiro 

chamamento de organizações sociais para gerir escolas no Brasil. É um processo inédito”, admite o 

superintendente executivo de Educação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Marcos 

das Neves. 

 

Entre os pontos admitidos como frágeis, o superintendente cita o item que diz que a OS deverá ter até 

30% de professores da escola como efetivos. Neves garante que as OSs não poderão mexer no quadro 

efetivo que já existir no colégio. “Fizemos isso pensando nas escolas do Entorno do DF, que têm entre 

10% e 15% dos professores como efetivos. Mas em Anápolis esse índice é de 70%.” 

 

Sem entrar em detalhes em relação a outros pontos polêmicos, Neves diz que no chamamento há 

determinadas regras que a OS deve cumprir, mas é o contrato de gestão que irá normatizar a relação 

entre a organização social e o Estado. “Há pontos que pareciam claros para a gente, mas geraram 

questionamentos e vamos precisar melhorá-los no contrato.” 

 

Recomendação 

O primeiro edital de chamamento público da Seduce, aberto para selecionar organizações sociais para 

assumir a gestão compartilhada de 23 escolas estaduais da macrorregião de Anápolis, foi questionado 

pela OAB e MP-GO. A ordem e a instituição recomendam a suspensão do processo. 

 

De acordo com o superintendente, o processo segue em fase de julgamento das propostas apresentadas 

pelas cinco organizações sociais classificadas. “Estamos vendo proposta por proposta e o resultado deve 

sair em 15 dias”, afirma. 

Fonte: LIMA, Gabriela. Secretaria admite pontos frágeis. O Popular, 08 mar. 2016. 

 

 Pontos, portanto, não necessariamente de discordância ou de divergência, mas de 

fragilidade. Uma estratégia que supostamente reconheceu falhas e que pouco tempo depois, na 

tentativa de tornar o caminho mais fácil, buscou alterar a lei que trata da atuação de OSs no 

âmbito da administração pública estadual. Lei sancionada em 2005, alterada em 2013 e agora 

modificada novamente. Lembramos que, desde o primeiro contrato com uma OS em Goiás, 
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ocorrido em 2002, até a alteração proposta, então em 2016, não havia nenhum tipo de controle 

efetivo da relação entre OSs e governo estadual e, por isso, essas entidades não se submetiam 

a um teto remuneratório de seu quadro funcional e nem tampouco a regras que impediam o 

nepotismo. Com isso, ficou estabelecido, conforme o jornal O Popular, de 30 de março de 2016, 

 

(48) 

[...] a definição de um teto salarial para diretores e presidente, que não poderá ultrapassar o salário do 

governador do Estado, que é de R$ 25 mil. [...] pela nova redação, as entidades estarão proibidas de 

contratar para seu corpo diretor e conselho, qualquer parente, de sangue ou afinidade, do governador ou 

do vice, deputados estaduais e federais, do Poder Judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, 

senadores e autarquias estaduais. 50 

Fonte: LIMA, Cristiane. Projeto prevê alteração na lei para contratação das OSs na educação. O Popular, 30 mar. 

2016. 

 

 Algo considerado escandaloso, imaginar que, ao longo de pelo menos 14 anos, não houve 

nenhum cuidado com os possíveis favorecimentos políticos, ou seja, com a transparência da 

destinação do dinheiro público, que sob a alegada eficiência e celeridade de uma gestão privada, 

foi gasto sem os devidos cuidados. São questões que, certamente, já deveriam estar presentes 

em um projeto que visasse a transferir recursos públicos para entidades privadas, mas que 

passaram a ser levantadas somente depois da provocação de entidades do judiciário. Algo que 

deixou claro, primeiro, o perigo de uma aceitação total e irrestrita das OSs na educação e que 

revelou a importância e a pertinência dos questionamentos, inclusive de professores e de 

estudantes. Segundo, e em decorrência do primeiro, deixa claro o risco de transferir a gestão 

para uma entidade de direito privado, menos suscetível aos filtros de controle e de transparência, 

como ocorre com instituições públicas.  

 O judiciário buscou saber quem eram, quem administrava, o que pretendiam essas OSs. 

Em matéria do dia 23 de fevereiro de 2016, intitulada “Duas escolas de olho em OSs da capital” 

(O POPULAR, 23/02/2016), a diretora da Organização Social Associação Educacional de 

Goiânia, que era proprietária de uma faculdade particular na capital, já manifestava interesse 

em gerir escolas na cidade, antes mesmo, sequer, da expectativa de divulgação de um edital 

para essa região, em específico. 

 

(49) 

Duas OSs de olho em escolas da capital 

 

Sarah Teófilo 

 
50 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/projeto-prev%C3%AA-

altera%C3%A7%C3%A3o-na-lei-para-contrata%C3%A7%C3%A3o-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-

1.1060626>. Acesso em: 14 mai. 2021.  
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23/02/2016 - 05:00 

 

Além das 11 Organizações Sociais (OSs) de Educação já qualificadas, o Diário Oficial do Estado 

publicou ontem mais duas entidades capacitadas para gerir a área em Goiás – a Associação Educacional 

de Goiânia (AEG) e o Instituto Goiás Brasil (IGB). Ambas não poderão concorrer ao certame em aberto, 

que envolve a gestão de 23 escolas de Anápolis. A presidente da AEG, Werianny Santiago Rassi, 

diretora da faculdade Padrão, disse à reportagem que vislumbra o início do processo em Goiânia. Ela 

disse ter recebido informações de que ele começaria na capital em abril. A Secretaria de Educação não 

confirma. 

 

Werianny é filha de Walter Paulo Santiago, que em 2012 depôs na Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito (CPMI) sobre o caso Cachoeira. Na época, o administrador da Padrão foi prestar 

esclarecimentos sobre a compra de uma casa no condomínio Alphaville onde Carlos Augusto de 

Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi preso em fevereiro do mesmo ano. A casa teria sido vendida 

pelo governador Marconi Perillo (PSDB). Ao POPULAR, Werianny voltou a frisar que é dona da 

residência, e que “todos que divulgaram calúnias serão processados”. 

 

A presidente da OS explicou que seguiu todos os trâmites para a qualificação da OS, e que o processo 

foi inclusive mais lento do que imaginavam, tendo iniciado em setembro. Conforme Werianny, não 

houve pressa porque a intenção não é participar do certame atual, mas sim do próximo lote em Goiânia. 

“A nossa empresa atua aqui, por isso nos interessamos em gestão na capital “, explicou. 

 

Dono da empresa de marketing Elemídia, Francisco Assis Gomes é o presidente da IGB. A entidade não 

tem experiência no setor de educação, mas o empresário garante que possui pessoas dentro do quadro 

técnico que entendem da área educacional. “Temos interesse em prestar um bom serviço.” 51 

Fonte: TEÓFILO, Sarah. Duas OSs de olho em escolas da capital. O Popular, 23 fev. 2016. 

 

 De acordo com a matéria, a senhora Werianny possuía informações, ainda que não 

confirmadas pela Seduce, de que o modelo de gestão por OSs avançaria rapidamente e logo 

chegaria em Goiânia. A presidente da OS é filha do dono de uma faculdade particular da capital, 

que, por sua vez, adquiriu uma casa do conhecido Carlinhos Cachoeira, preso em 2012 e 

condenado por corrupção, peculato, violação de sigilo e organização criminosa (G1 GOIÁS, 

27/07/2021). Alegando que a operação de compra e venda da casa foi legal e que não houve 

nenhuma irregularidade, chamava a atenção o interesse da empresária em administrar escolas 

públicas de Goiânia, considerada, por ela, uma decisão estratégica para a expansão dos negócios 

na capital. Sim, ao que nos pareceu, com o surgimento e com o credenciamento de OSs para a 

área da educação, a administração de escolas foi vista por esses grupos interessados, como 

negócio. Como estamos falando de empresários, esses dificilmente entrariam nessa empreitada 

sem enxergar a possibilidade de ampliação de ganhos, ressalte-se, econômicos. Há, ainda, uma 

segunda OS citada no texto, que não possuía experiência em gestão educacional e que, mesmo 

assim, afirmava ter pessoas capacitadas em seus quadros. 

 
51 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/duas-oss-de-olho-em-escolas-da-capital-

1.1041661>. Acesso em: 14 mai. 2021. 

 

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/duas-oss-de-olho-em-escolas-da-capital-1.1041661
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/duas-oss-de-olho-em-escolas-da-capital-1.1041661
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 Recordamos o que disse Raquel Teixeira à Folha de S. Paulo, no excerto que trouxemos 

em (13) (cf. p. 90). Conforme a secretária, o proprietário de uma OS “[...] tem lado humano, 

filantrópico, social, quer ajudar”. E fica demonstrado, com o interesse dos dois empresários 

pela administração de escolas em Goiânia, algo que passa distante do interesse social, do perfil 

de empresário humano, engajado na melhoria das condições de vida da população e na educação 

de qualidade. O interesse era estratégico, era empresarial, era de expansão dos negócios, a partir 

do recebimento de verba pública.  

 São incontáveis os escândalos de corrupção envolvendo OSs em diferentes lugares do 

Brasil, sobretudo, na área da saúde. Apenas, citando um exemplo, a OS Associação de Gestão, 

Inovação e Resultados em Saúde (Agir), cujo diretor-presidente, em 2021, era o bispo de 

Goiânia, Dom Washington Cruz, foi acusada no mesmo ano de realizar a chamada 

“quarteirização” de serviços, algo que ocorre quando a empresa que terceiriza o serviço, 

contrata outra empresa para prestar o serviço. De acordo com o portal do Sindicato dos 

Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (SindSaúde), em matéria publicada em 28 

de abril de 2021, “[...] as irregularidades estariam na contratação de profissionais como pessoa 

jurídica e não como pessoa física e nas contratações de trabalhadores cooperados. Essa forma 

de contratação permite que a organização social se desobrigue a arcar com direitos trabalhistas 

previstos na CLT” (SINDSAÚDE, 28/04/2021). Desobrigada de arcar com encargos 

trabalhistas, não apenas a relação de trabalho é prejudicada, mas se constata o desvio de 

recursos, de algo legalmente previsto, que passava a ser utilizado de maneira inadequada.  

 As construções discursivas e as posições do sujeito do judiciário e do sujeito da ocupação 

são distintas, porém, desfavoráveis às OSs nas escolas. Como explica Deleuze (2013, p. 64), 

“[...] o sujeito é um lugar ou uma posição que varia muito segundo o tipo, segundo o limiar do 

enunciado”. São, ao menos, dois tipos de estudantes, pensados enquanto posições-sujeito. O 

primeiro tipo diz respeito a um sujeito empreendedor de si, que deseja uma preparação 

profissional e educacional para fins econômicos, de uma suposta prosperidade pessoal. Esse é 

o sujeito da disciplina, da obediência e da normalização, pois, como afirma Dardot & Laval 

(2018, p. 354), “o sujeito neoliberal é produzido pelo dispositivo ‘desempenho/gozo’”. O outro 

tipo se refere a um sujeito contrário ao projeto em questão, que ocupa escolas. Para esses 

enunciados possibilitados até aqui, esse era o sujeito da indisciplina, da desobediência e da 

incivilidade, mas que tentou lutar contra os efeitos desse poder biopolítico, contra esse algo que 

visava a “[...] instalar um sistema de individualização que se destine a modelar cada indivíduo 

e a gerenciar sua existência” (REVEL, 2011, p. 28). 
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  O que fizeram estudantes que ocuparam escolas e professores que protestaram por meio 

da greve, foi desobedecer e refletir acerca das obediências. Desobedecer não de forma 

descoordenada, mas no sentido de pensar o governo de si, de olhar para si não como força 

produtiva, empresário de si, mas de modo a construir, em si e no espaço escolar, uma existência 

de solidariedade, de diversidade. Desobediência consciente e não obediência cega. Quem 

somos nós? Não somos clientes. Isso que se tentou colocar em prática não era escola, era 

empresa. Trataremos dessas questões a seguir, pensando o lugar da desobediência no projeto 

OSs na educação e, no tópico seguinte, vamos refletir, se de fato o projeto naufragou e sobre o 

que pode ter ocorrido.  

 É possível que o espaço para se tentar romper com esse discurso de que a iniciativa 

privada seria sempre mais eficiente e melhor do que a gestão pública não estivesse, ou não 

fosse, a partir dos portais eletrônicos dos grandes veículos de mídia. Não se trata de afirmar que 

fosse impossível forçar a construção discursiva midiática, mas de dizer que as frestas deixadas 

para a voz de uma luta foram bastante pequenas. Talvez não exista, para a mídia, uma condição 

que permita falar da legitimidade de uma luta, o que inviabilizaria qualquer exercício de 

rompimento. O que não foi dito pela mídia, mas que podemos deduzir, a partir daquilo que 

desejavam estudantes e professores para a educação, era a possibilidade de um lugar-outro, 

lugar de lutas contra a gestão empresarial da educação, contra toda uma política que significava 

retrocesso, ao contrário do que foi propagado. O que podemos pensar, das possibilidades de 

escapar a isso tudo? Veremos agora. 

  

4.3 Tentativas de escapar  

 

As propostas de razão neoliberal buscavam convencer estudantes, professores e 

sociedade, de maneira sutil. Esse foi, sem dúvida, o fio condutor da percepção que temos 

apresentado, ancorada em um discurso de inovação, de sucesso, de conquista, que esconde, 

minimiza ou silencia discrepâncias e desigualdades entre escolas, professores, e, sobretudo, 

estudantes. Desigualdades históricas, geográficas, econômicas, culturais, políticas. Diante 

dessa insistente tentativa do governo estadual para implantar o projeto, a partir das 

aproximações com os enunciados midiáticos, seria possível escapar? Sem dúvida, uma pergunta 

e uma reflexão complexa, que possivelmente não conseguiremos responder em sua totalidade, 

mas nosso papel aqui é estabelecermos algumas problematizações a esse respeito, ainda que de 

forma ligeira. 
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Conforme destaca Foucault (2014a, p. 22), o poder “[...] produz as coisas, ele induz ao 

prazer, ele forma o saber, ele produz as coisas, ele produz o discurso”. O estudante, que 

podemos chamar de “cidadão de bem”, de “obediente e disciplinado”, está primordialmente na 

relação consigo mesmo e com a escola, prioritariamente, de apreensão de conteúdos. Já o 

também estudante, que pode ser considerado como “ocupante de escolas”, “indisciplinado e 

contestador”, tem outra percepção de si e outro olhar para escola, também, como espaço para 

exercício da luta estudantil. É mais cômodo e talvez até mais racional, do ponto de vista de 

aspirações pessoais e profissionais, obedecer, consentir, acreditar naquilo que diz o governo e 

o mercado. Conforme Gros (2018, p. 43), “[...] obedecemos porque o preço da desobediência é 

decididamente insustentável: sangue vertido, humilhação automática, derrota anunciada”. A 

decisão de secundaristas de ocupar escolas foi um fator de risco para o projeto governamental 

e para os próprios estudantes que ocuparam as escolas.  

Se percebemos, até então, tentativa de descredibilizar ou de não reconhecer a luta 

estudantil, quando pesquisamos na ferramenta de busca Google, utilizando os termos “aulas 

escolas ocupadas Goiás”, percebemos algo para além de escolas ocupadas. Foi a desobediência 

de escolas fechadas que incomodou, pois retardou o início do ano letivo de 2016. Na 

passividade da maioria, houve um consentimento, uma limitação ou mesmo uma renúncia do 

exercício da liberdade de lutar. Obedecer, ou seja, não desobedecer, poderia significar se filiar 

a construções do tipo “eu não gosto de me envolver com essas coisas” ou “eu não gosto de 

confusão” ou “isso é coisa de desocupados da esquerda”, ainda que estejamos falando de 

escolas e da educação.  Quem ocupa uma escola, é um indivíduo a ser corrigido. Para esse tipo, 

deve haver “[...] um conjunto de técnicas e de procedimentos pelo que se empreenderá treinar 

os que resistem ao treinamento e corrigir os incorrigíveis (FOUCAULT, 2014b, p. 268). 

Tudo foi engendrado de modo a convencer os obedientes de que a mudança era boa. Mais 

do que isso, era necessário mostrar que quem ocupa escolas e promove greves se tornaria 

responsável pelo atraso do ano letivo e não estaria preocupado com o futuro da escola. Era 

preciso deixar claro, conforme Gros (2018, p. 28), que, na visão dos tradicionais obedientes 

sem reflexão, “desobedecer é se deixar escorregar ladeira abaixo na selvageria, ceder às 

facilidades do instinto anárquico”. A mídia, ao tratar como drama, como injustiça, a saga dos 

obedientes que queriam aulas, mas não escolas, pois se o quisessem, estariam discutindo o tipo 

de escola que queriam, salienta que obedientes são prejudicados por desobedientes. Com isso, 

conforme Jessé Souza (2017, p. 127), “usa-se o desconhecimento da população, provocado pela 

distorção sistemática da realidade produzida pela própria mídia, para manipulá-la ao sabor da 

conjuntura que convém à elite do atraso”.  
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O depoimento da mãe de uma estudante, publicado no jornal Correio Braziliense, em 20 

de janeiro de 2016, revela, em parte, o que pensavam aqueles que apenas observam.  

 

(50) 

Vim aqui saber quando as aulas vão começar, estou preocupada. Minha filha está no 7º ano, um ano 

difícil. Não sou contra a ocupação, acho que tem muito problema mesmo na educação, mas os 

estudantes poderiam fazer isso nas férias, não é?52 

Fonte: AULAS começam hoje em Goiás, exceto em escolas ocupadas. Correio Braziliense, 20 jan. 2016. 

 

Uma ocupação ou uma escola que não incomodasse, que apenas ensinasse, era a sugestão 

da entrevistada. Por isso, melhor seria, para ela, uma ocupação realizada nas férias escolares. 

Os problemas até poderiam existir e, como já vimos em outra oportunidade, eram os 

responsáveis por dar início ao projeto salvacionista, porém, não deveriam ser discutidos dentro 

da escola, ainda mais sob o risco de incomodar, de prejudicar o calendário letivo. Seria melhor 

que fossem discutidos em gabinetes, entre Seduce e empresários, distanciado da sociedade e 

mais próximo aos interesses econômicos. 

Temos, ainda, uma outra situação. O portal G1 Goiás conta que uma estudante foi 

aprovada no vestibular da Universidade Estadual de Goiás, mas não conseguiu realizar 

matrícula na instituição. O motivo teria sido a impossibilidade de acesso à documentação na 

secretaria escolar, em virtude da ocupação do colégio. Thayssa Ribeiro da Silva conta ao site 

que  

 

(51) 

[...] é uma injustiça. Todos sabem que a escola está ocupada, mas os outros alunos não têm nada a ver com 

isso, não podem ser prejudicados.53  

Fonte: SANTANA, Vitor. Alunos de escolas ocupadas podem se matricular na UEG se certificado. G1 Goiás, 01 

fev. 2016. 

 

Mais do que um enunciado de não conformidade, um gesto de não reconhecimento da luta, de 

não identificação, enfim, de esquiva. A impossibilidade de acesso à documentação escolar é 

confirmada e até mesmo reforçada pela secretária estadual de educação. À Agência Brasil, Raquel 

Teixeira disse que  

 
52 Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-

estudante/ensino_educacaobasica/2016/01/20/interna-educacaobasica-2019,514676/aulas-comecam-hoje-em-goias-

exceto-em-escolas-ocupadas.shtml>. Acesso em 02 jun. 2021 

53 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/02/alunos-de-escolas-ocupadas-podem-se-matricular-

na-ueg-sem-certificado.html>. Acesso em: 15 mai. 2021. 
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(52) 

[...] para esses alunos [das escolas ocupadas], não temos como oferecer os documentos, pois eles ficam 

arquivados na escola. A emissão só pode ser feita pela diretora e pela secretaria, com os respectivos 

carimbos.54 

Fonte: TOKARNIA, Mariana. Alunos de escolas ocupadas em Goiás devem ficar sem certificado do ensino 

médio. Agência Brasil, 18 jan. 2016. 

 

O mais adequado a ser feito pelos estudantes que ocupam escolas, para não prejudicar os 

estudantes que apenas acompanham o desenrolar dos fatos, seria aceitar o projeto ou relativizar os 

problemas, para que as escolas fossem reabertas e o ano letivo se iniciasse. Gros (2018) explora 

quatro núcleos de sentido da obediência: submissão, subordinação, conformismo e consentimento. 

É justamente o último que permite pensar uma relação mais aproximada com a política. Para Gros 

(2018, p. 131), “o consentimento é uma obediência livre, uma alienação voluntária, uma 

imposição plenamente aceita”. O que se espera da maioria dos estudantes era o expressar de 

uma suposta neutralidade, que produzia alienação, ausência nas discussões a respeito das OSs 

na educação. Não importando se a escola fosse pública ou se passaria a ter um dono. O que 

importava era a promessa feita, de uma escola ideal e perfeita.  

A mesma insatisfação com as escolas fechadas não ocorreu com a qualidade da escola e 

do ensino. Em nome de uma estrutura física, em nome da garantia de poder assistir aulas, o que 

podia importar era tão somente o necessário, ou seja, que a escola existisse enquanto estrutura física 

e que ministrasse conteúdos. Mães, pais, estudantes frustradas e frustrados, não com a escola, mas 

com a ocupação da escola, foi o que a mídia jornalística mostrou, conforme matéria do G1 Goiás, 

cujo um trecho disponibilizamos logo a seguir. 

 

(53) 

Os pais que tentaram efetivar as matrículas, relatam que as secretarias das escolas estão fechadas, portanto, 

não conseguem confirmar a vaga dos filhos. A dona de casa Débora Scuiziani, afirmou que não se conforma 

em não poder confirmar a matrícula dos filhos na Escola Estadual Ismael Silva de Jesus no Bairro da Vitória, 

na capital. 

 

“Nós moramos aqui, fizemos de tudo para ter essa escola, meninos estudavam longe, caminhavam 

quilômetros, agora nós temos essa escola perto de casa e não temos acesso”, reclamou. 

 

O estudante Jefferson Alves também reclamou por não conseguir confirmar sua vaga. “Por causa da ocupação, 

se eu não arrumar aqui vou ter que arranjar outra escola por aí. Porque está difícil”, disse. A costureira Luzinete 

 
54 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/alunos-de-escolas-ocupadas-em-

goias-devem-ficar-sem-certificado-do-ensino>. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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Rosa Dias também disse que não conseguiu confirmar a matrícula da filha. “Se eu não conseguir vou ter que 

lutar na secretaria de educação por outra. É um problema”, reclamou.55 

Fonte: PAIS não confirmam matrículas dos filhos em escolas ocupadas de Goiás. G1 Goiás, 13 jan. 2016. 

 

Se “consentir é aceitar livremente, a partir de um ponto t, em limitar nossa própria 

liberdade ou mesmo renunciar a ela” (GROS, 2018, p. 132), era terceirizar a gestão escolar, era 

renunciar à participação estudantil e comunitária, haveria algum espaço para desobedecer? A 

crítica, afirma Foucault (1990, p. 05) no texto O que é a crítica?, “[...] será a arte da inservidão 

voluntária, aquela da indocilidade refletida”. O filósofo acrescenta que, “[...] ao invés de deixar 

dizer por um outro ‘obedeça’, é nesse momento, quando se terá feito do seu próprio 

conhecimento uma ideia justa, que se poderá descobrir o princípio da autonomia e que não se 

terá mais que escutar o obedeça; ou antes que o obedeça estará fundado sobre a autonomia 

mesma” (FOUCAULT, 1990, p. 06, grifos do autor). Obedecer e desobedecer não são apenas 

dois polos extremos, dois pontos completamente antagônicos. Era necessário, sobretudo, pensar 

a liberdade, não como um estado de espírito, mas como um exercício, uma efetividade. 

Castro (2016, p. 387) escreve que “a possibilidade de resistência, para Foucault, não é 

essencialmente da ordem da denúncia moral ou da reivindicação de um direito determinado, 

mas da ordem estratégica da luta”. As ocupações em escolas, as manifestações em ruas e 

avenidas, a greve de professores, até mesmo os confrontos com as forças policiais, foram meios 

empregados para se alcançar o objetivo de não entregar a escola pública para empresários. 

Foucault (2014a, p. 121) nos ensina que é preciso “[...] analisar as relações do poder por meio 

do enfrentamento das estratégias”.  

Sob o risco de banalização da luta, de mais uma escola ocupada, de mais um protesto de 

desocupados, é importante ressaltar, de acordo com o pensamento de Foucault (2014a, p. 123), 

que “[...] o principal objetivo dessas lutas não é tanto criticar tal ou tal instituição de poder, ou 

grupo, ou classe, ou elite, mas uma técnica particular, uma forma de poder”. Adiante, o filósofo 

acrescenta que “essa forma de poder se exerce sobre a vida quotidiana imediata, que classifica 

os indivíduos em categorias, designa-os por sua individualidade própria. [...] É uma forma de 

poder que transforma indivíduos em sujeitos” (ibid.).  

O que se criticou, além do projeto em si, foi a forma de condução do processo. O que se 

estabeleceu, na realidade, que na maioria das vezes podia ser silenciado ou ignorado pela mídia, 

eram estratégias. Conforme Castro (2016, p. 152), são “[...] modos de ação sobre a ação 

 
55 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/pais-nao-confirmam-matriculas-dos-filhos-em-

escolas-ocupadas-de-goias.html>. Acesso em 23 mai. 2021. 
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possível, eventual, suposta dos outros”. A secundarista Bárbara Martini, pensa assim, quando 

informa, ao portal G1 Goiás, que 

 

(54) 

[...] esse é um ato dos estudantes secundaristas para chamar a atenção da sociedade sobre o projeto das OSs, 

para que a sociedade nos ajude a cobrar da Secretaria de Educação um diálogo sobre esse projeto. Até hoje 

não houve nenhum diálogo.56 

Fonte: BORGES, Fernanda. Secretaria divulga chamamento de OSs para gerir escolas em Goiás. G1 Goiás, 06 

jan. 2016. 

 

 A crítica à tecnologia de poder OSs, com tudo aquilo que ela foi e representou para a 

educação pública, em algum momento até tenta emergir, mas acaba sendo sufocada por outros 

enunciados, que se mostram mais sutis e sedutores. Matéria da Folha de S. Paulo que trouxemos 

em (36) (cf. p. 160), fala dessa relação entre luta e sociedade. Foi dito pelo estudante Gabriel 

Lima que o movimento “[...] convocou os alunos para a luta e a comunidade para o apoio”, 

porém, adiante, foi informado, em nota atribuída à Seduce, que “[...] o modelo será uma 

iniciativa inovadora, tornará o sistema mais ágil, mais eficiente e fará avançar a qualidade da 

educação pública”. Luta e apoio da comunidade que, para a Seduce, para parcela significativa 

da mídia jornalística ou mesmo da sociedade, não se justificava, afinal, inovação e qualidade 

seriam o resultado prático da presença das OSs na administração das escolas públicas. 

Foucault, (2014a, p. 128), tratando da relação do sujeito com o poder, esclarece que, “sem 

dúvida, o objetivo principal, hoje, não é descobrir, mas recusar o que nós somos”. Por isso é 

necessário “[...] que se abra, diante da relação de poder, todo um campo de respostas, reações, 

efeitos, invenções possíveis” (ibid.).  

Nossa pesquisa, é sabido, concentrou seu olhar para o que foi dito (ou não), na mídia 

jornalística, sobre a gestão de escolas em Goiás por OSs. Diante da existência de elementos de 

coadunação por parte da mídia comercial nas matérias que analisamos, com um privilégio para 

enunciados que descaracterizam a luta estudantil, o que podia ser feito, a respeito das OSs, na 

mídia, pelos estudantes? Ou não estaria exatamente na mídia esse fazer algo? 

O exercício feito por estudantes e por professores, por meio de suas estratégias, lutas, 

resistências, não foi apenas um diagnóstico, a partir da questão “quem somos nós?”. O que se 

buscou foi pensar que podemos ser diferentes. A própria mídia podia ser considerada como um 

campo heterogêneo, constituído e atravessado por lutas nas quais se encontravam e se 

 
56 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/secretaria-divulga-chamamento-de-oss-para-gerir-

escolas-em-goias.html>. Acesso em: 29 mai. 2021. 
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distanciavam interesses políticos e econômicos. Esses interesses podiam se resumir, em nosso 

caso, a consensos possibilitados por práticas de poder do campo jornalístico, que selecionavam, 

editavam, priorizavam, silenciavam o que foi dito por determinado sujeito ou grupo.   

Se “[...] analisar discursos significa tentar compreender a maneira como as verdades são 

produzidas e enunciadas” (GREGOLIN, 2007, p. 15), ao visar a determinados interesses, 

vinculados ao modo de fazer de uma ordem do discurso dentro da mídia jornalística, 

determinadas maneiras de pensar e de agir foram produzidas sobre a prática jornalística e sobre 

aquilo que foi dito. Quando estudantes se negaram, por exemplo, a permitir a entrada de 

jornalistas de determinados veículos de mídia nas ocupações ou mesmo quando se negaram a 

conceder entrevistas, foi evidenciado que esses sujeitos não se reconheceram e não aceitaram 

entrar no jogo midiático de efeitos de verdade que, na relação entre mídia e governo, deixou 

evidente que a educação e as escolas precisavam ou deviam se enquadrar em uma dinâmica 

econômica-empresarial.  

Paz, tranquilidade, bem-estar, gritavam ou sussurravam aos ouvidos de mães, pais, 

sociedade, e estavam diretamente associados à mudança da gestão. O que esse tipo de ação 

almejava demonstrar era que “esse foco na aprendizagem, que hoje parece tão óbvio para nós, 

está realmente enredado no apelo para conceber as nossas vidas individuais e coletivas como 

uma empresa focada na satisfação ótima e máxima de necessidades” (MASSCHELEIN & 

SIMONS, 2018, p. 157). A escola é fundamental para esse tipo de discurso. Por isso a 

dificuldade e a complexidade para se pensar caminhos que realmente rompam com essa 

percepção. Assim como se concebe no cristianismo institucionalizado, que a salvação é 

conquistada pelo esforço e mérito próprios, da mesma forma, o sucesso é obtido, nessa 

perspectiva, apenas pelo esforço próprio. Os bons são salvos, os bons conquistam. Quem 

obedece, consegue, ascende, prospera.  

Podemos pensar de outra maneira. É possível que aqueles que desobedeceram, também, 

o fizessem por obediência. Sim, em algumas circunstâncias das relações de poder, obedecer é 

uma forma de resistência. É maneira de obedecer a si mesmo, que chega ao ponto de ser 

necessário fazer aquilo que é indelegável, por isso, a importância da desobediência, da 

resistência ética, a fim de que não seja apenas uma reação. Com isso, a resistência não se dá ou 

não percorre apenas um único sentido, sendo possível resistir a desobedecer ou a obedecer. Nas 

possibilidades para se escapar, a reflexão consiste em encontrar esse lugar de liberdade.  

O fato é que somos governados. Para Veyne (2014, p. 25), “a cada época, os 

contemporâneos estão, portanto, tão encerrados em discursos como em aquários falsamente 

transparentes, e ignoram que aquários são esses e até mesmo o fato de que há um”. E a escola, 
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por conta disso que Laval (2004, p. 206) chama de “culto à eficácia”, de “[...] técnicas 

inteiramente definidas, padronizadas, reproduzidas em grande escala, com a condição, todavia, 

de uma ‘formação’, de uma ‘profissionalização’ de uma ‘avaliação’” (LAVAL, 2004, p. 207), 

desestimula a criatividade e a cooperação, em nome de uma suposta formação rápida e eficiente. 

Na tentativa de olharmos para os dados que compõem nossa pesquisa, compreendemos 

que o lugar de estudantes e professores deve ser, na desobediência, a obediência a si mesmo, 

no sentido de constituir uma contraconduta, que implica em não querer ser conduzido da forma 

como tem sido posto, que ilude, cega, emudece. A recusa visa a mais do que o caráter de 

denúncia ou, como posto quase sempre pela mídia, de tumultuar e de invalidar o processo. 

Dardot & Laval (2018, p. 399, grifos dos autores) esclarecem que “[...] se tais resistências são 

denominadas ‘resistências de conduta’, é porque são resistências ao poder enquanto conduta e, 

como tais, elas próprias são formas de conduta, contrárias a esse ‘poder-conduta’”. Dessa 

forma, o exercício proposto pelas ocupações, tratadas neste capítulo, é o da “[...] recusa de se 

conduzir em relação a si mesmo como uma empresa de si e a recusa de se conduzir em relação 

aos outros de acordo com a norma da concorrência” (DARDOT & LAVAL, 2018, p. 400). 

Das nove matérias jornalísticas que selecionamos a partir de pesquisa no portal da Folha 

de S. Paulo, com os termos “Organizações Sociais educação Goiás”, cinco tratam de ocupações. 

Observamos quantas vezes a fala de estudantes foi nominalmente possibilitada. Em duas, 

embora se tratasse de ocupações ou protestos de estudantes, não apareceu nenhuma fala 

diretamente atribuída a algum estudante. Em uma, a voz dos secundaristas é generalizada, em 

terceira pessoa. Em duas, de fato, ocorreu a referência ao nome do entrevistado, sendo, em um 

dos textos, apenas um estudante e em outro, três. No quadro abaixo é possível uma melhor 

visualização daquilo que estamos dizendo. 

 

Quadro 11: Referência a estudantes em títulos da Folha de S. Paulo 

 

Título da matéria e data (Folha de S. Paulo) Como aparecem os estudantes e 

os professores 

Contra plano de governador tucano, estudantes 

ocupam escolas de Goiânia (11/12/2015)  

Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-

contra-plano-de-governador-tucano-estudantesocupam- 

escolas-de-goiania.shtml>. Acesso em: 09 out. 2018 

Um estudante (Gabriel Pereira 

de Lima); uma professora (Bia 

de Lima) 

Em Goiás, alunos de escolas ocupadas pedem doações 

para a ceia de Natal (23/12/2015)  

Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1722519-

em-goias-alunos-de-escolas-ocupadas-pedemdoacoes- 

Dois estudantes (Brenno 

Henrique, Marcos Fonseca); 

dois professores (Matheus 

Arcanjo, Lucas Maia) 
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para-a-ceia-de-natal.shtml>. Acesso em: 09 out. 2018. 

Estudantes deixam três das últimas escolas ocupadas 

em GO, diz governo (21/02/2016) 

Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1741686-

estudantes-deixam-tres-das-ultimas-escolas-ocupadas-em-

go-diz-governo.shtml>. Acesso em: 09 out. 2018. 

Nenhum estudante ou professor 

(é dito que a Folha não 

conseguiu falar com os 

estudantes) 

Estudantes fazem protesto em SP contra privatização 

da educação (16/09/2016) 

Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1813985-

estudantes-fazem-protesto-em-sp-contra-aprivatizacao- 

da-educacao.shtml>. Acesso em: 09 out. 2018. 

Nenhum estudante ou professor 

(o protesto é em SP, em frente 

ao local onde falava Raquel 

Teixeira) 

Pais enfrentam alunos durante desocupação de escolas 

em Goiás (01/02/2016) 

Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-

pais-enfrentam-alunos-durante-desocupacao-de-escolas-

em-goias.shtml>. Acesso em: 09 out. 2018. 

Genérica para estudantes (é dito 

que “alunos dizem”);  

 

Destacamos a matéria da Folha de S. Paulo cujo título é “Em Goiás, alunos de escolas 

ocupadas pedem doações para a ceia de Natal” (FOLHA DE SÃO PAULO, 23/12/2015). O 

título é bastante trivial e pode, até mesmo, não ser atrativo. Abaixo, o texto, que 

disponibilizamos na íntegra. 

 

(55) 

Em Goiás, alunos de escolas ocupadas pedem doações para a ceia de Natal 

 

DIENE BATISTA 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM GOIÂNIA 

23/12/2015 14h16 - Atualizado em 24/12/2015 às 21h31 

 

Estudantes secundaristas das 23 escolas ocupadas desde o início do mês em Goiás passarão o Natal 

longe de casa –mas a fartura da ceia dependerá da9s doações da comunidade. 

 

Os ocupantes afirmam que ficarão nas unidades até que o governador Marconi Perillo (PSDB) recue do 

projeto de repassar a gestão das escolas para Organizações Sociais (OS), entidades sem fins lucrativos 

que recebem recursos do Estado para administrar os colégios. 

 

Nesta terça (22), o grupo Secundaristas em Luta realizou em Goiânia a primeira manifestação contra o 

que chamam de "terceirização da educação" após as ocupações. A 23ª escola também foi tomada pelos 

alunos, em São Luís de Montes Belos (a 127 km da capital). 

 

As outras escolas ocupadas estão em Goiânia (12 escolas), Anápolis (6), Aparecida de Goiânia (3) e 

Cidade de Goiás (1). 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1741686-estudantes-deixam-tres-das-ultimas-escolas-ocupadas-em-go-diz-governo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1741686-estudantes-deixam-tres-das-ultimas-escolas-ocupadas-em-go-diz-governo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1741686-estudantes-deixam-tres-das-ultimas-escolas-ocupadas-em-go-diz-governo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-pais-enfrentam-alunos-durante-desocupacao-de-escolas-em-goias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-pais-enfrentam-alunos-durante-desocupacao-de-escolas-em-goias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-pais-enfrentam-alunos-durante-desocupacao-de-escolas-em-goias.shtml
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No Colégio Estadual Cecília Meirelles, em Aparecida de Goiânia, alunos pedem alimentos para a ceia 

de Natal na "fanpage" da ocupação. "Queremos arranjar até um pernil", disse o estudante Brenno 

Henrique, 17. O grupo também procura bandas para apresentações no local. 

 

O secundarista diz que a ocupação só terminará quando o governo estadual voltar atrás. "Educação 

pública é direito nosso e dever do governo", afirma. "Demos um tiro na perna do governo (com as 

ocupações)." 

 

Para o secundarista Marcos Fonseca, um dos ocupantes do Colégio Polivalente Frei João Batista, em 

Anápolis, as festas de fim de ano são uma oportunidade para o movimento obter apoio da comunidade. 

 

"Qualquer alimento será bem-vindo. Se não chegar, faremos um jantar simples. O que importa é mostrar 

ao governo que somos um movimento sério, sólido", diz.  

 

Em Goiânia, os alunos que tomaram o Colégio Estadual Ismael Silva de Jesus pretendem abrir os portões 

para quem quiser cear com os ocupantes. "Mães falaram que vão fazer um lombo, outros estão falando 

em fazer comida vegetariana", diz o professor da rede estadual Matheus Arcanjo, 22, apoiador da 

ocupação. 

 

Na escola ocupada na cidade de Goiás, o Colégio Aplicação Professor Manuel Caiado, o Natal deve ter 

oficinas, além de uma ceia comunitária. Os cerca de 30 alunos pedem doação de frutas, sucos e 

refrigerantes. 

 

INSPIRAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

Segundo dois estudantes ouvidos pela Folha, alunos de São Paulo que frearam a reorganização das 

escolas proposta pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) estiveram em Goiás, no fim de semana, 

para dividir sua experiência. 

 

Como em São Paulo, a reclamação em Goiás é de falta de diálogo. "OS foi imposição. Não foi uma 

discussão em escolas. (O governo) Colocou isso sem discutir com nenhum estudante, com ninguém. Se 

o governo não vai recuar, nós também não vamos", diz o secundarista Brenno Henrique. 

 

Os alunos também querem o fim da militarização escolar. Só em outubro deste ano, oito escolas 

passaram para a gestão da Secretaria de Segurança Pública. Assim como no caso das OS, a parte 

pedagógica ficaria sob a responsabilidade da Educação. 

 

Em São Paulo, 18 escolas também permanecem ocupadas, segundo informação da Secretaria da 

Educação do Estado, divulgada na manhã desta quinta-feira (24). A pasta, porém, não informou quais 

eram essas unidades. 

 

APOIO DA COMUNIDADE 

Depois de três dias de negociações, a reportagem acompanhou um debate sobre o projeto das OS no 

Colégio Cecília Meirelles, na segunda (21). No interior, cartazes propõem horários para a realização das 

atividades, e alimentos doados pela comunidade são organizados no refeitório. 

 

Cerca de 30 pessoas, entre alunos, pais, comunidade e professores universitários, se reuniram na quadra 

de esportes. O educador Cláudio Augusto de Araújo, 43, se dispôs a ministrar aulas de música. "Dou os 

parabéns à turma da ocupação, estimulando o diálogo. Esse momento já é uma conquista", afirmou. 
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Para Lucas Maia, do Instituto Federal de Educação (IFG), as OS são inconstitucionais. "Existe um artigo 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que diz que a comunidade deve escolher quem vai ser o gestor 

da escola. O Estado descumpre a lei para seguir o interesse de empresas privadas", disse. 

 

Em nota enviada à Folha, a Secretaria de Educação reafirmou que sempre esteve aberta ao diálogo e que 

foi realizada "uma extensa programação de encontros para esclarecer a sociedade sobre o novo modelo 

de gestão". 

 

Ainda de acordo com a pasta, com a ocupação de escolas, a própria secretária, superintendentes e 

subsecretários regionais estiveram nas unidades. A pasta também diz utilizar as redes para responder 

perguntas da população. 

 

Em conversa com internautas realizada nesta quarta (23), no YouTube, o governador Marconi Perillo 

defendeu o repasse da gestão das escolas estaduais para as OS. Ele afirmou que o modelo dará 

"oportunidade para os filhos dos pobres, para que eles tenham acesso a ensino público de qualidade e 

para que a qualificação resulte em acesso a boas universidades e, posteriormente, ao mercado de 

trabalho". 

 

O tucano, que está no quarto mandato de governador, afirmou ainda que "jamais proporia uma mudança 

que não fosse para o bem" e disse que o debate em torno das OS está sendo desvirtuado por adversários 

políticos. "Há o debate radical contra, de pessoas de fora das escolas, que não querem acabar com o 

status quo, com corporativismo e sindicalismo." 

Fonte: BATISTA, Diene. Em Goiás, alunos de escolas ocupadas pedem doações para a ceia de Natal. Folha de S. 

Paulo, 23 dez. 2015. 

 

A matéria tratou das ocupações a partir de um momento vivido pelos estudantes, que foi 

a campanha para arrecadação de alimentos para a confraternização de Natal. Curiosamente, 

num texto que trata das expectativas com o cardápio natalino, foi justamente o momento em 

que estudantes de fato aparecem. À primeira vista, até podemos pensar em uma tentativa de 

humanização dos ambientes de ocupação, mostrando que as ocupações possuem também um 

outro lado, digamos, pacífico (talvez, até cristão). 

O início da matéria traz um panorama das ocupações, quantas eram, em que cidades 

estavam as escolas ocupadas. Pedidos de doações para a confraternização de Natal se 

confundiam ou se misturam com pedidos para que o governo desistisse da proposta e, 

finalmente, foi dito que o objetivo foi mostrar que o movimento era sério. Chama a atenção o 

fato de a reportagem ter entrado em uma escola ocupada, após extensa negociação. Cartazes e 

a presença de educadores que apoiavam o movimento foram destacados pelo texto. Por fim, a 

Seduce informou que prezava pelo diálogo e que a proposta, segundo o governador de Goiás, 

beneficiaria os mais pobres e aqueles que eram contrários às mudanças, na realidade, nada mais 

eram do que corporativistas e sindicalistas, afinal, tudo estava sendo feito “para o bem das 

pessoas”.  
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O “apoio da comunidade” ou a tentativa e o esforço dos estudantes para mostrar que a 

ocupação ocorreu, justamente, para angariar o apoio da sociedade, apareceram bem ao final. A 

todo instante foi possibilitado aos representantes da Seduce dizerem algo sobre a proposta e 

seus benefícios. Aos estudantes, no entanto, contestar esses benefícios não foi permitido da 

mesma forma, com a mesma frequência. Uma difícil negociação para a concessão de uma 

entrevista pode transparecer falta de flexibilidade por parte dos estudantes, embora, ao nosso 

ver, estivesse muito mais relacionada a um cuidado e à estratégia de percepção das vantagens 

e das desvantagens e do momento certo para agir. Mesmo que se dissesse tratar-se de “apoio da 

comunidade”, foi possibilitado apenas ao professor emergir enquanto sujeito que representava 

a comunidade. Isso limitou a discussão às fronteiras da escola, a um problema que competia 

apenas a estudantes e professores. A comunidade logo deu espaço ao governador, que afirmou, 

justamente, que tudo seria conduzido de modo a beneficiar os mais pobres 

Lutar com a comunidade. Tão importante quanto lutar contra o projeto e o discurso 

hegemônico da mídia, era importante que o movimento buscasse sustentação na sociedade. Não 

foi apenas recusa à construção de uma verdade do empreendedor de si, mas tentativas de 

desconstruir essas evidências e se posicionar, na luta, contra os mitos neoliberais. Foi 

justamente aí, nessa relação, que percebemos essa tentativa de escapar desse tipo de conduta e 

tentar estabelecer uma nova maneira de se conduzir com relação aos outros. Se o privilégio no 

texto midiático foi dado a uma ceia de Natal, para, posteriormente, tratar de uma luta estudantil, 

que em seguida foi tornada menor por fala do governador, foi a confraternização entre escola e 

comunidade que mostrou as possibilidades de existência de uma educação que não fosse para 

o medo. 

Foucault (2016, p. 264), em uma reflexão acerca da revolução, afirma: 

 

O que constitui o acontecimento com valor rememorativo, demonstrativo e 

prognóstico não é o próprio drama revolucionário, não são as explorações 

revolucionárias nem a gesticulação que o acompanha. O significativo é a maneira 

como a revolução faz espetáculo, como ela é acolhida nos arredores pelos 

espectadores que dela não participam, mas a olham, a assistem e que, para melhor ou 

para pior, se deixam arrastar por ela. 

 

  

 Portanto, a possibilidade de exercício da resistência, o desobedecer, a possibilidade de 

escapar, não era tão somente fazer com que o governo retrocedesse. O projeto OSs na educação 

necessita dos que estão de fora dos debates, dos que apenas assistiam, inclusive dos que se 

informavam por meio da mídia jornalística. Afinal, “o importante da revolução não é ela 

própria, mas o que acontece na cabeça dos que não a fazem ou que não são seus atores 
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principais” (FOUCAULT, 2014b, p. 265). Estudantes em ocupação que, à primeira vista 

planejavam o Natal nas escolas ocupadas, na realidade, subverteram aquilo que seria o 

esperado, que o movimento se esvaziasse por conta das festas de fim de ano. Haveria, assim, 

um chamado para dentro da escola, especialmente direcionado à comunidade e não um 

esvaziamento. 

 Mais do que barrar, era necessário considerar espaços para se escapar disso que não era 

apenas um projeto, mas sim, uma condução. Embora essas possibilidades não tenham sido ditas 

da mesma forma como as que trataram do convencimento da população, com essa breve 

reflexão, mostramos as tentativas de estudantes e professores de se constituírem não como 

empresários de si, mas numa condição que lhes permitisse também, não apenas oferecer 

respostas, mas se constituírem sujeitos na relação que ocorre consigo, a partir de si.  

Se tratamos neste capítulo das ocupações estudantis em escolas e das decisões judiciais, 

que representaram uma forte barreira para a implantação do projeto, é importante sabermos, de 

fato, se o modelo foi implantado. Se isso não ocorreu, podemos pensar, de fato, que houve um 

retroceder do governo ou outras tecnologias, talvez menos polêmicas assumiram o cenário? 

Não se trata, ingenuamente, de fechar as portas das escolas para as empresas, nem de rejeitar 

qualquer integração ou diálogo com esses setores, mas de não ser conduzido de modo a 

representar apenas números e estatísticas de avaliações. Veremos isso a seguir. 

 

4.4 O projeto OSs nas escolas fracassou? 

 

É sabido que, em Goiás, a implantação do modelo de gestão escolar das escolas de nível 

fundamental e médio por OSs não chegou, de fato, a ser implementado. Mas será que podemos 

dizer, com isso, que a proposta fracassou? E será que isso ocorreu graças a esses movimentos 

que denunciaram e recusaram a conduta empresarial da educação? Propomos um olhar para o 

presente, primeiro, na tentativa de estabelecer reflexões para a primeira pergunta. Como dito 

pela mídia e pelo governo estadual, a experiência de São Paulo motivou os secundaristas 

goianos a protestarem e a ocuparem escolas, na expectativa de suspender editais de escolha das 

novas entidades gestoras. 

Comecemos com o discurso da estudante Ana Júlia Ribeiro, estudante do Colégio 

Estadual senador Manoel Alencar de Guimarães, de Curitiba, capital do estado do Paraná. 

Embora estejamos tratando de ocupações de escolas em Goiás, não há como negar a 

regularidade discursiva que deram condições de existência aos enunciados que  configuram o 

momento histórico vivido no Brasil entre os anos de 2015 e 2016. Afinal, o trabalho com 
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enunciados em sua historicidade permite tencionar “[...] as condições históricas dos enunciados, 

suas condições de emergência, a lei de sua coexistência com outros, sua forma específica de 

ser, os princípios segundo os quais se substituem, transformam-se e desaparecem” (CASTRO, 

2016, p. 21).  

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC, 30/12/2015), destacou os fatos políticos que 

marcaram 2015. O ano começou com a reeleição da então presidenta Dilma Rousseff. Em 

fevereiro foi eleito Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. Ao mesmo 

tempo, protestos contrários e favoráveis ao governo Dilma ganhavam as ruas e avenidas 

brasileiras. Na Operação Lava Jato, que investigava inicialmente irregularidades entre contratos 

da Petrobrás, maior estatal brasileira, e empreiteiros, o presidente da Câmara dos Deputados 

passa à condição de investigado e rompe com o governo.  

O Partido dos Trabalhadores decidiu votar contra Cunha, que no mesmo dia acolhia o 

pedido de impeachment de Dilma. Cunha rompe com o governo e teve início uma série de 

manobras no Congresso Nacional, com a inclusão das chamadas pautas-bomba, que 

aumentavam os gastos públicos, indo na direção oposta ao ajuste fiscal e, sobretudo, impedindo 

o governo federal de alcançar a meta fiscal prevista. O pedido de impeachment é, então, 

acolhido. Em meio a essas turbulências, o ministro da Fazenda deixou o cargo; o então vice-

presidente, Michel Temer, escreveu uma carta à presidenta, se queixando das desconfianças em 

torno de seu partido, à época, PMDB e se dizia ser apenas um vice-presidente decorativo. Com 

o início da tramitação do processo de impeachment, a sombra do conservadorismo, representada 

pela direita e extrema-direita política, começou a se abater pelo Brasil. 

Sem a pretensão de nos alongarmos nessa questão, 2016 foi um ano extremamente 

conturbado no cenário político e, consequentemente, na economia brasileira. De acordo com o 

site Politize, em postagem do dia 27 de dezembro de 2016, com a admissibilidade do processo 

de impeachment de Dilma pelo Senado Federal, Temer se tornou presidente interino do Brasil 

em 12 de maio de 2016. A Operação Lava Jato passou, cada vez mais, a mirar sua artilharia no 

Partido dos Trabalhadores. Neste período, também, o PMDB decidiu deixar a base de 

sustentação política do governo Dilma, perdia cada vez mais apoio parlamentar e popular.  

Em 31 de agosto de 2016, o Senado Federal condenou a presidenta à perda do mandato 

por crime de responsabilidade fiscal, em uma ação orquestrada pelo Congresso Nacional e pelo 

braço da Operação Lava Jato em Curitiba, com o apoio de veículos de mídia. Logo após a saída 

definitiva de Dilma da presidência, Cunha perdeu o cargo de presidente da Câmara e foi 

condenado em setembro pelo plenário da casa legislativa, tendo seus direitos políticos 

suspensos até 2027, acusado de atrapalhar as investigações que pesavam sobre ele na Operação 
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Lava Jato e foi preso preventivamente em 2016 e condenado pela justiça em 2017 por corrupção 

passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 

Com Temer ocupando a presidência do Brasil, está aberto o caminho para uma série de 

medidas consideradas impopulares, como a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência. 

A primeira foi aprovada. A segunda acabou não sendo aprovada no mandato de Temer, mas 

fora, em 2019, com Bolsonaro. A chamada Proposta de Emenda Constitucional do teto de 

gastos, de acordo com o Politize (08/07/2016), congelou os gastos públicos e limita a um teto 

esse crescimento, pelos próximos 20 anos. Para união, estados e municípios, são estipuladas 

punições, caso o teto seja ultrapassado. As sanções incluem, segundo o site, a proibição de 

reajuste de salários de servidores públicos, bem como a realização de concursos públicos e as 

contratações de pessoal. Com isso, os recursos públicos para áreas como educação e saúde se 

tornaram limitados. Exatamente nesse momento histórico, de corte de verbas para a educação 

e de reformas administrativas, emerge a fala da estudante Ana Júlia. 

No contexto ampliado, estados como Paraná, São Paulo e Goiás, todos governados por 

filiados ao PSDB, os anos de 2015 e 2016 foram marcados pela tentativa de implementação de 

uma série de ações que foram chamadas de reformas. Escolas foram fechadas e, na tentativa de 

alertar acerca dos impactos extremamente danosos da redução da verba para a educação, de 

acordo com a Agência Brasil, em matéria publicada em 25 de outubro de 2016, ao menos mil 

escolas foram ocupadas nos estados do Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio 

Grande do Norte e São Paulo (AGÊNCIA BRASIL, 25/10/2016). Voltemos ao discurso da 

estudante Ana Júlia, a fim de tentar responder às questões que apontamos no início deste tópico. 

Para tal, vamos ao jornal El País, em sua versão brasileira, publicada no dia 31 de outubro 

de 2016. A estudante iniciou seu discurso, de acordo com a matéria, questionando os deputados 

estaduais na Assembleia Legislativa do Paraná, com a pergunta:  

 

(56) 

“A quem pertence a escola?” [...] “A reforma da escola é prioritária, mas precisa ser debatida, 

conversada”.57 

Fonte: ROSSI, Marina. Ana Júlia e o emotivo discurso que explica os protestos nas escolas ocupadas. El País, 06 

jan. 2016. 

 

Uma pergunta que precisa ser realizada rotineiramente, na tentativa de sempre nos 

mostrar, e às vezes nos alertar, de que a escola pertence à sociedade e, por isso mesmo, 

 
57 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/27/politica/1477567372_486778.html>. Acesso em: 

07 jun. 2021. 
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mudanças devem ser amplamente discutidas e debatidas. A jovem do ensino médio, falando a 

deputados de seu estado, em um conturbado momento de ocupações em escolas, tenta emitir 

um alerta, de que isso que desejam os governantes, de forma unilateral, não é a construção de 

uma escola. Em entrevista à BBC Brasil, Ana Júlia disse: 

 

(57) 

“Nossa bandeira é a educação, os estudantes pelos estudantes. Não é porque pensamos diferente dos 

outros que somos doutrinados. Não consideramos os outros doutrinados por eles terem um ponto de 

vista diferente do nosso”.58 

Fonte: LOUREIRO, Gabriela. “Nunca tinha feito um discurso antes”: quem é a estudante que viralizou ao 

defender ocupação de escolas no Paraná. BBC Brasil, 28 out. 2016. 

 

O desejo que Ana Júlia demonstrou foi de uma escola que promovesse a liberdade, em 

tempos de profundas transformações e de ameaças cada vez mais reais à pluralidade, à 

diversidade e às instituições públicas. O convite da jovem era para a reflexão, afinal, deve haver 

algo errado naquilo que está sendo feito ou mesmo naquilo que não está sendo feito. Para ela, 

a educação deveria ser maior do que qualquer outra coisa. A condição para seu exercício deveria 

ser a liberdade de pensamento.  

Pensar é algo que tira da mesmice, que impulsiona, que permite múltiplos olhares. No 

entanto, pensar diferente pode parecer exatamente o contrário, pode ser sinônimo de um sujeito 

doutrinado, ensinado, programado para pensar de uma forma determinada, quando, na 

realidade, o que se abre, é uma possibilidade diferente daquela considerada “normal” ou 

hegemônica. A escola, por meio da vigilância e da disciplina, dos métodos avaliativos, de sua 

estrutura, é uma invenção fundamental para a docilização e normação.  

No aspecto nacional, tivemos um governo impopular, que assumiu a presidência, após o 

afastamento e o impeachment da presidenta Dilma. Um cenário de crise, alardeado na imprensa, 

em redes sociais, em segmentos da sociedade, que, conforme discutido por Sousa (2017), a 

partir da posse de Temer, ainda como presidente interino, “[...] há um convite para não se falar 

mais em crise e trabalhar, que vem, de forma retórica, incentivar o apoio ao governo, 

instaurando a crença de que falar é realizar ação” (SOUSA, 2017, p. 112)  

A chegada ao poder, nessas condições, foi fundamental para a implementação de medidas 

profundamente danosas para trabalhadores e estudantes, a exemplo das medidas que já citamos, 

 
58 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37797123>. Acesso em: 09 jun. 2021. 
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como a reforma da previdência, a reforma trabalhista e o congelamento dos gastos públicos. No 

Paraná, de acordo com a imprensa local,  

 

(58) 

[...] os alunos querem pressionar o governo federal a retirar a proposta de reforma do ensino médio, feita 

pelo governo federal por meio da medida provisória.59 

Fonte: TUDO sobre a greve e ocupação das escolas no Paraná. Gazeta do Povo, 27 out. 2016. 

 

Em São Paulo, as informações da imprensa davam conta de uma reorganização da rede 

de escolas estaduais de São Paulo. 

 

(59) 

Ocupações, protestos de rua e muitas polêmicas aconteceram desde 23 de setembro, quando foi anunciada 

pelo governo estadual a reestruturação da rede escolar. O projeto foi suspenso nesta sexta-feira (4) pelo 

governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), em anúncio no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul 

de São Paulo. [...] 

 

A proposta gerou protestos de estudantes e pais porque prevê o fechamento de 93 escolas, que seriam 

disponibilizadas para outras funções na área de educação.60 

 Fonte: OCUPAÇÕES, atos e polêmicas: veja histórico da reorganização escolar. G1 São Paulo, 04 dez. 2015. 

 

Em Goiás, situação semelhante ocorria, porém, com a pretensão de implantar um modelo de 

gestão inédito e polêmico, em que empresas privadas contratariam professores e administrariam o 

dinheiro da escola. Em São Paulo, como visto, o novo ordenamento foi suspenso. Em Goiás, nenhum 

contrato de gestão de escolas foi assinado e o projeto, da forma como prevista pelo governo estadual, 

não prosperou. O que houve para que isso ocorresse? O que disseram os jornais e os portais de 

notícias? Certamente os revezes sofridos pelo governo estadual na justiça, as ocupações em escolas 

e as manifestações de estudantes e professores nas ruas, acabaram tornando mais difícil ou mais 

problemática a implantação do projeto. O Jornal Opção, informava em 23 de junho de 2016, que  

 

(60) 

A secretária da Educação do governo de Goiás, Raquel Teixeira, admitiu, em encontro na Universidade 

Federal de Goiás, que pode deixar o cargo. Ela disse que seu marido costuma dizer que é uma “bucha 

de canhão”, pois “apanha” dos professores e do governador. [...] 

 

 
59 Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/tudo-sobre-a-greve-e-a-ocupacao-nas-escolas-

do-parana-b6t39taw4sm8yw0yq4l8q379u/>. Acesso em: 09 jun. 2021. 
60 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-ocupadas/noticia/2015/12/ocupacoes-atos-e-

polemicas-veja-historico-da-reorganizacao-escolar.html>. Acesso em 13 jun. 2021. 

  

http://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-ocupadas/noticia/2015/12/vamos-dialogar-escola-por-escola-diz-alckmin.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-ocupadas/noticia/2015/12/vamos-dialogar-escola-por-escola-diz-alckmin.html
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Pode ser que isto “aconteça” — deixar a secretaria — destacou. Sublinhou que pode “ir embora”.61 

Fonte: RAQUEL Teixeira admite que pode deixar Secretaria da Educação. Diz que está apanhando de todo mundo. 

Jornal Opção, 23 jun. 2016. 

 

Enquanto estudantes e manifestantes eram intimidados pelas forças policiais, o ímpeto de 

Marconi Perillo e de seu secretariado seguia firme. Decisões judiciais, publicizadas pela mídia, 

escancaravam graves irregularidades com o dinheiro público. Empresários inescrupulosos, 

pessoas sem nenhum conhecimento ou experiência em educação e na gestão escolar, por muito 

pouco não receberiam verba do estado para, supostamente, administrar escolas. Se os primeiros 

meses de 2015 são marcados pela explicação e pela tentativa de convencimento da população, 

os últimos meses de 2015 e os primeiros de 2016 foram marcados pela forte presença da luta 

estudantil e de professores. 

Mesmo assim, em 2017, as tentativas do poder público de implementar o projeto, 

prosseguiam. Texto publicado na página do Ministério Público do Estado de Goiás destacou 

em janeiro de 2017, a existência de um pedido acolhido por uma magistrada, determinando a 

suspensão do edital em curso, para administração de escolas na região de Anápolis (MPGO, 

02/01/2017). A decisão da magistrada dizia que  

 

(61) 

[...] restou comprovada de forma clara e inequívoca a inércia do Governo do Estado de Goiás e da 

Secretaria de Estado da Educação, Cultura, Lazer e Esporte (Seduce), na modificação dos itens 

recomendados para a efetiva escolha da Organização Social.62 

Fonte: JUÍZA acolhe pedido do MP e suspende edital de chamamento de OSs para assumir a gestão de escolas. 

MPGO, 02 jan.2017. 

 

Segundo a mesma reportagem, a recomendação foi feita em fevereiro de 2016 e se referia 

ao primeiro edital lançado pelo Governo de Goiás. Na ocasião, ainda de acordo com o texto, 

nenhuma OS foi considerada habilitada e o edital fracassou. Mesmo assim, no mês seguinte, 

março de 2016, novo edital começou a ser elaborado, com as mesmas diretrizes anteriores, com 

pequenas alterações.  

 

(62) 

 
61 Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/raquel-teixeira-admite-que-pode-deixar-a-

secretaria-da-educacao-diz-que-esta-apanhando-de-todo-mundo-38825/>. Acesso em: 19 jun. 2021. 

62 Disponível em: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/juiza-acolhe-pedido-do-mp-e-suspende-edital-de-

chamamento-de-oss-para-assumir-gestao-de-escolas#.YQSENo5KjIV>. Acesso em: 19 jun. 2021. 

https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/raquel-teixeira-admite-que-pode-deixar-a-secretaria-da-educacao-diz-que-esta-apanhando-de-todo-mundo-38825/
https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/raquel-teixeira-admite-que-pode-deixar-a-secretaria-da-educacao-diz-que-esta-apanhando-de-todo-mundo-38825/
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Entre as diversas irregularidades observadas estavam a ausência do princípio da gestão democrática do 

ensino, a possibilidade do uso indevido de recursos do Fundeb, o prazo excessivo dos contratos a serem 

firmados (12 anos no total), os valores por alunos díspares no edital, além da ausência do devido 

credenciamento e idoneidade das OSs até então selecionadas.63 

Fonte: JUÍZA acolhe pedido do MP e suspende edital de chamamento de OSs para assumir a gestão de escolas. 

MPGO, 02 jan.2017. 

 

Mesmo assim, as tentativas prosseguiam. Em agosto de 2017, o portal do Governo de 

Goiás noticiava que  

 

(63) 

As duas Organizações Sociais (OSs) que se apresentaram na sessão pública de abertura dos envelopes 

do Chamamento Público 01/2017 (11 escolas da Macrorregião de VIII – Águas  Lindas/Planaltina) 

foram inabilitadas por falta de documentos.64 

Fonte: OSs para gerir escolas no entorno do DF são inabilitadas na fase documental. Governo de Goiás, 21 ago. 

2017. 

 

O que houve foi apenas a mudança de regional escolhida e a opção de momento passou a 

ser a região de Águas Lindas de Goiás e de Planaltina de Goiás. Com isso tudo, conforme Laval 

(2004, p. 301), “o sistema escolar é forçado a passar do reino dos valores culturais à lógica do 

valor econômico”, afinal, o que se buscava demostrar era que empresário entende de gestão, 

inclusive escolar, e não o professor. Zan & Krawczik (2018) analisaram os recentes ataques à 

escola pública e à democracia no Brasil. O que se verificou, desde o cenário eleitoral de 2014, 

com a polarização entre esquerda e direita, e, posteriormente, com a destituição da presidenta 

Dilma, substituída por Temer, foi ação “[...] que tem vislumbrado a instituição escolar como 

importante agente cultural sobre a qual se levantam forças políticas conservadoras, com o 

objetivo de maior controle sobre ela” ZAN & KRAWCZIC, 2018, p. 609).  

Mesmo sem nenhuma OS dentro de escola, não acreditamos em um fracasso do projeto 

de implantação de gestão por OSs. Veremos um pouco mais adiante que outros modelos, a 

exemplo da militarização de escolas avançou significativamente em Goiás. Em 2018, 

precisamente em 7 de abril, Marconi renunciou ao cargo de governador de estado para disputar 

uma vaga ao Senado Federal, conforme exigência da legislação eleitoral. O vice-governador, 

José Eliton, se tornou governador (G1 GOIÁS, 07/04/2017). Em agosto do mesmo ano, já 

 
63 Disponível em: <http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/juiza-acolhe-pedido-do-mp-e-suspende-edital-de-

chamamento-de-oss-para-assumir-gestao-de-escolas#.YQSENo5KjIV 

64 Disponível em: <https://www.goias.gov.br/servico/73905-oss-para-gerir-escolas-no-entorno-do-df-sao-

inabilitadas-na-fase-documental.html>. Acesso em: 15 jun. 2021. 

 

http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/juiza-acolhe-pedido-do-mp-e-suspende-edital-de-chamamento-de-oss-para-assumir-gestao-de-escolas#.YQSENo5KjIV
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/juiza-acolhe-pedido-do-mp-e-suspende-edital-de-chamamento-de-oss-para-assumir-gestao-de-escolas#.YQSENo5KjIV
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candidato ao governo de Goiás, sabendo de toda a polêmica em torno das OSs na educação, o 

então governador se posicionou favorável ao que foi feito por seu antecessor, mas deixou em 

suspensa a possibilidade de ampliação do modelo. Em entrevista à Rádio Sagres 

 

(64) 

A respeito das Organizações Sociais (OS) na Educação estadual, José Eliton disse que só ampliará o 

modelo de gestão caso o mesmo apresente resultados positivos nos próximos meses.65  

Fonte: GERMANO, Johann. José Eliton apresenta plano de governo com foco em modernização da máquina 

pública. Rádio Sagres, 14 ago. 2018. 

 

   

Raquel Teixeira, pouco antes de deixar a Seduce para disputar o cargo de vice-

governadora, junto com José Eliton, disse ao O Popular em 04 de março de 2018, a respeito 

das OSs, que  

 

(65) 

“[...] o projeto ‘não deve vingar para a tristeza de muita gente’. ‘Inclusive de outros Estados, que estavam 

de olho na experiência positiva daqui para depois replicar.66  

Fonte: SALGADO, Caio Henrique. Raquel Teixeira diz que não há mais tempo para as OSs. O Popular, 04 mar. 

2018. 

 

O mesmo texto informava, em fala atribuída a Marconi Perillo, a respeito das OSs na 

educação, que 

 

(66) 

[...] ‘não ter conseguido ainda, por uma série de razões, levar essa experiência’ era uma de suas 

‘frustrações’ no atual mandato.67  

Fonte: SALGADO, Caio Henrique. Raquel Teixeira diz que não há mais tempo para as OSs. O Popular, 04 mar. 

2018. 

 

 O idealizador do projeto neoliberal, Marconi Perillo, e sua principal divulgadora e 

impulsionadora, Raquel Teixeira, ao final de seus mandatos, reconheceram que não foi possível 

implantar o modelo OSs nas escolas de Goiás. Embora tenha sido dito que os motivos para isso 

 
65 Disponível em: <https://sagresonline.com.br/jose-eliton-apresentacao-plano-de-governo-com-foco-em-

modernizacao-da-maquina-publica/>. Acesso em: 29 jun. 2021. 

66 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-1.145054/raquel-teixeira-diz-que-

n%C3%A3o-h%C3%A1-mais-tempo-para-oss-1.1473081>. Acesso em: 29 jun. 2021. 

67 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-1.145054/raquel-teixeira-diz-que-

n%C3%A3o-h%C3%A1-mais-tempo-para-oss-1.1473081>. Acesso em: 29 jun. 2021. 

 

https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-1.145054/raquel-teixeira-diz-que-n%C3%A3o-h%C3%A1-mais-tempo-para-oss-1.1473081
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-1.145054/raquel-teixeira-diz-que-n%C3%A3o-h%C3%A1-mais-tempo-para-oss-1.1473081
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foram diversos e que isso representava uma grande tristeza para governos interessados no 

protótipo goiano, a forte contestação ao projeto, pelos motivos que já elencamos, foram 

preponderantes para o desfecho. Quanto a José Éliton, é possível que a frustração de seu 

antecessor o tenha feito enxergar que o modelo, naquele momento de campanha eleitoral, não 

agregaria nada à sua plataforma, ainda mais, tendo como candidata a vice-governadora Raquel 

Teixeira. Por essa razão, no plano de governo de Eliton e de Raquel, a menção as OSs se 

concentravam apenas na área da saúde, segmento no qual as OSs já atuam em Goiás, desde 

2002. (TSE, 2018) 

Forte resistência do movimento estudantil e de professores, sucessivas derrotas na justiça, 

eleições para o cargo de governador e vice-governador, foram alguns acontecimentos 

importantes considerados. Não acreditamos que tenha havido acontecimento decisivo, espécie 

de reviravolta, a partir de dado momento. Na realidade, foram sucessivos equívocos no projeto, 

alertados pelos estudantes e professores, investigados pelo judiciário, que acabaram 

arrefecendo o intento governamental.  

As ocupações e as greves foram fundamentais, aliás, essenciais, para momentaneamente 

frear o projeto. Não chegaram a convencer a população a respeito dos retrocessos para a escola 

pública. Embora desqualificados pelo aparato governamental e midiático, estudantes e 

professores assumiram a posição, de sujeitos, e estiveram ali, nos espaços que compreendiam 

essenciais para a construção de cidadania, de liberdade, de respeito, de diálogo.  

Isso mostra, mais uma vez, que esses movimentos foram extremamente importantes e 

necessários para que o processo acontecesse a partir de outros posicionamentos e de uma 

contraconduta, de uma desobediência refletida a partir de outras relações com a escola e com a 

educação, que não apenas a de um governo neoliberal. Se o dispositivo de segurança foi 

acionado para resolver o problema e compor com a racionalidade neoliberal e suas técnicas 

empresariais, o pensamento de Foucault (2008a, p. 298) tem sido profundamente revelador dos 

dias atuais: “[...] diziam às pessoas que tinham acabado de atravessar uma crise econômica e 

social muito grave: agora pedimos a vocês para darem a sua vida, mas prometemos que, feito 

isso, vocês manterão seus empregos até o fim de seus dias”. De modo semelhante, professores, 

estudantes, sociedade, deviam se convencer de que apenas a gestão empresarial da educação 

resolveria os problemas, havendo a promessa de melhores condições de trabalho e de inserção 

no mercado de trabalho e de realização econômica e pessoal.  

O fenômeno OSs na gestão pública não apenas continua a existir, como tem avançado 

fortemente, nas mais diversas regiões, em todas as esferas de poder. Embora ocorra mais 

fortemente focado na gestão de unidades hospitalares e de serviços de saúde em geral, as 
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tentativas de expandir os tentáculos empresariais para a educação são cada vez mais evidentes. 

Em 2017, o Governo de Goiás lançou editais para a gestão dos Institutos Tecnológicos de Goiás, 

os Itegos, responsáveis pela formação profissional de mão-de-obra. Em publicação na página 

oficial do Governo de Goiás, foi dito pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Goiás, 

Francisco Pontes, que  

 

(67) 

[...] as OSs vão estar à frente da gestão do desenvolvimento profissional dos nossos alunos e do 

empreendedorismo tecnológico do nosso estado. Para gerarmos esse desenvolvimento é preciso 

preparação e vamos alcançar um resultado satisfatório muito em breve.68 

Fonte: ORGANIZAÇÕES sociais dos Itegos conhecem o projeto Inova Goiás. Governo de Goiás, 12 jul. 2017. 

 

Uma demonstração evidente de que as OSs não foram engavetadas. Apesar de não 

possuírem nenhuma ligação com a Secretaria de Educação, esses Institutos foram possibilitados 

a partir das mesmas condições que foram postas para as escolas convencionais, ou seja, na 

esteira de reformas e reordenamentos, a partir de possíveis problemas detectados, que seriam 

resolvidos com a gestão privada de entidades públicas. Entretanto, da mesma forma, na seleção 

das OSs para os Itegos, também foram constatadas sérias irregularidades. Utilizando a 

ferramenta de pesquisa Google, com os termos “organizações sociais itego Goiás”, verificamos 

a existência dos mesmos vícios encontrados no processo da Educação. Matéria do Jornal 

Opção, por exemplo, mostrou, ao se referir a escolha de um OS para gerir um grupo de Itegos, 

que, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a Organização Social  

 

(68) 

[...] Ibraceds não possui capacidade profissional e vários de seus dirigentes são considerados inidôneos.69 

Fonte: BARBOSA, Lívia. TJ anula decreto que qualificou OS como Organização Social. Jornal Opção, 23 jul. 

2019. 

 

Portanto, uma OS sem capacidade e com dirigentes igualmente incapacitados para gerir 

uma instituição de aprendizagem técnica. Embora a informação seja recente, já no governo de 

Ronaldo Caiado, esses problemas com as OSs da educação tecnológica já ocorriam nas gestões 

Marconi e José Eliton, como aponta, por exemplo, matéria do jornal O Popular, que informava 

 
68 Disponível em: <https://www.goias.gov.br/servico/74770-organizacoes-sociais-dos-itegos-conhecem-o-

programa-inova-goias.html>. Acesso em: 05 jul. 2021. 

69 Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/tj-anula-decreto-que-qualificou-entidade-como-

organizacao-social-198473/>. Acesso em: 05 jul. 2021 
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a respeito de decisão judicial que suspendia o contrato firmado entre o Governo de Goiás e a 

OS Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, devido à falta de  

 

(69) 

[...] prova sobre a idoneidade moral da entidade, não tendo sido apresentadas certidões usualmente 

exigidas pela administração pública.70 

Fonte: CONTRATO seguiu a legislação, diz SED sobre OSs. O Popular , 07 ago. 2018. 

 

 Ao final do ano de 2018, as OSs responsáveis pelos Itegos sequer conseguiam pagar os 

salários de seus funcionários. O portal G1 Goiás informava em 29 de outubro de 2018, por 

exemplo, que não estava havendo repasse de recursos do governo estadual para os Itegos, como 

o Basileu França. Com isso, 

 

(70) 

[...] professores do Basileu França entraram em greve por falta de pagamento.71 

Fonte: MARTINS, Vanessa. Professores do Basileu França entram em greve por atraso no pagamento de salários 

e possíveis cortes, em Goiânia. G1 Goiás, 29 out. 2018. 

 

Se ampliarmos a questão das irregularidades para as OSs na área da saúde, certamente, 

seria necessário um outro capítulo ou mesmo uma outra tese, dada a quantidade de problemas 

ocorridos, sobretudo, no período imediatamente posterior à derrota de José Eliton à disputa ao 

cargo de governador de Goiás. O resultado visto nos últimos anos, diferentemente da resolução 

dos problemas ou da mudança, tem sido a recorrência de operações e investigações que apontam 

a existência de diversas irregularidades. Quando realizamos, por exemplo, uma pesquisa por 

meio da ferramenta de busca Google, com as palavras-chave “irregularidades organizações 

sociais saúde”, são inúmeras as ocorrências.  

São problemas envolvendo contratos em diferentes estados, operações policiais com 

diferentes nomes, que investigam, sobretudo, o uso indevido de recursos públicos. Se o foco 

dos gestores públicos está na entrega de resultados, não importando os meios empregados para 

a apresentação de um bom desempenho, a fraca ou mesmo inexistente fiscalização produz 

imensas lacunas, que abrem espaço para a ação de grupos inescrupulosos. A Operação Fundo 

Corrosivo, por exemplo, desencadeada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) 

 
70 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/contrato-seguiu-a-

legisla%C3%A7%C3%A3o-diz-sed-sobre-os-1.1323757>. Acesso em: 05 jul. 2021. 

71 Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/29/professores-do-basileu-franca-entram-em-

greve-por-atraso-no-pagamento-de-salarios-e-possiveis-cortes-em-goiania.ghtml>. Acesso em: 09 jul. 2021. 
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no final de 2012, reuniu robustas provas, de acordo com publicação disponibilizada na página 

da instituição, de “[...] utilização indevida dos recursos do fundo, por exemplo, com construção 

e reforma de unidades, a despeito de o recurso ser destinado, exclusivamente, para suprir 

emergências, não dispensando a licitação de tudo o que puder ser licitado” (MP-GO, 

20/02/2013). Os envolvidos, diretores dos maiores hospitais públicos de Goiás, são suspeitos 

de “[...] crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos, dispensa irregular de 

licitação, omissão de dirigentes, entre outros” (ibid.).  

Mas, para quem pensa que essas irregularidades estão distantes e ficaram no passado, em 

2018, por exemplo, o MP-GO recomendou a imediata rescisão dos contratos celebrados com a 

OS Gerir, que administrava o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e o Hospital de 

Urgências de Trindade (Hutrin) e solicitou ao estado que reassumisse os serviços das duas 

unidades. Restou comprovado, para o MP-GO, que “[...] a Gerir adotou um modo de gestão que 

praticamente inviabilizou, ao longo dos anos, a fiscalização pelos órgãos de controle interno e 

externo, [...] sem definição de quantitativos de serviços a serem prestados, sem valores unitários 

de serviços” (MP-GO, 26/09/2018). Também em 2018, a Superintendência Regional do 

Trabalho em Goiás determinou a interdição das atividades médica, farmacêuticas e de 

enfermagem no Hospital de Urgências de Goiânia, alegando que “[...] a unidade sofre com falta 

de medicamentos e insumos que ‘colocam em risco grave, iminente e recorrente’ a vida dos 

profissionais que atuam no local” (G1 GOIÁS, 24/09/2019) 

Se as OSs prevaleceram, por enquanto, apenas na educação profissional e tecnológica, 

apontamos os possíveis motivos para isso. Primeiramente, a capilaridade da rede Itego é 

infinitamente menor do que a rede de escolas estaduais. Esses institutos geralmente estão 

instalados em cidades-polo e atendem à demanda regionalizada. Outro ponto importante é o 

tipo de público atendido. Diferentemente de escolas estaduais, cujo vínculo com a instituição 

perdura por anos, os Itegos apresentam, por sua natureza, grande rotatividade de estudantes, 

uma vez que seu objetivo é, basicamente, qualificar mão-de-obra por meios de cursos de média 

e curta duração.  

Por fim, é importante que se diga, essas características, somadas a outras, acabam criando 

vínculos precários entre professores e estudantes, que dificultam a sua organização e a 

consolidação de um histórico de lutas, como no caso da escola pública. Isso tudo, de alguma 

forma, acabou facilitando a ação do governo. Não encontramos informações referentes à 

quantidade de Itegos em Goiás em dezembro de 2018, período que marca o fim da gestão de 

José Eliton. Verificamos, entretanto, que a promessa feita foi de entregar 30 unidades dos 

Institutos até o final do mandato (GOIÁS, 10/07/2017). Em 2020, já na gestão de Ronaldo 
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Caiado, os Itegos são extintos e substituídos por Escolas do Futuro de Goiás e Colégios 

Tecnológicos de Goiás (ALEGO, 05/04/2021). Mudam os nomes ou mesmo a secretaria 

vinculada, mas a essência mercadológica continua. 

Se avançaram os Itegos, da mesma forma, a militarização de escolas também avançou 

significativamente. Sobre essa lógica da competitividade e da inovação, recorremos a Dardot 

& Laval (2018, p. 320), que afirmam que 

 

o ‘governo’ das administrações públicas, de autoridades locais, dos hospitais e das 

escolas por indicadores sintéticos de desempenho, cujos resultados são largamente 

difundidos pela imprensa local e nacional na forma de ranking convida o cidadão a 

basear seu julgamento apenas na relação custo-benefício.  

 

Com isso, escolas militarizadas passaram a ser cobiçadas por mães, pais e estudantes, 

exatamente por essa relação de custo-benefício, por oferecerem um “serviço” que instruiria por 

meio de disciplina e hierarquia militares. Números obtidos no portal CEPMG, página eletrônica 

dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás, indicam que em 2021, Goiás contava com 

60 escolas estaduais militarizadas. O maior número de todo o Brasil! 

Em 2019, de acordo com o jornal O Popular, havia, ainda, sete escolas municipais 

militarizadas. Nesse caso, o processo ocorre por conta das próprias prefeituras municipais, que 

não conseguiram realizar a implantação do modelo diretamente pelo governo estadual. A 

adoção do regime militarizado é realizada por policiais militares aposentados, via Organizações 

Não-Governamentais (ONGs). De acordo com trecho da matéria,  

 

(71) 

Sem o aval do Comando de Ensino da Polícia Militar, essas escolas criam suas fardas, hinos e símbolos 

específicos, que fazem alusão ao militarismo, sem ser idênticos aos utilizados pelos colégios militares 

estaduais. Outra diferença é a faixa etária dos alunos [...], as municipais começam no 1º, com crianças 

de 6 anos.72 

Fonte: ALCÂNTARA, Thalys. Municípios militarizam sete escolas em Goiás em dois anos. O Popular, 22 mar. 

2019. 

 

Logo adiante, o texto informa qual foi a mudança, do ponto de vista pedagógico, 

implementada nessas escolas municipais. Explicações recheadas de saudosismo de tempos 

obscuros, em que a censura e o medo faziam crer em uma suposta ordem social. 

 

(72) 

 
72 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/munic%C3%ADpios-militarizam-sete-escolas-

em-dois-anos-em-goi%C3%A1s-1.1759363>. Acesso em: 12 jul. 2021. 
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Entre as mudanças aplicadas está a inclusão no currículo das disciplinas de “Ética e Cidadania” e 

“Ordem Unida”, similar às antigas “Educação Moral e Cívica” e “Organização Social e Política 

Brasileira”, tornadas obrigatórias no currículo escolar brasileiro em 1969, durante a Ditadura Militar, e 

suspensas após a redemocratização, em 1993.73 

Fonte: ALCÂNTARA, Thalys. Municípios militarizam sete escolas em Goiás em dois anos. O Popular, 22 mar. 

2019. 

 

De acordo com a matéria, à exceção de apenas uma escola, todas as militarizações 

municipais foram encampadas pela Athenas Cursos Gerenciais, empresa presidida por um 

coronel reformado da Polícia Militar. Sua principal assessora, uma pedagoga aposentada, que 

trabalhou no Colégio Militar da cidade de Rio Verde, explica algo, que vale a pena ser destacado 

e que lembra bastante a questão das OSs na educação. 

 

(73) 

Apesar das escolas adicionarem o termo “militarizada” no nome da instituição, Deusdetina defende que 

o termo correto é “gestão compartilhada”. “Muitas pessoas não entendem, fica parecendo que os 

militares chegaram e tomaram o lugar dos civis”, explica a pedagoga. Ela garante que, assim como nas 

unidades militares estaduais, a parte pedagógica do ensino fica por conta dos civis e os militares são 

responsáveis apenas pela área civil. 74 

Fonte: ALCÂNTARA, Thalys. Municípios militarizam sete escolas em Goiás em dois anos. O Popular, 22 mar. 

2019. 

 

Não há mudança na parte pedagógica, porém foram adicionadas ao currículo disciplinas 

formatadas conforme pressupostos de uma época em que militares governavam o país. Algo 

que mostra um contrassenso entre aquilo que foi dito pela pedagoga e a realidade da escola 

militarizada. Uma extensa reportagem da BBC Brasil sobre a militarização de escolas em Goiás 

apurou que a principal justificativa para adoção do modelo, sobretudo em cidades da região do 

entorno do Distrito Federal, tem sido a violência urbana. De acordo com a matéria,  

 

(74) 

O diretor do agora Colégio Militar Fernando Pessoa, capitão Francisco dos Santos Silva, afirma que, 

implementando os princípios básicos militares de "hierarquia e disciplina", a escola conseguiu acabar 

com os casos de violência e virou um "sonho" para os moradores da cidade. 75 

 
73 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/munic%C3%ADpios-militarizam-sete-

escolas-em-dois-anos-em-goi%C3%A1s-1.1759363>. Acesso em: 12 jul. 2021. 

74 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/munic%C3%ADpios-militarizam-sete-

escolas-em-dois-anos-em-goi%C3%A1s-1.1759363>. Acesso em: 12 jul. 2021. 

75 Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140819_salasocial_eleicoes_educacao_escola_militarizada_

rm>. Acesso em: 13 jul. 2021. 
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Fonte: MENDONÇA, Renata. Goiás aposta em “militarização” das escolas para vencer a violência. BBC Brasil, 

26 ago. 2014. 

 

Portanto, não foi a educação que acabou com a violência e melhorou a vida das pessoas, 

mas  o medo e sua correlação com a hierarquia e a disciplina. Ponto destacado, na mesma 

matéria, por uma pesquisadora, trata disso. 

 

(75) 

Entre os pedagogos e especialistas, porém, o modelo militar é bastante questionado. "Resolve a violência 

por causa do medo da repressão. Mas não resolve o problema real", defende a doutora em Ciência da 

Educação e coordenadora do Observatório de Violência nas Escolas do Brasil, Miriam Abramovay. 76 

Fonte: MENDONÇA, Renata. Goiás aposta em “militarização” das escolas para vencer a violência. BBC Brasil, 

26 ago. 2014. 

 

É justamente essa a semelhança entre as OSs e as escolas militares, um tipo de “gestão 

compartilhada”, que promete resultados rápidos e satisfatórios. Por isso, podemos dizer que as 

escolas militares podem ser consideradas um tipo de gestão que se assemelha às OSs, por 

entregar a escola, toda ou em partes, a um terceiro, tendo em vista a promessa de bem-estar, 

bons índices, tranquilidade e segurança, ainda que, para isso, os resultados sejam alcançados 

por meio do medo. A ameaça da gestão da escola realizada por uma OS despertou uma profunda 

reação de professores e de estudantes e até mesmo da justiça. Com relação a militarização de 

escolas, no entanto, a realidade tem mostrado que a gestão militar tem avançado rapidamente, 

sem encontrar, ao longo do caminho, muitas resistências. O que pode explicar isso? 

Pois bem, como dito em (73) (cf. p. 213), talvez o fato de a escola militar ter se tornado o 

“sonho” dos moradores de muitas cidades em Goiás, explica, à primeira vista, a razão desse 

vertiginoso crescimento no número de escolas militares no estado. Trata-se de um sonho 

construído pelo medo da violência urbana e das incertezas e perigos da criação dos próprios 

filhos, que oferta, respondendo a essa insegurança de mães e pais em relação ao futuro, a 

garantia de segurança, disciplina e controle.  

E, conforme mencionam os excertos, se não há um efetivo apoio da Polícia Militar, as 

próprias prefeituras se organizam para realizarem esse “sonho” e passam a militarizar suas 

escolas municipais. A questão, no entanto, é mais complexa. Trabalho realizado por Santos 

 
76 Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140819_salasocial_eleicoes_educacao_escola_militarizada_

rm>. Acesso em: 13 jul. 2021. 
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(2016), acerca da militarização da escola pública goiana, demonstrou que essas instituições 

visam a “[...] criar parâmetros de controle das atividades e dos comportamentos da comunidade 

escolar; formar sujeitos pautados na naturalização da hierarquia e da disciplina, com a mesma 

estrutura das instituições militares.” (SANTOS, 2016, p. 91). Naturalização da disciplina e da 

hierarquia. Isso já fora dito por Marconi Perillo, no evento em Salvador, e foi repetido pelo 

diretor da escola municipal militarizada, acrescentando que o resultado prático disso foi a 

diminuição da violência urbana.    

Mais do que uma naturalização, determinados grupos conservadores, que afirmam falar 

em nome da família, da sociedade, do cidadão de bem, não apenas consideram natural e 

necessário que mais e mais escolas sejam militarizadas, como demonstram um tipo de 

internalização da ordem militar na sociedade. Durante a greve dos caminhoneiros, nome pelo 

qual ficou conhecido o movimento organizado, sobretudo por motoristas autônomos de 

veículos pesados, em protesto contra os aumentos no preço dos combustíveis, ocorrido em 

2018, mensagens que pediam intervenção militar foram vistas em vários bloqueios em rodovias 

brasileiras. Matéria da BBC Brasil trouxe um áudio atribuído a um caminhoneiro, que dizia 

estar “[...] fazendo adesivos para colar nos nossos carros, nos dos colegas e nos de todo mundo 

que apoiar essa greve. Intervenção militar já. Se a gente não tirar esses corruptos do poder, a 

gente não vai para frente, não” (BBC BRASIL, 24/05/2018). É como se a limpeza, a assepsia 

de que suspostamente necessitaria a sociedade, por extensão, inclusive contra manifestantes e 

grevistas, fosse possível somente por meio de uma intervenção militar que, bem sabemos, não 

preza pelo diálogo e pelo respeito às diferenças e nem tampouco é sinônimo de idoneidade no 

uso do dinheiro público. 

Tais questões explicam, em partes, a aceitação, por parte da sociedade, de uma 

militarização não apenas das escolas, mas também da própria sociedade, das relações de 

trabalho, enfim, da vida. E se tem sido dito sempre, seja nas OSs, seja na militarização, que se 

tratou apenas de uma parceria, que a mudança seria apenas de gestão, preservando os aspectos 

pedagógicos, Alves e Ferreira (2020), em um estudo realizado sobre a militarização de um 

colégio em Aparecida de Goiânia, trouxeram relatos de professores que, no mínimo, colocam 

em dúvida o que é dito pelo governo estadual. Destacamos dois enunciados. Em um deles foi 

dito que “já houve caso da professora de História estar trabalhando sobre a ditadura militar e 

um militar do turno noturno ficar na porta observando o que ela iria falar” (ALVES; 

FERREIRA, 2020, p. 05). No outro caso, um docente afirmou que “a principal mudança 

ocorrida na escola foi a afirmação e valorização da hierarquia. Não sendo dito claramente, mas 

facilmente observável, os militares de qualquer patente estão acima dos civis” (ALVES; 
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FERREIRA, 2020, p. 05). Hierarquia e medo. Duas realidades que caminham juntas. Esse seria, 

talvez, o motivo para a resistência tímida ou inexistente de estudantes, contra a militarização de 

escolas? Se com a possibilidade de gestão por OSs, parte considerável da resistência partiu dos 

estudantes, sobretudo com as ocupações, por que o mesmo não tem ocorrido em relação à 

militarização nas escolas, por que não houve ocupação de alguma escola no período pré-

implantação da gestão militar? Hierarquia e/ou medo?  

O caso do Distrito Federal, cuja administração militar de escolas tem pouco mais de uma 

nos ajuda a estabelecermos algumas reflexões. Em matéria do jornal Correio Braziliense, que 

realizou um balanço sobre os resultados práticos da militarização de escolas, a fala de um 

professor merece nossa atenção. Jorge Santos, professor de História, que trabalhava em uma 

escola militarizada e que se viu “convidado”, mas não obrigado, a deixar a escola, afirma ser 

“[...] contra pegar escolas civis e aplicar esse modelo de gestão, que na verdade é dar uma coisa 

que é da comunidade para o controle militar” (CORREIO BRAZILIENSE, 22/01/2020).  

O mesmo pensamento poderia ser aplicado ao caso das OSs, porém, a escola, que é da 

sociedade, passaria ao controle de uma empresa e, consequentemente, de um empresário. Para 

estudantes, o depoimento de uma aluna revelava que “[...] aumentou o respeito dos alunos para 

com a escola, os colegas e os professores. Em contrapartida, as alterações no cotidiano escolar 

tornaram o ambiente menos dinâmico” (ibid). O pai de um estudante, por sua vez, disse que 

“[...] a medida foi boa tanto para evitar a violência quanto para garantir um bom ensino” (ibid.). 

Foucault (2008, p. 75) observa, neste aspecto da disciplina que, 

 

[...] a normalização disciplinar consiste em primeiro colocar um modelo, um modelo 

ótimo que é constituído em função de certo resultado, e a operação de normalização 

disciplinar consiste em procurar tornar essas pessoas, os gestos, os atos, conformes a 

esse modelo, sendo normal precisamente quem é capaz de se conformar a essa norma 

e o anormal quem não é capaz. (FOUCAULT, 2008, p. 75)  
 

  Por essa razão, o Colégio Militar pode ter sido, de fato, “o sonho” daqueles que desejam 

a disciplina e a hierarquia. Como dito em (73) (cf. p. 213), a alusão ao militarismo, com todos 

os seus símbolos, regras, ordenamentos, normas, enfim, com aquilo que pudesse estabelecer 

um modo militar de condução da vida, tem sido algo representativo e importante para esses que 

se conformam e desejam a disciplinarização e normalização dos corpos e da vida dos civis. 

Mas, existem alguns exemplos, embora em número muito menor, de escolas que rejeitaram a 

adoção da doutrina militar. O Jornal Opção informava, em 24 de julho de 2015, que o “Colégio 

Estadual Waldemar Mundin não aceita mudança aprovada por deputados no fim do semestre e 

exige a manutenção do modelo atual” (JORNAL OPÇÃO, 24/07/2015), referindo-se a um 
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processo de militarização da escola. A insatisfação e o desejo da comunidade escolar que, em 

assembleia, deliberou pela não adesão ao modelo, não foi respeitada e a escola segue, 

atualmente, sob a administração de policiais militares.  

Se não chegou o momento de se implantar uma gestão escolar feita por OSs em Goiás, 

que são gentilmente chamadas pelo poder público de “gestão compartilhada”, por hora, essas 

instituições chegam a espaços cuja mobilização e a luta ainda são consideradas mais esparsas e 

frágeis. Além da fragilização das relações de trabalho, há um impacto relevante e considerável 

nas finanças de prefeituras, estados e união. Conforme a revista Carta Capital, referindo-se à 

experiência com a saúde,  

 

(76) 

[...] Cerca de 13% dos serviços do SUS estão sob a gestão de ONGs, instituições filantrópicas, Santas 

Casas, empresas, associações e outras entidades, segundo dados divulgados pelo IBGE no ano passado. 

 

As mais populares são as Organizações Sociais de Saúde, criadas em 1995 como alternativa para a 

terceirização. Na letra da lei, as OSs são entidades públicas não-estatais, sem fins lucrativos e sujeitas a 

mecanismos de controle. A partir de sua qualificação, a instituição está apta a firmar contratos de gestão 

de parceria na área da saúde. Mas a responsabilidade segue sendo do poder público. O modelo vingou. 

Se expandiu por 23 estados, mais o Distrito Federal, e gerencia hoje cerca de 7% dos serviços públicos 

de saúde no Brasil. A maior parte deles em São Paulo: no estado, 26 OSs administram 6 bilhões de reais 

por ano. Só na capital paulista, em 2019, elas consumiram 38% do orçamento para a saúde. 77 

Fonte: OLIVEIRA, Thaís Reis. Gestão do SUS por Santas Casas e Organizações Sociais peca em transparência. 

CartaCapital, 08 nov. 2020. 

 

 E a respeito do outro lado do resultado prático de tudo isso, diferente do ganho em 

eficiência e qualidade da gestão pública, o exemplo ocorrido com uma OS chamada Iabas, 

responsável por construir hospitais temporários para o combate a pandemia da Covid-19, 

mostrou que 

(77) 

Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Iabas foi criado para desviar e lavar dinheiro sob “falso 

argumento” de prestar serviços à Saúde. Teve, segundo os procuradores, “crescimento supersônico” 

devido a contratos “bastante frouxos” firmados com entes públicos. 

 

Na qualidade da gestão via OSs também mora o seu principal problema. As fraudes, desvios e 

irregularidades exploram justamente a falta de fiscalização e transparência. E a celeridade nas compras 

e contratações, por outro lado, também facilitam a ocultação de pequenos desvios. 78  

 
77 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/saude/gestao-do-sus-por-santas-casas-e-organizacoes-

sociais-peca-em-transparencia/>. Acesso em: 12 jul. 2021. 
78 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/saude/gestao-do-sus-por-santas-casas-e-organizacoes-

sociais-peca-em-transparencia/>. Acesso em: 12 jul. 2021. 

https://www.cartacapital.com.br/saude/gestao-do-sus-por-santas-casas-e-organizacoes-sociais-peca-em-transparencia/
https://www.cartacapital.com.br/saude/gestao-do-sus-por-santas-casas-e-organizacoes-sociais-peca-em-transparencia/
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Fonte: OLIVEIRA, Thaís Reis. Gestão do SUS por Santas Casas e Organizações Sociais peca em transparência. 

CartaCapital, 08 nov. 2020. 

 

E o resultado disso, ainda de acordo com a matéria da CartaCapital, é que 

 

(78) 

[...] a Polícia Federal deflagrou 11 operações envolvendo suspeitas de desvios de dinheiro público na 

saúde, a maioria com envolvimento de OSs. O total corresponde a todas as operações na área feitas entre 

2012 e 2018, segundo dados da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, 

ligada ao Ministério da Justiça. 79 

Fonte: OLIVEIRA, Thaís Reis. Gestão do SUS por Santas Casas e Organizações Sociais peca em transparência. 

CartaCapital, 08 nov. 2020. 

 

Os espaços possibilitados para experiências criativas e transformadoras pela mídia e 

muitas vezes pela própria escola, sufocada pelo cumprimento de metas de desempenho em 

avaliações nacionais, são bastante restritos. O que tem sido feito, ao longo de muito tempo, é 

educação para a cidadania e não educação na cidadania. Escola e educação se faz, se vive, se 

constrói, se aprende. Modelos como OSs e escolas militarizadas, quase sempre, priorizam o 

aprendizado apenas em sala de aula, desconsiderando que o aprendizado ocorre em diversos 

espaços.  

Esses modelos centram o aprendizado, e mais do que isso, o sucesso desse aprendizado 

no professor, no estudante, na estrutura física, mas, quase nunca, nas relações. Não que estes 

elementos não sejam importantes, não que recursos não sejam necessários, mas com o foco 

apenas nessas questões, esvai-se a possibilidade de uma relação com pessoas e não para pessoas. 

A mídia jornalística, em boa parte das oportunidades em que trata da escola, aborda a falta, a 

limitação, a ausência, a carência. Nosso temor é que parte daquilo que tem sido apontado como 

possibilidade, na realidade, seja apenas reposicionamentos, outras tecnologias, formas de se 

combinar diferentes arranjos no governo biopolítico.  

Se para a educação gestão por OSs ou outras tecnologias, que prometem rapidamente 

resgatar a autoestima da sociedade por meio de promessas irrecusáveis com garantias de 

sucesso, a princípio, não foram implementadas, com certeza novos  modelos surgiriam. OSs ou 

outros atentados ao ensino público não deixarão de existir. Se falta espaço na mídia jornalística 

convencional, essas possibilidades estão na vida, nas relações, nos diálogos, nas presenças, nas 

ausências. O que buscamos com um trabalho como este, foi refletir, foi problematizar, foi dizer 

 
79 Ibid. 
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que os riscos mudam apenas de nome, mas seguem, cada dia mais presentes, ainda mais em 

tempos de conservadorismo. É cada dia mais necessário e importante a consciência crítica. 

Realizar o sonho de escolas sem paredes, sem muros, sem séries, nas quais se aprendesse pelo 

prazer, pela satisfação, pelo desejo, não pela obrigação e por métodos antiquados, pode ser, 

ainda, algo distante. Que as possibilidades estejam abertas, que sejam criadas, que sejam 

ampliadas, na vida, na mídia, na escola, na sociedade, no governo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Naquele reino que trouxemos nas considerações iniciais, cujo rei dizia se preocupar com 

a formação de seus súditos, onde as escolas formavam o cidadão de bem, perfeitamente 

adaptável para o mundo competitivo e meritocrático, havíamos dito que o monarca, em mais 

uma de suas recentes ideias, resolveu inovar. A ideia era, portanto, trazer pessoas de fora, que 

agregassem à escola um espírito de gestão, baseado no estrito cumprimento de metas que 

redundavam em bons índices obtidos em avaliações nacionais ou internacionais. O rei sabia, no 

entanto, que não bastava apenas ter a ideia. Era preciso “vender” a ideia de que a escola deveria 

ser administrada por pessoas afetas à gestão. Não importava se essas pessoas eram ou não do 

ambiente escolar. O que importava era o fato de gerar nas pessoas a expectativa em que, a 

realidade era apresentada como certeza de um resultado que deveria ser rápido, certeiro e que 

visasse ao futuro e aos anseios da população. Para convencer essa mesma população, que 

sempre pedia ao rei algo novo, era necessário mostrar que aquilo que até então era feito ainda 

não estava adequado. Para isso, sabendo que boa parte da informação consumida por aquele 

povo vinha dos inúmeros jornais impressos, que, por sua vez, divulgavam as informações de 

interesse da Coroa, o mais adequado seria tentar conduzir, nesses veículos, a narrativa acerca 

daquilo que se pretendia implantar. Era preciso mostrar que o caminho, até então trilhado, era 

cercado de incerteza e de insegurança, algo que nenhum súdito queria.  

 Na tentativa de explicar a razão pela qual a escola deveria passar por mudança 

considerada tão significativa e importante, a relação entre certeza e incerteza, entre segurança 

e insegurança, deveria ser a principal aposta do governante, afinal, apenas dizer que era preciso 

preparar as pessoas para o mercado de trabalho poderia não ser suficiente. O fundamental nessa 

estratégia era vender a ideia de que no modelo proposto haveria segurança e, assim, justificando 

essa necessidade, o rei insistia na existência de alguns perigos e riscos existentes dentro do atual 

modelo.  

Foram então apontados alguns problemas da escola, de modo bastante sutil, afinal, era 

sabido que alguns resistiam ao tipo de mudança que estava sendo proposta. Por essa razão, o 

nome para essa invenção deveria ser gestão compartilhada. Com isso, foi dito que as rotinas 

enfadonhamente burocráticas atrapalhavam o fundamental, que era o ensino. As pessoas 

começaram a temer pela formação de suas filhas e filhos, imaginando que as ações demoravam 

muito para acontecer, pois havia muitos trâmites a serem cumpridos.  
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 Aquelas e aqueles desfavoráveis à solução redentora, logo, deveriam ser desacreditados, 

sendo chamados de desordeiros, preguiçosos ou qualquer outro nome pejorativo. A esses que 

não se convenciam e que criticavam o que era proposto, a estratégia a ser utilizada consistia no 

emprego da força e da intimidação, afinal, eles representavam séria ameaça à proposta do 

governante. Por isso, também era preciso convencer os adeptos da “escola do bem” que aqueles 

contrários eram maus, promoviam ações de incivilidade, chegando, até mesmo, a retardar o 

início do ano letivo, apenas porque queriam discutir uma proposta que não precisava ser 

discutida, pois seu acerto era garantido.  

Foi dito à população que em outro reino funcionou e que aplicada a outras áreas 

igualmente problemáticas, obteve sucesso. Para uma parcela da população, aquele rei era 

cuidadoso com seu povo e sempre estava preocupado com o bem-estar das pessoas, afinal, o 

que ele queria era apenas assegurar uma boa formação. A maioria dos súditos,  parecia 

considerar melhor apenas observar, acompanhar o desenrolar dos fatos, afinal, pouco importava 

quem administrasse a escola ou seus objetivos. Uma pequena parte dos habitantes do Reino, 

desconfiou. Para eles, o que ocorria, na verdade, era uma sutil e muito bem engendrada 

estratégia do rei para entrega das escolas para entes privados, por meio de contratos que, na 

realidade, não beneficiariam os estudantes.  

 Esse grupo composto não apenas por estudantes, mas também por professores, resistiu à 

possibilidade de mudança na gestão das escolas. Eles ocuparam escolas, numa tentativa de 

demonstrar que as instituições escolares não possuem um dono, mas sim, pertencem a todas e 

a todos. Eles acreditavam na possibilidade de construção de um projeto que mantivesse a escola 

pública, plural e democrática. Houve confrontos com as forças de segurança do Reino. O 

soberano insistia, mas a voz desses estudantes e professores, em muitos momentos 

desacreditada ou distorcida pela imprensa ou mesmo pelos órgãos de governo do rei, 

representou não apenas um contraponto, mas uma estratégia de luta, que de alguma forma 

impediu, ao menos temporariamente, o intento do rei. Ele, no entanto, sabendo dessas 

dificuldades, mais uma vez, partiu para uma nova estratégia: ampliou o número de escolas 

administradas por militares. A disciplina e a hierarquia militares, em funcionamento nas 

escolas, era a nova aposta do rei.   

 Essa história, evidentemente, uma continuidade da fábula que trouxemos no início desta 

tese e que agora é resgatada nestas considerações finais, em muito se assemelha com o caminho 

tomado pelo projeto de entrega da gestão de escolas de ensino fundamental e médio em Goiás 

para OSs. Semelhanças à parte, o que queremos dizer, tanto na introdução, quanto agora, é que 

a mudança não seria uma simples mudança, corriqueira, tranquila, necessária, facilmente 
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aceitável, como se tentou dizer, e que contrários a ela, estariam muito mais interessados em 

manter supostos e possíveis privilégios. Também foi importante mostrar que a iniciativa não 

partiu da cabeça de um governante bem intencionado, um visionário que se une a bondosos 

empresários em prol da segurança de uma formação competitiva para a população.  

 Há que se considerar ainda, com essa história, a existência de determinadas regras e 

condições de possibilidade, que permitiram, em uma relação com a historicidade, pensar nas 

posições ocupadas pelos sujeitos e na maneira como o objeto OSs foi sendo organizado nas 

redes discursivas, naquilo que foi possível dizer. Dessa forma, uma ideia, um projeto, um 

modelo, seja qual nome dermos àquilo que foi proposto, não era apenas um ato administrativo. 

É necessário pensar e descrever as condições históricas de aparecimento desse discurso sobre 

as OSs na educação e pensar os efeitos discursivos que esses enunciados produziram. 

 O que verificamos com essa tese, que analisou enunciados da mídia jornalística acerca do 

acontecimento OSs na gestão de escolas estaduais em Goiás, foi a existência de um complexo 

jogo discursivo no qual, primeiro, se estabeleceram as condições para que as OSs fossem 

possibilitadas, a fim de que sua presença se justificasse e se convencesse  a população da 

necessidade de mudar.  

 Assim, o que impossibilitava a existência da educação e da escola de qualidade, para o 

governo estadual, conforme o corpus analisado, foi a falta de tempo e de habilidade técnica 

para a gestão, por parte de professores e diretores. Essa falta redundava em ineficiência, em um 

tipo de ensino e de escola que sempre deixava a desejar, continuamente em débito com a 

sociedade, sobretudo quando comparada às escolas privadas ou às escolas militarizadas.  

 No entanto, mesmo tendo sido dito que se tratava de um problema de gestão, diretoras e 

diretores, essas e esses não foram diretamente responsabilizados, no sentido de serem apontados 

como culpadas ou culpados. O problema a ser combatido, nesse projeto, teria solução e essa 

solução se resumia em deixar que a escola fosse administrada por pessoas ou empresas 

especializadas nesse tipo de função. Sem essa gestão especializada, diziam os discursos 

produzidos nas relações criadas nesse projeto, os problemas continuariam existindo. Isso 

afetaria não apenas a qualidade do ensino, mas também a formação profissional dos estudantes.  

 A partir da noção de enunciado, discutida no primeiro capítulo, verificamos em suas 

relações com a historicidade, a existência de razões para que algo fosse dito ou não-dito, para 

que pudesse emergir. Havia uma racionalidade econômica e de mercado que sustentava a ação 

governamental. No esforço empreendido por nós, na descrição e na análise de enunciados da 

mídia jornalística acerca do processo de gestão de escolas públicas em Goiás, verificamos que 

as OSs, além de um modelo de gestão aplicado em diferentes instituições e setores da vida 
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pública, representavam também a necessidade de mudança do cenário de então e a oportuna 

possibilidade de entrega de solução para as dificuldades. Entretanto, como demonstramos, não 

se tratou de algo tão simples, que consistisse em uma relação do tipo problema-solução.  

 O trabalho com enunciados evidenciou que as regras que possibilitaram o aparecimento 

do modelo de gestão, precisavam da percepção de que posições a serem ocupadas pelos sujeitos, 

sobretudo diretores, professores e estudantes, eram sujeitos  insuficientemente habilitados para 

pensar a administração da instituição que vivem e que conhecem, sendo necessária, com isso, 

a presença de um gestor, mais do que isso, de um empresário. Para tal percurso foi dito a elas e 

a eles que a proposta traria melhores oportunidades, fosse no quesito tempo, que supostamente 

teriam para focar na sala de aula ou no quesito formação, ao oferecer o padrão “escola de rico” 

na “escola de pobre”.  

 O que observamos com a fórmula apresentada foi, na realidade, uma perigosa separação 

entre gestão administrativa e gestão pedagógica. O dinheiro público, com isso, pertenceria à 

empresa e ao empresário e não mais à comunidade. Seria instalada a relação econômica de 

competitividade, pautada em ganhos e lucros, embora se insistisse na tentativa de mostrar que 

se tratava de algo compartilhado, dialogado, democrático. Ao perguntarmos aos ditos se 

estávamos diante da solução ou do desmonte, nos deparamos com a estratégia utilizada pelo 

poder público, em aliança com a mídia jornalística, em um primeiro momento, apontando para 

a sedução. O segundo capítulo, quando mostrado que se iniciaram as tensões em torno do 

projeto, tornou evidente a existência de outro elemento, que demonstrava a necessidade de 

mudança, discutido por nós em maior profundidade no terceiro capítulo. Era o momento de 

combater não os contrários, mas sim os baderneiros e agitadores. 

 Quando a escola e os sujeitos que nela estão puderam ser ouvidos, quando puderam falar 

sobre a escola ou sobre a solução proposta, tal escuta ocorreu de maneira superficial, limitando-

se muito mais a uma luta corporativa do que, necessariamente, a tentativa de pensar e construir 

novos caminhos. Os contrários à gestão escolar que seria realizada pelas OSs, passaram a ser 

vistos como pessoas sem compromisso com a escola.  

 Apesar do investimento financeiro ou mesmo da existência de diretores proativos, os 

resultados, apresentados na mídia jornalística pelos representantes do governo estadual, 

buscaram demonstrar que o desempenho se encontrava em níveis insatisfatórios. Ainda pior, o 

modelo vigente se mostrava oneroso ao cidadão, em todos os aspectos. O cidadão, por sua vez, 

desejava algo seguro, ao mesmo tempo em que não buscava participar da elaboração desse algo 

seguro, deixando que outras entidades e pessoas fizessem o trabalho, enquanto esperavam 

apenas o resultado.  
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 O resultado, resumido em segurança, bem-estar, qualidade e tranquilidade desejadas 

seriam oferecidas tão somente pela empresa. Portanto, o fundamental, para a estratégia de 

convencimento, se baseou na relação entre incerteza e certeza, entre a ineficiência e a eficiência 

que, na realidade, compreendemos como relação entre público e mercado. 

 As possibilidades de resistir a esse modelo empreendedor de condução da vida, 

confrontando a tecnologia de governo representada pelas OSs que, na biopolítica, representa a 

condução das condutas da população, visando tornar a escola uma empresa, foram discutidas 

no terceiro capítulo. Ao mesmo tempo em que existiu insistência para a implantação do modelo, 

era evidente que movimentos de professores e de estudantes deviam ser desacreditados e, mais 

ainda, combatidos, inclusive, como vimos também em imagens, por meio da uso da repressão. 

Os enunciados jornalísticos mostraram estudantes que não apenas desobedecem, mas que 

aparecem como desumanizados, a ponto de enfrentar não apenas policiais, mas os próprios pais. 

Protestos e manifestações foram empecilhos para o projeto. O inimigo do progresso e do avanço 

passaram a ser o professor relapso, o estudante doutrinado, enquanto o investimento do governo 

e da empresa se concentrava na docilização dos corpos. 

 Na mídia jornalística, poucos espaços, considerados estreitos, escuros, difíceis, foram 

deixados para fuga. Diante disso, estudantes contrários ao modelo se recusaram a aderir a essa 

narrativa. Ao tempo em que desobedeceram, refletiram sobre a obediência e consideraram que 

a estratégia estava em pensar que podiam ser diferentes e que a escola, igualmente, não deve 

ser o lugar do pensamento binário, dos certos ou dos errados, mas de outras possibilidades ou 

de possibilidades outras, que desconstroem evidências, por meio do estranhamento, da 

inquietação, de modo, possivelmente, a alertar os que apenas assistem e aguardam, para a 

necessidade de reflexão e até mesmo de participação na luta. 

 Os enunciados acerca das OSs referiam-se a essa possibilidade de implantação de gestão 

a que chamaram de compartilhada, pelo governo estadual e por boa parte da mídia jornalística. 

Já para professores e estudantes contrários ao projeto, o que se desenhou ali foi um processo de 

privatização da escola pública. Na dispersão, nos diferentes enunciados produzidos sobre o 

objeto OSs, as regularidades, aquilo que diz respeito ao que há de comum, a relação entre gestão 

e escola é o mote explorado pelo poder público. Gestão pública, local ineficiente, para o 

governo estadual e a implantação de um modelo que descaracterizava a escola, ao nosso ver. 

Na realidade, bem sabemos, não se tratava necessariamente de um governo preocupado em 

apenas melhorar a educação. O que se observou, no material analisado é que pelos moldes de 

um governo neoliberal, a escola pública, além de ineficiente, era cara e, por isso, deveria ser 

repassada a entidades de mercado. 
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A falta de tempo ou de um perfil estritamente gestor de diretoras e diretores podia significar, 

na realidade, uma maneira de reter ou mesmo de deter esse professor na sala de aula, para que não 

se organizasse, para que não pensasse a respeito da escola, da sua carreira, da educação. A atividade 

do professor deveria ser compreendida como um tipo de sacerdócio, e os que não compreendem 

dessa forma podiam ser enquadrados como frustrados e desmotivados, diante de sua escolha 

profissional. Com esse pensamento, um professor serve ao neoliberalismo.  

 O professor devia, tão somente, planejar suas aulas, ensinar conteúdos, avaliar os estudantes 

e, sobretudo, formar mão-de-obra, garantindo bons índices em avaliações nacionais e internacionais. 

Há muito vinha se difundindo que o problema do desemprego seria fruto da falta de boa formação 

profissional das brasileiras e dos brasileiros, o que contribuía para o pagamento de baixos salários. 

Tal discurso justificava medidas como as OSs. O medo de não acessar uma formação adequada, 

que seria alcançada por meio de uma escola pautada em índices e em metas que deviam ser 

batidas é o medo que compunha a engrenagem do dispositivo de segurança, algo que poderia 

ser sanado se fosse garantida a gestão de escolas públicas por OSs. 

A razão neoliberal foi a base para uma proposta de gestão gerencial da escola pública. 

“Assim, o neoliberalismo expande a noção de custos-benefícios como racionalidade econômica 

generalizada para todas as atividades sociais e induz à concorrência entre os indivíduos” 

(RAGO, 2018, p. 133). Como essa relação custo-benefício sozinha talvez não fosse capaz de 

fazer prosperar o modelo proposto de gestão, foi necessária justificativa que surgisse como 

inquestionável para quem propusesse e para quem recebesse a proposta.  

Em um cálculo que visava à melhor aceitabilidade da proposta, tendo consciência dos 

fatores que podiam convencer a população, os espaços de incertezas quanto ao que então existia, 

deveriam ser preenchidos com o projeto tido como inovador. Por isso, embora fosse explorada 

pelo governo estadual a certeza de ser plenamente assertivo, algo, como vimos, corroborado 

pela mídia jornalística, foi importante, a fim de que a população não apenas aceitasse, mas 

pedisse a implementação daquilo que fora proposto, explorando a insegurança que exista, que 

a segurança fosse oferecida. 

Na escola empresarial “[...] o indivíduo deve ser um empreendedor do próprio futuro. 

Deveria ser aquele que fizesse de suas ações formativas os próprios insumos de sua competência 

e capacidade” (RESENDE, 2018, p. 86). No tempo em que vivemos, no Brasil, marcado por 

uma extensa onda conservadora que atingiu inclusive as escolas, tentativas como essa de 

implantação de projeto neoliberal de administração escolar, ditas e executadas da forma como 

tem ocorrido nos governos igualmente conservadores e antidemocráticos, podiam levar à 

enganosa percepção de que padrões enaltecidos como formadores de cidadãos de bem, baseados 
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na submissão e hierarquias e na obediência às ordens que lhe são atribuídas, fosse um desejo 

generalizado da população. Certamente que existiu e existem aqueles que apoiam e que 

contribuem para o retrocesso, no entanto, afirmar que esse foi um desejo legítimo da população, 

e que por isso seria levado adiante, não correspondeu à realidade, sendo muito mais o desejo de 

um grupo saudoso de um tempo e de suas práticas antidemocráticos.  

Nesse sentido particular e inscrito em alguns setores da sociedade, foi que a aliança entre 

neoliberais e conservadores vislumbrada no desenho dessa escola empresarial foi considerada 

como a representação da soberana vontade da população e como tal foi comemorada. Com a 

posse de Jair Bolsonaro como presidente da República, esses discursos foram também 

encampados pelo ministro da economia, Paulo Guedes: “Ideias liberais de um lado e uma 

agenda de costumes, de valores, de família, do outro. É uma democracia rica quando você tem 

essas possibilidades” (ESTADÃO, 10/03/2019).  

Sabemos, contudo, que a união de conservadorismo e neoliberalismo é muito mais uma 

união de conveniência do grupo que está no poder. A agenda conservadora, homogeneizante, 

retrógrada, foi chamada de democrática, ou seja, foi considerada como advinda dos próprios 

anseios da população, afinal, abraçava o que se acreditava serem valores morais perdidos ou 

deturpados, em nome da diversidade. O tipo de escola enunciada por parte bastante considerável 

da mídia jornalística hegemônica, de forma massiva, estaria desvirtuada em seu papel. Era 

necessário que mercado e costume se unissem por meio das OSs e da militarização de escolas, 

a fim de assegurar formação em uma dinâmica de concorrência de mercado, porém, de modo a 

garantir, nessa mesma escola, a existência apenas de professores e de estudantes “de bem”, que 

compreendessem a agenda que pregava a importância de se alcançar bons resultados a partir de 

seus supostos méritos e esforços, como se todos pudessem ter as mesmas oportunidades. 

Esses valores estavam presentes na dinâmica social daqueles que consideravam que o 

Brasil de há pouco tempo atrás caminhava perigosamente e indesejavelmente na direção da 

diminuição da desigualdade, por meio de políticas e programas de distribuição de renda, de 

acesso à moradia, de fomento à agricultura familiar, de preservação do meio ambiente, agendas, 

digamos, não apreciadas por neoliberais e conservadores. 

O convite aos que leem nos tempos atuais ou nos tempos vindouros é para a 

desnaturalização do olhar. Se os olhos são fisiológicos, o novo olhar deve ser possibilitado por 

meio discurso. Nos seus tantos caminhos, nos sujeitos e nas instituições que cruzaram este 

trabalho e que com ele estiveram atravessando e constituindo esse importante momento para 

pensar a mídia, por meio daquilo que foi dito por ela sobre a escola pública, é sempre importante 

duvidar de soluções simplistas para problemas complexos. É importante, diante de 
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acontecimentos como esse de que tratamos neste trabalho, que se reflita, pense e, sobretudo, 

que se questione a quem, de fato, se beneficia com aquilo que é apresentado como solução. É 

do olho, mas sobretudo do olhar de um jornalista que acompanhou momentos significativos do 

acontecimento OSs na educação, que este trabalho foi sendo construído. Outros acrescentarão, 

seja nesse ou em outros acontecimentos, seus olhares. O que se deseja, por fim, é a ampliação 

e a facilitação do acesso aos espaços de debate, de reflexão, de crítica.  

Antes mesmo de ser, e de fato é, uma análise, este trabalho tem a pretensão de ser um 

convite. Os convidados não são apenas pesquisadores. São todas e todos que por algum motivo 

ou mesmo ao acaso leiam essa tese. O convite é para que se construa, para que se ouse, para 

que se garanta, para que se deseje, para que, enfim, tenhamos ou consigamos ter assegurada 

escola, mídia, sociedade baseados nos inegociáveis acolhimento, pluralidade e cidadania. Que 

os problemas e as soluções – se é que existem ou pelos motivos pelos quais existem, seja 

enquanto estratégia, seja enquanto existência real – estimulem e encorajem a reflexão e a crítica, 

e não assegurem, pelo medo, a implantação de projetos e de políticas que excluem, que 

homogeneízam, que impedem a liberdade de pensamento ou o pensar diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADGHIRNI, Zélia Leal; PEREIRA, Fábio Henrique. O jornalismo em tempos de mudanças 

estruturais. In: Intexto. Porto Alegre: v. 1, n. 24, p. 38-57, jan./jun. 2011. Disponível em: < 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12443/1/ARTIGO_JornalismoTempoMudancas.pdf

>. Acesso em: 02 nov. 2020. 

AFFONSO, Júlia; MACEDO, Fausto. Operação SOS prende Sérgio Côrtes de novo. Estadão. 

31 ago. 2018. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/operacao-

s-o-s-prende-sergio-cortes-de-novo/>. Acesso em: 12 mai. 2020. 

AGOSTINI, Renata; FERNANDES, Adriana; FUCS, José. Os políticos têm de controlar 100% 

do orçamento. Estadão. São Paulo, 10 mar. 2019. Disponível em: 

<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,os-politicos-tem-de-controlar-100-do-

orcamento,70002749472>. Acesso em 11 nov. 2019. 

ALVES, Gabriel. Câncer é o maior medo dos brasileiros. Folha de São Paulo. São Paulo, 30 

ago. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/08/cancer-e-

o-maior-medo-dos-brasileiros-mostra-pesquisa-do-datafolha.shtml>. Acesso em: 20 nov. 2020. 

ALVES, Miriam Fábia; FERREIRA, Neusa Sousa Rêgo. O processo de militarização de uma 

escola estadual pública em Goiás. In: Educação e Sociedade. v. 41. Campinas, 2020. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/j/es/a/Z3X4pvpXqc4kGq6vnQbv6ts/?format=pdf&lang=pt>. 

Acesso em: 14 out. 2021. 

ANTUNES, Jéssica. Organizações Sociais tem bons resultados em hospitais em Goiás. Jornal 

de Brasília. Brasília, 13 abr. 2016. Disponível em: 

<https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/organizacoes-sociais-tem-bons-resultados-em-

hospitais-de-goias/>. Acesso em:  15 jul. 2020. 

APPLE, Michael W. Educando à direita; mercados, padrões, Deus e desigualdade. São Paulo. 

Instituto Paulo Freire, 2003. 

ARAÚJO, Carlos Alberto. A pesquisa norte-americana. In: HOHLFELDT, Antônio; 

MARTINO, Luiz C.; VEIGA, Vera (Orgs). Teorias da Comunicação: Conceitos, escolas e 

tendências. RJ: Vozes, 2001, p. 119–130  

BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica: as técnicas do jornalismo. 4.ed. São Paulo: Ática, 

1990. 

BARROS FILHO, Clóvis de. Ética na comunicação. São Paulo: Moderna, 1995. 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12443/1/ARTIGO_JornalismoTempoMudancas.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12443/1/ARTIGO_JornalismoTempoMudancas.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/operacao-s-o-s-prende-sergio-cortes-de-novo/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/operacao-s-o-s-prende-sergio-cortes-de-novo/
https://www.scielo.br/j/es/a/Z3X4pvpXqc4kGq6vnQbv6ts/?format=pdf&lang=pt
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/organizacoes-sociais-tem-bons-resultados-em-hospitais-de-goias/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/organizacoes-sociais-tem-bons-resultados-em-hospitais-de-goias/


229 
 

BARROS FILHO, Clóvis de. Ética na comunicação. São Paulo: Summus Editorial, 2016. 

BASTOS, Remo Moreira Brito. Escolas charter: a locomotiva do “trem da alegria” que dilacera 

a educação pública básica estadunidense. In: Cadernos de Educação. Pelotas, n. 57, jul./dez. 

2017, p. 144-165. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/view/12828/8060>. Acesso em: 

12 mai. 2020. 

BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008 

BEDA, Francisco Rolsfen; CARVALHO, Pedro Henrique Varoni de. Multiparcialidade, 

dialogia e cultura participativa como reação à pós-verdade: uma abordagem discursiva sobre o 

jornalismo. In: Cultura Midiática. n. 18, jan./jun. 2017. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/35045/17899>. Acesso em: 02 set. 2021. 

BELÉM, Euler de França. Grupo Zahran compra TV Anhanguera e rejeita O Popular. Jornal 

Opção. Goiânia, 06 set. 2018. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-

blogs/imprensa/grupo-zahran-compra-tv-anhanguera-e-rejeita-o-popular-135630/>. Acesso 

em: 12 ago. 2021. 

BORGES, Fernanda. Sequência de fotos mostra que cacetete de PM quebrou ao atingir rosto 

de estudante em Goiânia; veja. G1 Goiás. 29 abr. 2017. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/goias/noticia/sequencia-de-fotos-mostra-que-cassetete-de-pm-quebrou-

ao-atingir-cabeca-de-estudante-em-goiania-veja.ghtml>. Acesso em 12 out. 2021. 

BRASIL. Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como 

organizações sociais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm>. 

Acesso em: 18 set. 2019. 

BRASIL, Presidência da República. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

Brasília, nov. 1995. Disponível em: < 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 

05 mai. 2019. 

BRASIL, Ministério da Administração e Reforma do Estado. Organizações Sociais. Brasília: 

Ministério da Administração e Reforma do Estado, 1997. Disponível em: < 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno02.pdf>. Acesso em: 

05 mai. 2019. 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/view/12828/8060
https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/grupo-zahran-compra-tv-anhanguera-e-rejeita-o-popular-135630/
https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/grupo-zahran-compra-tv-anhanguera-e-rejeita-o-popular-135630/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno02.pdf


230 
 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do Estado nos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. In: Lua nova: Revista de Cultura e Política. n. 45. São Paulo, 1998. Disponível em: 

< https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451998000300004>. 

Acesso em: 02 abr. 2020. 

BRITO, Carlos; COELHO, Henrique. Esquemas de corrupção desviaram quase R$ 1,8 bilhão 

da saúde do RJ desde 2007; valor supera gastos com a pandemia. G1 Rio. Rio de Janeiro, 29 

set. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2020/09/29/esquemas-de-corrupcao-desviaram-quase-r-18-bilhao-da-saude-

do-rj-desde-2007-valor-supera-gastos-com-a-pandemia.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2021. 

BUCCI, Eugenio. A Hipertrofia do Estado anunciante. In: SIGNATES, Luiz; MORAES, 

Ângela (orgs.). Cidadania Comunicacional: Teoria, epistemologia e pesquisa. Goiânia - 

Gráfica UFG. 2016. 

BUONO, Renata; MAZZA, Luigi; ROSSI, Amanda. A polícia que mais mata. Revista Piauí. 

26 ago. 2019. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/policia-que-mais-mata/>. Acesso 

em: 07 set. 2021. 

CALÇADE, Paula. Projeto de Lei do Escola sem Partido avança na Câmara dos Deputados. 

Nova Escola. 11 mai. 2018. Disponível em: < 

https://novaescola.org.br/conteudo/11740/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-

camara-dos-deputados>. Acesso em 15 abr. 2021. 

CARDOSO, Felipe. Especialistas dizem que modelo de OS na saúde deve continuar, mas com 

ressalvas. Jornal Opção. Goiânia, 18 nov. 2018. Disponível em: 

<https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/especialistas-dizem-que-modelo-de-os-na-

saude-deve-continuar-mas-com-ressalvas-148560/>. Acesso em: 20 mai. 2020. 

CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 

CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e 

autores. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. 

CENSO Escolar 2018. Instituto Mauro Borges. 2018. Disponível em: <www.imb.go.gov.br>. 

Acesso em: 06 jan. 2021. 

CONTRA as OSs, por uma educação pública de qualidade. Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Estado de Goiás. 04 mar. 2015. Disponível em: 

<http://sintego.org.br/noticia/contra-as-oss-por-uma-educacao-publica-de-qualidade-2>. 

Acesso em: 15 ago. 2020. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451998000300004
https://novaescola.org.br/conteudo/11740/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-dos-deputados
https://novaescola.org.br/conteudo/11740/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-dos-deputados
https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/especialistas-dizem-que-modelo-de-os-na-saude-deve-continuar-mas-com-ressalvas-148560/
https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/especialistas-dizem-que-modelo-de-os-na-saude-deve-continuar-mas-com-ressalvas-148560/


231 
 

COSTA, Helrison Silva. O lugar das contracondutas na genealogia Foucaultiana do governo. 

In: Revista de Filosofia moderna e contemporânea. v. 7, n. 1, abr. 2019, p. 61-78. Disponível 

em: < https://periodicos.unb.br/index.php/fmc/article/view/20767/21829>. Acesso em: 10 nov. 

2020. 

DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2013. 

ENGEL, Pascal. Michel Foucault: verdade, conhecimento, ética. In: Michel Foucault. 

ARTIÈRES, Philipe (et. al) (orgs.). 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

ESCOLA base – 20 anos depois. EBC Empresa Brasil de Comunicação. 07 nov. 2014. 

Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/escola-base-20-

anos-depois>. Acesso em: 22 set. 2020. 

ESCOLA sem partido. 2019. Disponível em: <https://www.escolasempartido.org/>. Acesso 

em: 18 abr. 2021. 

EXCLUDENTE de ilicitude: entenda projeto de Bolsonaro que pode isentar agentes de 

segurança e militares de punição em operação de GLO. G1. 22 nov. 2019. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/22/excludente-de-ilicitude-entenda-projeto-de-

bolsonaro-que-pode-isentar-agentes-de-seguranca-e-militares-de-punicao-em-operacoes-de-

glo.ghtml> Acesso em: 07 set. 2021. 

FERNANDES, Cleudemar. A Noção de Enunciado em Foucault e sua Atualidade na Análise do 

Discurso. In: ______; DOS SANTOS, João Bôsco Cabral (Orgs.). Percursos da Análise do Discurso 

no Brasil. São Carlos: Claraluz, 2007. 

DARDOT, Pierre; LAVAL, Chistian. A nova razão do mundo. São Paulo: Boitempo, 2016. 

FISHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e a análise do discurso em educação. In: Cadernos de 

pesquisa. n. 114, p. 197-223, nov. 2001. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a09n114.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2020. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Manual da redação. 13. ed. São Paulo: Publifolha, 2013.  

FOLHA é líder na venda de assinaturas digitais. Folha de S. Paulo. 28 jun. 2015. Disponível 

em: <https://m.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1648810-folha-e-lider-na-venda-de-

assinaturas-digitais.shtml>. Acesso em: 12 ago. 2021. 

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 

______. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 02 de 

dezembro de 1970. 19 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011. 

https://periodicos.unb.br/index.php/fmc/article/view/20767/21829
https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/escola-base-20-anos-depois
https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/escola-base-20-anos-depois
https://www.escolasempartido.org/
https://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a09n114.pdf


232 
 

______. Ditos & escritos II: arqueologia das ciências e história dos sistemas de pensamento. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015a. 

______. Ditos & escritos VI: repensar a política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013. 

______. Ditos & escritos IV: estratégia poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2015b. 

______. Ditos & escritos VII: arte, epistemologia, filosofia e história da medicina. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2016. 

______. Ditos & escritos IX: genealogia da ética, subjetividade e sexualidade. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2014a. 

______. Ditos & escritos X: filosofia, diagnóstico do presente e verdade. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2014b. 

______. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins 

Fontes, 2005. 

______. Nascimento da Biopolítica. Curso no Collège de France (1978-1979). São Paulo: 

Martins Fontes, 2008a. 

______. O que é a crítica? (Qu'est-ce que la critique? Critique et Aufklärung. Bulletin de la 

Société française de philosophie) Conferência proferida em 27 de maio de 1978. 1990. 

Tradução de Gabriela Lafetá Borges e revisão de Wanderson Flor do Nascimento. Disponível 

em: <http://michel-foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/critica.pdf>. Acesso em: 

29 mai. 2021. 

______. Segurança, território, população. Curso no Collège de France (1977-1978). São Paulo: 

Martins Fontes, 2008b. 

______. Microfísica do poder. 6. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017a. 

______. A verdade e formas jurídicas. 4. ed. Rio de Janeiro. Nau Editora, 2013. 

______. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2017b. 

FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação: da desmoralização do 

magistério à destruição do sistema público de educação. In: Educação e Sociedade. Campinas, 

v. 33, n. 119, p. 379-404, abr./jun.2012. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. 

Acesso em: 22 abr. 2020. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Os delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual no 

campo educacional. In: Pedagogia da exclusão. GENTILLI, Pablo; APPLE, Michael W. 

(orgs.). 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

http://michel-foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/critica.pdf


233 
 

GENTILI, Pablo. Adeus à escola pública: a desordem neoliberal, a violência do mercado e o 

destino da educação das maiorias. In: Pedagogia da exclusão: críticas ao neoliberalismo em 

educação. GENTILI, Pablo; APPLE, Michael W. (orgs.) São Paulo: Vozes, 2018. 

GERMANO, Johann. José Eliton apresenta plano de governo com foco em modernização da 

máquina pública. Rádio Sagres. 14 ago. 2018. Disponível em: < 

https://sagresonline.com.br/jose-eliton-apresentacao-plano-de-governo-com-foco-em-

modernizacao-da-maquina-publica/>. Acesso em: 29 jun. 2021. 

GOIÁS. Lei n.º 15.503 de 28 de dezembro de 2005. Disponível em: 

<https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/80592/lei-15503>. Acesso em: 26 abr. 

2020. 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Análise do discurso e mídia: a (re)produção de identidades. In: 

Revista Comunicação Mídia e Consumo. São Paulo, v. 4, n. 11, p. 11-25, 2007. Disponível em: 

< http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/105>. Acesso em 22 abr. 2020. 

GROS, Frédéric. Desobedecer. São Paulo: Ubu Editora, 2018. 

INEP. Sinopses estatísticas da Educação Básica. Disponível em: < http://inep.gov.br/sinopses-

estatisticas-da-educacao-basica>. Acesso em: 29 jun. 2020. 

INSTITUCIONAL. Folha de S. Paulo. 2021. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/institucional/o_grupo.shtml>. Acesso em 09 ago. 2021. 

INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística. Goiás. 2018. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

JORNALISMO profissional é antídoto para notícia falsa e intolerância. Folha de S. Paulo. 

2019. Disponível em: <https://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-editorial/projeto-editorial-

folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml>. Acesso em: 09 ago. 2021.   

JÚNIOR, Antônio Fernandes. A felicidade em práticas discursivas contemporâneas. In: 

SOUSA, Kátia Menezes de; PAIXÃO, Humberto Pires da (orgs.). Dispositivos de poder/saber 

em Michel Foucault: Biopolítica, corpo e subjetividade. Editora Intermeios. Goiânia, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LAVAL, Christian. A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino 

público. Londrina. Editora Planta, 2004. 

LAGE, Nilson. Conceitos de jornalismo e papéis sociais atribuídos aos jornalistas. In: Revista 

Pauta Geral – Estudos de Jornalismo. Ponta Grossa, v. 1, n. 1, p. 20-25, jan./jul. 2014. 

Disponível em: https://revistas2.uepg.br//index.php/pauta/article/view/6080/3724. Acesso em: 

05 abr. 2020. 

https://sagresonline.com.br/jose-eliton-apresentacao-plano-de-governo-com-foco-em-modernizacao-da-maquina-publica/
https://sagresonline.com.br/jose-eliton-apresentacao-plano-de-governo-com-foco-em-modernizacao-da-maquina-publica/
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/80592/lei-15503
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/105
http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
https://www1.folha.uol.com.br/institucional/o_grupo.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-editorial/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml
https://revistas2.uepg.br/index.php/pauta/article/view/6080/3724


234 
 

LEIA a íntegra do discurso de FHC no Seminário. Folha de São Paulo. São Paulo, 13 de abr. 

de 1995. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/4/13/brasil/15.html>. 

Acesso em: 15 abr. 2020. 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2012. 

LIMA, Venício A. de. Sete teses sobre mídia e política no Brasil. In: Revista USP. São Paulo, 

n. 61, p. 48-57, mar./mai. 2004. Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13317/15135>. Acesso em: 15 abr. 2020. 

LOUZA, Lourdes. Esquema de fraudes na saúde de Goiás pode chegar a R$ 18 milhões, 

segundo MP. UOL. Goiânia, 23 set. 2011. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/09/23/esquema-de-fraudes-na-

saude-de-goias-pode-chegar-a-r-18-milhoes.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020. 

MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2016. 

MACHADO, Roberto. Por uma genealogia do poder. Prefácio. In: Foucault, Michel. 

Microfísica do poder. 6. ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Paz e Terra, 2017. 

MANIFESTANTES fazem maior protesto nacional contra o governo Dilma. G1. 13 jun. 2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestacoes-contra-governo-

dilma-ocorrem-pelo-pais.html>. Acesso em: 29 out. 2020. 

MANIFESTANTES fazem maiores atos a favor de Dilma desde o ano passado. G1. 18 mar. 

2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestantes-fazem-ato-

em-apoio-ao-governo-dilma-pelo-pais.html>. Acesso em: 29 out. 2020. 

MANUAL de Redação. Estadão. 1997. Disponível em: < 

https://www.estadao.com.br/manualredacao/esclareca/aspas>. Acesso em: 24 mai. 2021. 

MARCONI Ferreira Perillo Júnior. Último Segundo. s. d. Disponível em: 

<https://ultimosegundo.ig.com.br/marconi-perillo/53ece80c08ec508e570000b2.html>. Acesso 

em 07 jan. 2021. 

MARCONI Perillo é preso pela PF na operação que apura pagamento de R$ 12 milhões em 

propina pela Odebrecht. G1 Goiás. 10 out. 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/10/marconi-perillo-presta-depoimento-a-pf-

em-goiania-por-operacao-que-apura-pagamento-de-r-12-milhoes-em-propina.ghtml>. Acesso 

em: 07 jan. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/4/13/brasil/15.html
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13317/15135
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/09/23/esquema-de-fraudes-na-saude-de-goias-pode-chegar-a-r-18-milhoes.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/09/23/esquema-de-fraudes-na-saude-de-goias-pode-chegar-a-r-18-milhoes.htm
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestacoes-contra-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestacoes-contra-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html
https://www.estadao.com.br/manualredacao/esclareca/aspas


235 
 

MARTINS, Vanessa. José Eliton toma posse como governador de Goiás. G1 Goiás. Goiânia, 

07 abr. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/jose-eliton-toma-posse-

como-governador-de-goias.ghtml>. Acesso em: 30 jun. 2021. 

MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: Uma questão pública. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2018. 

MENDONÇA, Rhyssa Fernandes. TEMER, Ana Carolina Rocha Pessôa. A agenda-setting: os 

meios de comunicação como construtores da realidade social. In: Comunicação & Informação. 

Goiânia, v. 18, n. 1, p. 192-207. Disponível em: 

<https://www.revistas.ufg.br/ci/article/view/35712/18655>. Acesso em: 09 set. 2020. 

MENEZES, Antonio Basílio Novaes Thomaz de. Foucault e as novas tecnologias educacionais. 

Espaços e dispositivos de normalização na sociedade de controle. In: ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, Durval Muniz; VEIGA-NETO, Alfredo; SOUZA FILHO, Alípio de (orgs.). 

Cartografias de Foucault. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

MIRANDA, Marília Gouvea de. Crise na educação: a retórica conservadora. In: Revista 

Retratos da Escola. Brasília, v. 10, n. 19, p. 567-579, jul./dez. 2016. Disponível em: 

<http://esforce.org.br>. Acesso em: 30 mar. 2020.  

NAVARRO-BARBOSA, Pedro. O pesquisador da mídia: entre a “aventura do discurso” e os 

desafios do dispositivo de interpretação da AD. In: NAVARROBARBOSA. (org). Estudos do 

texto e do discurso: mapeando conceitos e métodos. São Carlos, SP: Claraluz, 2006. P.67-92 

OLIVEIRA, Rafael. G1 Goiás faz dez anos: fatos políticos marcantes. G1 Goiás. 27 jun. 2021. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/07/27/g1-goias-faz-10-anos-

fatos-politicos-marcantes.ghtml>. Acesso em: 29 set. 2021. 

OPERAÇÃO Sofisma apura superfaturamento e fraude em contatos de órgãos do governo com 

sites e blogs. Polícia Civil do Estado de Goiás. 23 jan. 2020. Disponível em: 

<https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-sofisma-apura-

superfaturamento-e-fraude-em-contratos-de-orgaos-do-governo-com-sites-e-blogs.html>. 

Acesso em: 24 ago. 2021. 

ORGANIZAÇÃO social dirigida por arcebispo de Goiânia é alvo da Justiça do Trabalho por 

fraude em contratações. Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás. 28 

abr. 2021. Disponível em: <https://www.sindsaude.com.br/organizacao-social-dirigida-por-

arcebispo-de-goiania-e-alvo-da-justica-do-trabalho-por-fraude-em-contratacoes/>. Acesso em: 

29 set. 2021. 



236 
 

OS 10 sites jornalísticos mais acessados de Goiás em 2020. Diário do Estado. 04 jan. 2021. 

Disponível em: <https://diariodoestadogo.com.br/os-10-sites-jornalisticos-mais-acessados-de-

goias-em-2020-85631/>. Acesso em: 13 ago. 2021. 

PAIXÃO, Humberto Pires da. Resistência e poder no dispositivo da moda. Tese (Doutorado 

em Letras e Linguística). Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, p. 258. 

2017. 

PARANÁ EDUCATIVA. Manual de redação jornalística. s.d. Disponível em: 

<http://www.paranaeducativa.pr.gov.br/arquivos/File/manual_de_redacao_jornalistica.pdf>. 

Acesso em: 18 nov. 2020. 

PRADO FILHO, Kleber. A genealogia como método histórico de análise de práticas e relações 

de poder. In: Revista de Ciências Humanas. v. 5, n. 2, p. 311-327, 2017. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-

4582.2017v51n2p311/35699>. Acesso em: 17 out. 2020. 

______. Michel Foucault: uma história política da verdade. Florianópolis: Editora Insular, 

2006. 

______. Trajetórias para a leitura de uma história crítica das subjetividades na produção 

intelectual de Michel Foucault. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo. 297 

páginas. 1998. 

PRIVATIZAÇÕES estão no DNA tucano. PSDB pelo Brasil. 22 ago. 2019. Disponível em: 

<https://www.psdb.org.br/acompanhe/noticias/privatizacoes-estao-no-dna-tucano>. Acesso 

em: 05 ago. 2021. 

RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, GUSTAVO. Dicionário de comunicação. Rio de 

Janeiro: Codecri, 1978. 

RAGO, Margareth. O efeito-Foucault na historiografia brasileira. Tempo Social. Rev. Sociol. 

USP. n. 7. São Paulo, 1995. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ts/a/Bn67fyfwtQfrMvhqN8VnXXQ/?lang=pt&format=pdf>. Acesso 

em: 14 ago. 2021. 

______. Empresárias de si mesmo? Recuso-me, denuncio! In: RESENDE, Haroldo de. Michel 

Foucault: a arte neoliberal de governar e a educação. São Paulo: Intermeios, 2018. 

REVEL, Judith. Dicionário Foucault. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2017v51n2p311/35699
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2017v51n2p311/35699


237 
 

RESENDE, Haroldo de. A educação por toda vida como estratégia de biorregulação neoliberal. 

In: ______. Michel Foucault: a arte neoliberal de governar e a educação. São Paulo: Intermeios, 

2018. 

RODRIGUES JÚNIOR, Jarbas. Governo veta 70% das habilitações de OSs. O Popular. 

Goiânia, 18 dez. 2015. Disponível em: < https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-

1.145054/governo-veta-70-das-habilita%C3%A7%C3%B5es-de-oss-1.1008179> Acesso em: 

08 set. 2020. 

SACCHITIELLO, Bárbara. Grandes jornais têm caminho de crescimento no meio digital. Meio 

& Mensagem. 04 fev. 2021. Disponível em: < 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/02/04/grandes-jornais-tem-caminho-

de-crescimento-no-digital.html>. Acesso em: 12 mai. 2021. 

SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

SALGADO, Caio Henrique. Raquel Teixeira diz que não há mais tempo para OSs. O Popular. 

Goiânia, 04 mar. 2018. Disponível em: < https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-

1.145054/raquel-teixeira-diz-que-n%C3%A3o-h%C3%A1-mais-tempo-para-oss-1.1473081>. 

Acesso em: 29 jun. 2021. 

SANTOS, Rafael José da. A militarização da escola pública em Goiás. Dissertação. (Mestrado 

em Educação). Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, p. 

131. 2016. 

SECRETARIA de Estado da Educação. Seduc. s. d. Disponível em: 

<https://site.educacao.go.gov.br/>. Acesso em: 06 jan. 2021. 

SENRA, Ricardo. Grupos pró-intervenção militar tentar influenciar rumo de greve de 

caminhoneiros. BBC Brasil. 24 mai. 2018. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44244583>. Acesso em: 17 out. 2021. 

SILVA, Marcos Aurélio. Dinheiro gasto com campanhas publicitárias em governo passado 

chamou a atenção da Polícia Civil. Jornal Opção. Goiânia, 11 mai. 2020. Disponível em: 

<https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/dinheiro-gasto-com-campanhas-

publicitarias-em-governo-passado-chamou-atencao-da-policia-civil-253321/>. Acesso em: 24 

ago. 2021. 

SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/02/04/grandes-jornais-tem-caminho-de-crescimento-no-digital.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/02/04/grandes-jornais-tem-caminho-de-crescimento-no-digital.html
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-1.145054/raquel-teixeira-diz-que-n%C3%A3o-h%C3%A1-mais-tempo-para-oss-1.1473081
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/giro-1.145054/raquel-teixeira-diz-que-n%C3%A3o-h%C3%A1-mais-tempo-para-oss-1.1473081
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/dinheiro-gasto-com-campanhas-publicitarias-em-governo-passado-chamou-atencao-da-policia-civil-253321/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/dinheiro-gasto-com-campanhas-publicitarias-em-governo-passado-chamou-atencao-da-policia-civil-253321/


238 
 

SOUSA, Kátia Menezes de. Das condições de possibilidade dos discursos em Michel Foucault: 

uma breve análise do presente. In: STAFUZZA, Grenissa; FERNANDES JÚNIOR, Antônio 

(orgs.). Discursividades contemporâneas: política, corpo, diálogo. Campinas: Mercado de 

Letras, 2017. 

______. Discursos de inovação e as urgências da sociedade: reflexões acerca do dispositivo de 

segurança em Michel Foucault. In: Revista da Abralin. v. 14, n. 2, p. 73-91, 2015. Disponível 

em: <file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/42556-159830-1-SM.pdf>. Acesso em: 15 

out. 2020. 

SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava-jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017. 

TEIXEIRA, Raquel Figueiredo Alessandri. Currículo Lattes. s. d. Disponível em: 

<http://lattes.cnpq.br/8404700912680274>. Acesso em: 07 jan. 2021. 

TEIXEIRA, Raquel Figueiredo Alessandri. LinkedIn. s. d. Disponível em: 

<https://br.linkedin.com/in/raquel-figueiredo-alessandri-teixeira-

68738a175?challengeId=AQGD5dFKzc6dFwAAAXbeowLLk-

_00bSb1aqh3yYNUfLmkIateKJuAFFMHsWYsDm2Lsd6n9VISP7DWo3IChAFKCNzip3m5

ndXvw&submissionId=3cfc1cc1-aa0e-5816-998c-2452e6844656> Acesso em: 07 jan. 2021. 

TEÓFILO, Sarah. Diretores de OSs receberam acima do teto. O Popular. Goiânia, 05 fev. 2017. 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/diretores-de-oss-receberam-

acima-do-teto-1.1220551>. Acesso em: 20 mai. 2020. 

______. Ministério Público quer suspender editais de OSs na educação. O Popular. Goiânia, 

16 fev. 2016. Disponível em: < 

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-quer-

suspender-edital-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1038535>. Acesso em 20 mai. 

2021. 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. 2.ed. Florianópolis: Insular, 2005. 

TÚLIO, Sílvio. Ministério do Trabalho determina interdição do Hugo por falta de insumos e 

medicamentos. G1 Goiás. Goiânia, 24 set. 2018. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/09/24/ministerio-do-trabalho-interdita-hugo-por-

falta-de-insumos-e-medicamentos.ghtml>. Acesso em: 12 jul. 2021. 

VANDRESSEN, Daniel Salésio. Uma análise do discurso e do não-discursivo na Arqueologia 

de Michel Foucault. In: Aurora. Marília, v. 7, n. 2, 2014. Disponível em: 

file:///C:/Users/UsuÃ¡rio/Downloads/42556-159830-1-SM.pdf
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/diretores-de-oss-receberam-acima-do-teto-1.1220551
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/diretores-de-oss-receberam-acima-do-teto-1.1220551
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-quer-suspender-edital-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1038535
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-quer-suspender-edital-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1038535
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/09/24/ministerio-do-trabalho-interdita-hugo-por-falta-de-insumos-e-medicamentos.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/09/24/ministerio-do-trabalho-interdita-hugo-por-falta-de-insumos-e-medicamentos.ghtml


239 
 

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/article/view/3852>. Acesso em: 11 

mai. 2020. 

VAQUER, Gabriel. Família desiste de negócio e afiliada da Globo não será mais vendida em 

Goiás. UOL. 14 nov. 2018. Disponível em: 

<https://natelinha.uol.com.br/mercado/2018/11/14/familia-desiste-de-negocio-e-afiliada-da-

globo-nao-sera-mais-vendida-em-goias-121777.php>. Acesso em: 12 ago. 2021. 

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 

VEYNE, Paul. Foucault: seu pensamento, sua pessoa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação de massa. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

ZAN, Dirce; KRAWCZIK, Nora. Ataque à escola pública e a democracia: notas sobre os projetos 

em curso no Brasil. In: Revista Retratos da Escola. Brasília, v. 13, n. 27, 2019. Disponível em: 

<http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1032/pdf#>. Acesso em 30 jun. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/article/view/3852
https://natelinha.uol.com.br/mercado/2018/11/14/familia-desiste-de-negocio-e-afiliada-da-globo-nao-sera-mais-vendida-em-goias-121777.php
https://natelinha.uol.com.br/mercado/2018/11/14/familia-desiste-de-negocio-e-afiliada-da-globo-nao-sera-mais-vendida-em-goias-121777.php
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1032/pdf


240 
 

REFERÊNCIA DE CORPUS 

 

AÇÃO civil pede suspensão de edital de OSs. O Popular. Goiânia, 01 mar. 2016. Disponível 

em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/a%C3%A7%C3%A3o-civil-pede-

suspens%C3%A3o-de-edital-de-oss-1.1045390>. Acesso em: 18 abr. 2021. 

AIDAR, Bruna. Marconi contrata consultoria para avaliar bens que possam ser vendidos ou 

privatizados. Jornal Opção. Goiânia, 28 out. 2016. Disponível em: < 

https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/marconi-contrata-consultoria-para-avaliar-

bens-que-possam-ser-vendidos-ou-privatizados-78753/>. Acesso em: 12 abr. 2021. 

ALCÂNTARA, Thalys. Municípios militarizam sete escolas em dois anos em Goiás. O 

Popular. Goiânia, 22 mar. 2019. Disponível em: < 

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/munic%C3%ADpios-militarizam-sete-escolas-

em-dois-anos-em-goi%C3%A1s-1.1759363>. Acesso em: 12 jul. 2021. 

ALUNOS ocupam quarta escola em Goiânia. O Popular. Goiânia, 12 dez. 2015. Disponível 

em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/alunos-ocupam-quarta-escola-em-

goi%C3%A2nia-1.1005115>. Acesso em: 22 mai. 2021. 

AMIGO diz que estudante morto pelo pai sofria ‘abusos psicológicos’. G1 Goiás. 17 nov. 2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-estudante-morto-

pelo-pai-sofria-abusos-psicologicos.html>. Acesso em: 25 fev. 2021. 

APÓS liminar, escolas iniciam o ano sem a gestão de OS em Goiás. G1 Goiás. Goiânia, 23 jan. 

2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/01/apos-liminar-escolas-iniciam-

ano-letivo-sem-gestao-de-os-em-goias.html>. Acesso em: 15 mai. 2017. 

AULAS começam hoje em Goiás, exceto em escolas ocupadas. Correio Braziliense. 20 jan. 2016. 

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-

estudante/ensino_educacaobasica/2016/01/20/interna-educacaobasica-2019,514676/aulas-

comecam-hoje-em-goias-exceto-em-escolas-ocupadas.shtml>. Acesso em 02 jun. 2021. 

BAHIA, Andréia. Aulas começam após desocupação. O Popular. Goiânia, 20 jan. 2016. Disponível 

em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/aulas-come%C3%A7am-ap%C3%B3s-

desocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1024953>. Acesso em: 20 mai. 2019. 

BARBOSA, Lívia. TJ anula decreto que qualificou entidade como Organização Social. Jornal 

Opção. Goiânia, 23 jul. 2019. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/tj-

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/a%C3%A7%C3%A3o-civil-pede-suspens%C3%A3o-de-edital-de-oss-1.1045390
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/a%C3%A7%C3%A3o-civil-pede-suspens%C3%A3o-de-edital-de-oss-1.1045390
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/marconi-contrata-consultoria-para-avaliar-bens-que-possam-ser-vendidos-ou-privatizados-78753/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/marconi-contrata-consultoria-para-avaliar-bens-que-possam-ser-vendidos-ou-privatizados-78753/
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/munic%C3%ADpios-militarizam-sete-escolas-em-dois-anos-em-goi%C3%A1s-1.1759363
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/munic%C3%ADpios-militarizam-sete-escolas-em-dois-anos-em-goi%C3%A1s-1.1759363
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/alunos-ocupam-quarta-escola-em-goi%C3%A2nia-1.1005115
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/alunos-ocupam-quarta-escola-em-goi%C3%A2nia-1.1005115
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-estudante-morto-pelo-pai-sofria-abusos-psicologicos.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-estudante-morto-pelo-pai-sofria-abusos-psicologicos.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/01/apos-liminar-escolas-iniciam-ano-letivo-sem-gestao-de-os-em-goias.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/01/apos-liminar-escolas-iniciam-ano-letivo-sem-gestao-de-os-em-goias.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2016/01/20/interna-educacaobasica-2019,514676/aulas-comecam-hoje-em-goias-exceto-em-escolas-ocupadas.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2016/01/20/interna-educacaobasica-2019,514676/aulas-comecam-hoje-em-goias-exceto-em-escolas-ocupadas.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2016/01/20/interna-educacaobasica-2019,514676/aulas-comecam-hoje-em-goias-exceto-em-escolas-ocupadas.shtml
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/tj-anula-decreto-que-qualificou-entidade-como-organizacao-social-198473/


241 
 

anula-decreto-que-qualificou-entidade-como-organizacao-social-198473/>. Acesso em: 05 jul. 

2021. 

BATISTA, Diene. Contra plano de governo tucano, estudantes ocupam escolas de Goiânia. Folha 

de São Paulo. 11 dez. 2015. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-

estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml>. Acesso em: 22 set. 2019. 

______. Em Goiás, alunos de escolas ocupadas pedem doações para a ceia de Natal. Goiânia, 23 

dez. 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1722519-em-

goias-alunos-de-escolas-ocupadas-pedemdoacoes- 

para-a-ceia-de-natal.shtml>. Acesso em: 25 mai. 2021. 

______. Pais enfrentam alunos durante desocupação de escolas em Goiás. Folha de São Paulo. 01 

fev. 2016. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-pais-

enfrentam-alunos-durante-desocupacao-de-escolas-em-goias.shtml>. Acesso em: 12 set. 2019. 

______. Contra plano de governo tucano, estudantes ocupam escolas de Goiânia. Folha de São 

Paulo. 11 dez. 2015. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-

contra-plano-de-governador-tucano-estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml>. Acesso em: 22 

set. 2019. 

BORGES, Fernanda. Filho morto pelo pai foi proibido de ocupar escola, diz família à polícia. G1 

Goiás. 16 nov. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/filho-morto-pelo-

pai-foi-proibido-de-ocupar-escola-diz-familia-policia.html>. Acesso em 30 nov. 2020. 

______. Secretaria divulga chamamento de OSs para gerir escolas em Goiás. G1 Goiás. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/secretaria-divulga-chamamento-de-oss-para-gerir-

escolas-em-goias.html>. Acesso em: 29 mai. 2021. 

COMITIVA da Seduce vai aos EUA para discutir Educação. SEDUCE. Goiânia, 27 out. 2016. 

Disponível em: <https://site.educacao.go.gov.br/professora-trabalha-pensamento-

computacional-com-criancas-de-3-anos/>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

CONTRA as OSs, por uma educação pública de qualidade. Sintego. Goiânia, 09 mar. 2015. 

Disponível em: <http://sintego.org.br/noticia/contra-as-oss-por-uma-educacao-publica-de-

qualidade-2>. Acesso em: 05 jun. 2019. 

https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/tj-anula-decreto-que-qualificou-entidade-como-organizacao-social-198473/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-pais-enfrentam-alunos-durante-desocupacao-de-escolas-em-goias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/02/1735822-pais-enfrentam-alunos-durante-desocupacao-de-escolas-em-goias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1717898-contra-plano-de-governador-tucano-estudantes-ocupam-escolas-de-goiania.shtml
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/filho-morto-pelo-pai-foi-proibido-de-ocupar-escola-diz-familia-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/filho-morto-pelo-pai-foi-proibido-de-ocupar-escola-diz-familia-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/secretaria-divulga-chamamento-de-oss-para-gerir-escolas-em-goias.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/secretaria-divulga-chamamento-de-oss-para-gerir-escolas-em-goias.html
https://site.educacao.go.gov.br/professora-trabalha-pensamento-computacional-com-criancas-de-3-anos/
https://site.educacao.go.gov.br/professora-trabalha-pensamento-computacional-com-criancas-de-3-anos/
http://sintego.org.br/noticia/contra-as-oss-por-uma-educacao-publica-de-qualidade-2
http://sintego.org.br/noticia/contra-as-oss-por-uma-educacao-publica-de-qualidade-2


242 
 

CONTRATO seguiu a legislação, diz SED sobre OS. O Popular. Goiânia, 07 ago. 2017. 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/contrato-seguiu-a-

legisla%C3%A7%C3%A3o-diz-sed-sobre-os-1.1323757>. Acesso em: 05 jul. 2021. 

ENTENDA o que é o teto de gastos! Politize. 08 jul. 2016. Disponível em: < 

https://www.politize.com.br/teto-de-gastos-publicos-infografico/>. Acesso em: 05 jun. 2021. 

ESTADO aciona aparato policial para abertura de envelope das OSs. O Popular. Goiânia, 15 

fev. 2016. Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-aciona-

aparato-policial-para-abertura-de-envelopes-das-oss-1.1037800>. Acesso em: 12 jun. 2020. 

ESTADO aponta economia com transferência. O Popular. Goiânia, 28 dez. 2015. Disponível 

em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-aponta-economia-com-

transfer%C3%AAncia-1.1012627>. Acesso em: 12 jun. 2019. 

ESTUDANTES contra OS na educação fazem manifestação em Goiânia. O Popular. Goiânia, 

19 set. 2016. Disponível em: < https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estudantes-

contra-os-na-educa%C3%A7%C3%A3o-fazem-manifesta%C3%A7%C3%A3o-em-

goi%C3%A2nia-1.1150425>. Acesso em 12 jan. 2019. 

GOVERNO promete chegar a 30 Itegos até o final de 2018. Governo de Goiás. 10 jul. 2017. 

Disponível em: <https://www.goias.gov.br/servico/74833-governo-promete-chegar-a-30-

itegos-ate-o-final-de-2018.html>. Acesso em: 12 jul. 2021. 

GOVERNO responde OAB-GO e disse que houve diálogo para implantar OSs nas escolas. O 

Popular. Goiânia, 03 mar. 2016b. Disponível em: < 

https://www.opopular.com.br/noticias/politica/governo-responde-oab-go-e-diz-que-houve-

di%C3%A1logo-para-implantar-oss-nas-escolas-1.1046737>. Acesso em: 18 mai. 2021. 

IMPASSE impede negociação. O Popular. Goiânia, 16 dez. 2015. Disponível em: < 

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/impasse-impede-negocia%C3%A7%C3%A3o-

1.1006628>. Acesso em: 12 jan. 2019. 

JUÍZA acolhe pedido do MP e suspende edital de chamamento de OSs para assumir gestão 

escolar. Ministério Público do Estado de Goiás. 02 jan. 2017. Disponível em: < 

http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/juiza-acolhe-pedido-do-mp-e-suspende-edital-de-

chamamento-de-oss-para-assumir-gestao-de-escolas#.YQSENo5KjIV>. Acesso em: 19 jun. 

2021. 

https://www.politize.com.br/teto-de-gastos-publicos-infografico/
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-aciona-aparato-policial-para-abertura-de-envelopes-das-oss-1.1037800
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-aciona-aparato-policial-para-abertura-de-envelopes-das-oss-1.1037800
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-aponta-economia-com-transfer%C3%AAncia-1.1012627
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-aponta-economia-com-transfer%C3%AAncia-1.1012627
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/governo-responde-oab-go-e-diz-que-houve-di%C3%A1logo-para-implantar-oss-nas-escolas-1.1046737
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/governo-responde-oab-go-e-diz-que-houve-di%C3%A1logo-para-implantar-oss-nas-escolas-1.1046737
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/impasse-impede-negocia%C3%A7%C3%A3o-1.1006628
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/impasse-impede-negocia%C3%A7%C3%A3o-1.1006628
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/juiza-acolhe-pedido-do-mp-e-suspende-edital-de-chamamento-de-oss-para-assumir-gestao-de-escolas#.YQSENo5KjIV
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/juiza-acolhe-pedido-do-mp-e-suspende-edital-de-chamamento-de-oss-para-assumir-gestao-de-escolas#.YQSENo5KjIV


243 
 

LEI que denomina e estrutura escolas do futuro e colégios tecnológicos é sancionada. Alego. 

05 abr. 2021. Disponível em: <https://portal.al.go.leg.br/noticias/116127/lei-que-denomina-e-

estrutura-escolas-do-futuro-e-colegios-tecnologicos-e-sancionada>. Acesso em: 11 jul. 2021. 

LEIJOTO, Márcio. Governador confirma que implantará OS nas escolas. O Popular. Goiânia, 

15 abr. 2015. Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/governador-

confirma-que-implantar%C3%A1-os-nas-escolas-1.828137>. Acesso em: 12 jun. 2020. 

LIMA, Cristiane. Quatro OSs seguem para próxima etapa de seleção. O Popular. Goiânia, 22 

set. 2016. Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/quatro-oss-seguem-

para-pr%C3%B3xima-etapa-de-sele%C3%A7%C3%A3o-1.1152190>. Acesso em: 09 ago. 

2020. 

LIMA, Gabriela. OSs podem usar modelo dos EUA. O Popular. Goiânia, 04 mar.2015. 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oss-podem-usar-modelo-dos-

eua-1.794787>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

______.  Projeto prevê alteração na lei para contratação das OSs na Educação. O Popular. 

Goiânia, Goiânia, 30 mar. 2016. Disponível em: 

<https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/projeto-prev%C3%AA-

altera%C3%A7%C3%A3o-na-lei-para-contrata%C3%A7%C3%A3o-das-oss-na-

educa%C3%A7%C3%A3o-1.1060626>. Acesso em: 14 mai. 2021.  

______. Secretaria admite “pontos frágeis”. O Popular. Goiânia, 06 mar. 2016. Disponível em: 

<https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/secretaria-admite-pontos-fr%C3%A1geis-

1.1048530>. Acesso em: 13 mai. 2021. 

LONGO, Malu. Estado começa a procurar OSs. O Popular. Goiânia, 14 abr. 2015. Disponível 

em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-come%C3%A7a-a-procurar-oss-

1.827001>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

LOUREIRO, Gabriela. ‘Nunca tinha feiro um discurso antes’: quem é a estudante que viralizou 

ao defender ocupações de escolas no Paraná. BBC Brasil. Londres, 28 out. 2016. Disponível 

em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37797123>. Acesso em: 09 jun. 2021. 

MAIA, Cloves Regis. Em vídeo, secretária Raquel Teixeira assume que OSs visam lucro e que 

isso é feito de forma obscura. O Opinando. Goiânia, 06 jan. 2016. Disponível em: 

<https://nosopinando.com.br/em-video-secretaria-raquel-teixeira-assume-que-oss-visam-

lucro-e-que-isso-e-feito-de-forma-obscura/>. Acesso em: 11 nov. 2021. 

https://portal.al.go.leg.br/noticias/116127/lei-que-denomina-e-estrutura-escolas-do-futuro-e-colegios-tecnologicos-e-sancionada
https://portal.al.go.leg.br/noticias/116127/lei-que-denomina-e-estrutura-escolas-do-futuro-e-colegios-tecnologicos-e-sancionada
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/governador-confirma-que-implantar%C3%A1-os-nas-escolas-1.828137
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/governador-confirma-que-implantar%C3%A1-os-nas-escolas-1.828137
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/quatro-oss-seguem-para-pr%C3%B3xima-etapa-de-sele%C3%A7%C3%A3o-1.1152190
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/quatro-oss-seguem-para-pr%C3%B3xima-etapa-de-sele%C3%A7%C3%A3o-1.1152190
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oss-podem-usar-modelo-dos-eua-1.794787
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oss-podem-usar-modelo-dos-eua-1.794787
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/projeto-prev%C3%AA-altera%C3%A7%C3%A3o-na-lei-para-contrata%C3%A7%C3%A3o-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1060626
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/projeto-prev%C3%AA-altera%C3%A7%C3%A3o-na-lei-para-contrata%C3%A7%C3%A3o-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1060626
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/projeto-prev%C3%AA-altera%C3%A7%C3%A3o-na-lei-para-contrata%C3%A7%C3%A3o-das-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1060626
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-come%C3%A7a-a-procurar-oss-1.827001
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/estado-come%C3%A7a-a-procurar-oss-1.827001
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37797123


244 
 

MARTINS, Vanessa. Professores do Basileu França entram em greve por atraso no pagamento 

de salários e possíveis cortes, em Goiânia. G1 Goiás. Goiânia, 29 out. 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/10/29/professores-do-basileu-franca-entram-em-

greve-por-atraso-no-pagamento-de-salarios-e-possiveis-cortes-em-goiania.ghtml>. Acesso 

em: 09 jul. 2021. 

MAZZITELI, Fábio; SCERB, Philippe. Goiás prepara parceria inédita com setor privado para 

escolas públicas. Folha de São Paulo. Goiânia, 03 set. 2015. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/09/1677040-goias-prepara-parceria-inedita-

com-setor-privado-para-escolas-publicas.shtml>. Acesso em: 11 jun. 2019. 

MENDONÇA, Renata. Goiás aposta em ‘militarização’ de escolas para vencer a violência. BBC 

News Brasil. São Paulo, 26 ago. 2014. Disponível em: < 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140819_salasocial_eleicoes_educacao_esc

ola_militarizada_rm>. Acesso em: 13 jul. 2021. 

MONTEIRO, André. Goiás entregará 25% das escolas estaduais à gestão privada. Folha de São 

Paulo. Goiânia. 12 nov. 2015. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1704917-goias-entregara-25-das-escolas-

estaduais-a-gestao-privada.shtml>. Acesso em: 03 jun. 2019. 

MORAIS, Ludmilla. Seduce divulga nome da OS vencedora de seleção para gerir escolas na 

região de Anápolis. O Popular. Goiânia, 18 out. 2016. Disponível em: 

<https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/seduce-divulga-nome-de-os-vencedora-de-

sele%C3%A7%C3%A3o-para-gerir-escolas-na-regional-an%C3%A1polis-1.1165237>. 

Acesso em: 19 jul. 2020. 

MP quer anular contratos entre Estado e OS. O Popular. Goiânia, 25 out. 2012. Disponível em: 

<https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/mp-quer-anular-contratos-entre-estado-e-os-

1.222634>. Acesso em: 15 ago. 2020. 

NOVAS possibilidades para a educação são tema de workshop. SEDUCE. Goiânia, 20 dez. 

2016. Disponível em: <https://site.educacao.go.gov.br/novas-possibilidades-para-a-educacao-

sao-tema-de-workshop/>. Acesso em: 13 jun. 2019. 

OAB-GO recomenda suspensão da implantação das OSs. O Popular. Goiânia, 03 mar. 2016. 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oab-go-recomenda-

suspens%C3%A3o-da-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-os-1.1046219>. Acesso em 21 mai. 

2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/09/1677040-goias-prepara-parceria-inedita-com-setor-privado-para-escolas-publicas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/09/1677040-goias-prepara-parceria-inedita-com-setor-privado-para-escolas-publicas.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140819_salasocial_eleicoes_educacao_escola_militarizada_rm
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140819_salasocial_eleicoes_educacao_escola_militarizada_rm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1704917-goias-entregara-25-das-escolas-estaduais-a-gestao-privada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1704917-goias-entregara-25-das-escolas-estaduais-a-gestao-privada.shtml
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/seduce-divulga-nome-de-os-vencedora-de-sele%C3%A7%C3%A3o-para-gerir-escolas-na-regional-an%C3%A1polis-1.1165237
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/seduce-divulga-nome-de-os-vencedora-de-sele%C3%A7%C3%A3o-para-gerir-escolas-na-regional-an%C3%A1polis-1.1165237
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/mp-quer-anular-contratos-entre-estado-e-os-1.222634
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/mp-quer-anular-contratos-entre-estado-e-os-1.222634
https://site.educacao.go.gov.br/novas-possibilidades-para-a-educacao-sao-tema-de-workshop/
https://site.educacao.go.gov.br/novas-possibilidades-para-a-educacao-sao-tema-de-workshop/
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oab-go-recomenda-suspens%C3%A3o-da-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-os-1.1046219
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/oab-go-recomenda-suspens%C3%A3o-da-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-os-1.1046219


245 
 

OCUPAÇÕES, atos e polêmicas: veja histórico da reorganização escolar. G1 São Paulo. São 

Paulo, 04 dez. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/escolas-

ocupadas/noticia/2015/12/ocupacoes-atos-e-polemicas-veja-historico-da-reorganizacao-

escolar.html>. Acesso em 13 jun. 2021. 

OLIVEIRA, Thais Reis. Gestão do SUS por Santas Casas e organizações sociais peca na 

transparência. Carta Capital. 08 nov. 2020. Disponível em: < 

https://www.cartacapital.com.br/saude/gestao-do-sus-por-santas-casas-e-organizacoes-sociais-

peca-em-transparencia/>. Acesso em: 12 jul. 2021. 

ORGANIZAÇÕES Sociais dos Itegos conhecem o Programa Inova Goiás. Governo de Goiás. 

12 jul. 2017. Disponível em: <https://www.goias.gov.br/servico/74770-organizacoes-sociais-

dos-itegos-conhecem-o-programa-inova-goias.html>. Acesso em: 05 jul. 2021. 

OSs para gerir escolas no Entorno do DF são inabilidades na fase documental. Governo de 

Goiás. 21 ago. 2017. Disponível em: <https://www.goias.gov.br/servico/73905-oss-para-gerir-

escolas-no-entorno-do-df-sao-inabilitadas-na-fase-documental.html>. Acesso em: 15 jun. 

2021. 

PAIS não confirmam matrículas dos filhos em escolas ocupadas de Goiás. G1 Goiás. Goiânia, 

13 jan. 2016. Disponível em: < http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/pais-nao-física-

matriculas-dos-filhos-em-escolas-ocupadas-de-goias.html>. Acesso em 23 mai. 2021. 

PARA SES, solução virá com OS. O Popular. Goiânia, 06 out. 2011. Disponível em: 

<https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/para-ses-solu%C3%A7%C3%A3o-

vir%C3%A1-com-os-1.46024>. Acesso em: 30 abr. 2020. 

PARRODE, Alexandre. Governo anuncia OS vencedora que vai gerir escolas da regional de 

Anápolis. Jornal Opção. Goiânia, 18 out. 2016. Disponível em: 

<https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/governo-anuncia-os-vencedora-que-vai-

gerir-escolas-da-regional-de-anapolis-77990/>. Acesso em: 09 abr. 2021.  

PERGUNTAS e respostas sobre Organizações Sociais. Secretária de Estado de Educação, Cultura 

e Esporte. 24 dez. 2015. Disponível em: <https://site.seduce.go.gov.br/perguntas-e-respostas-sobre-

organizacoes-sociais/>. Acesso em: 10 ago. 2018. 

PLANO de governo: gestão 2019 a 2022 – Zé Éliton (governador). Raquel Teixeira (vice). TSE: 

Tribunal Superior Eleitoral. 2018. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/saude/gestao-do-sus-por-santas-casas-e-organizacoes-sociais-peca-em-transparencia/
https://www.cartacapital.com.br/saude/gestao-do-sus-por-santas-casas-e-organizacoes-sociais-peca-em-transparencia/
https://www.goias.gov.br/servico/73905-oss-para-gerir-escolas-no-entorno-do-df-sao-inabilitadas-na-fase-documental.html
https://www.goias.gov.br/servico/73905-oss-para-gerir-escolas-no-entorno-do-df-sao-inabilitadas-na-fase-documental.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/pais-nao-confirmam-matriculas-dos-filhos-em-escolas-ocupadas-de-goias.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/01/pais-nao-confirmam-matriculas-dos-filhos-em-escolas-ocupadas-de-goias.html
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/para-ses-solu%C3%A7%C3%A3o-vir%C3%A1-com-os-1.46024
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/para-ses-solu%C3%A7%C3%A3o-vir%C3%A1-com-os-1.46024


246 
 

<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/GO/2022802018/90000609446

/proposta_1534359628392.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2021. 

PROFESSOR Uber: a precarização do trabalho docente invade as salas de aula. CartaCapital. 

28 ago. 2017. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/professor-uber-a-

precarizacao-do-trabalho-invade-as-salas-de-aula/>. Acesso em: 10 out. 2021. 

PROFESSORES manifestam contra implantação de OSs no estado. O Popular. 20 nov. 2015. 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/professores-manifestam-

contra-implanta%C3%A7%C3%A3o-de-oss-no-estado-1.991755>. Acesso em: 06 jun. 2020. 

PULCINELI, Fabiana. Governo gastou R$ 3,56 milhões com propagandas de OSs na educação. O 

Popular. Goiânia, 21 mar. 2016. Disponível em: < 

https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-

1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-

educa%C3%A7%C3%A3o-1.1056005>. Acesso em: 05 jun. 2019. 

RAQUEL Teixeira admite que pode deixar a Secretaria de Educação. Diz que está apanhando 

de todo mundo. Jornal Opção. Goiânia, 23 jun. 2015. Disponível em: < 

https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/raquel-teixeira-admite-que-pode-deixar-a-

secretaria-da-educacao-diz-que-esta-apanhando-de-todo-mundo-38825/>. Acesso em: 19 jun. 

2021. 

RELEMBRE quinze fatos políticos que marcaram 2015. EBC - Empresa Brasil de 

Comunicação. Brasília, 30 dez. 2015. Disponível em: < 

https://memoria.ebc.com.br/noticias/politica/2015/12/relembre-quinze-fatos-politicos-que-

marcaram-2015>. Acesso em: 02 jun. 2021. 

______. Marconi diz que pode adotar modelo de OS na educação. O Popular. Goiânia, 06 jan. 

2015. Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/politica/marconi-diz-que-pode-

adotar-modelo-de-os-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.750741>. Acesso em: 02 jul. 2020. 

RESENDE, Paula. Amigo diz que jovem morto pelo pai era da ‘linha de frente’ das ocupações. 

G1 Goiás. Goiânia, 19 nov. 2016. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-jovem-morto-pelo-pai-era-da-linha-

de-frente-de-ocupacoes.html>. Acesso em 12 mar. 2021. 

ROSSI, Marina. Ana Júlia e o emotivo discurso que explica os protestos nas escolas ocupadas. 

El País. Curitiba, 31 out. 2016. Disponível em: < 

https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1056005
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1056005
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/blog-fabiana-pulcineli/fabiana-pulcineli-1.526/governo-gastou-r-3-56-milh%C3%B5es-com-propagandas-de-oss-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1056005
https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/raquel-teixeira-admite-que-pode-deixar-a-secretaria-da-educacao-diz-que-esta-apanhando-de-todo-mundo-38825/
https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/raquel-teixeira-admite-que-pode-deixar-a-secretaria-da-educacao-diz-que-esta-apanhando-de-todo-mundo-38825/
https://memoria.ebc.com.br/noticias/politica/2015/12/relembre-quinze-fatos-politicos-que-marcaram-2015
https://memoria.ebc.com.br/noticias/politica/2015/12/relembre-quinze-fatos-politicos-que-marcaram-2015
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/marconi-diz-que-pode-adotar-modelo-de-os-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.750741
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/marconi-diz-que-pode-adotar-modelo-de-os-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.750741
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-jovem-morto-pelo-pai-era-da-linha-de-frente-de-ocupacoes.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/amigo-diz-que-jovem-morto-pelo-pai-era-da-linha-de-frente-de-ocupacoes.html


247 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/27/politica/1477567372_486778.html>. Acesso em: 07 

jun. 2021. 

SANTANA, Vitor. Alunos de escolas ocupadas podem se matricular na UEG sem certificado. 

G1 Goiás. Goiânia, 01 fev. 2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/02/alunos-de-escolas-ocupadas-podem-se-

matricular-na-ueg-sem-certificado.html>. Acesso em: 15 mai. 2021. 

______. Atos em SP inspiraram ocupação de escola pública em GO, diz estudante. G1 Goiás. 

Goiânia, 10 dez. 2015. Disponível em: < http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/atos-em-

sp-inspiraram-ocupacao-de-escola-publica-em-go-diz-estudante.html>. Acesso em 16 mai. 

2021. 

SEDUCE divulga nota sobre ocupações de escolas. Goiás. 11 dez. 2015. Disponível em: 

<https://www.goias.gov.br/servico/86137-seduce-divulga-nota-sobre-ocupacao-de-

escolas.html>. Acesso em: 21 mai. 2021. 

SECRETÁRIA de Educação pede às pessoas que se informem sobre OSs. O Popular. Goiânia, 

15 dez. 2015. Disponível em:< 

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/secret%C3%A1ria-de-

educa%C3%A7%C3%A3o-pede-%C3%A0s-pessoas-que-se-informem-sobre-oss-

1.1006160>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

SEDUCE debate gestão compartilhada em Luziânia. Seduce. 19 mai. 2017. Disponível em: 

<https://site.educacao.go.gov.br/seduce-debate-gestao-compartilhada-em-luziania/>. Acesso 

em 17 mai. 2020. 

SETE temas que marcaram a política em 2016. Politize. 27 dez. 2016. Disponível em: < 

https://www.politize.com.br/politica-em-2016-retrospectiva-7-temas/>. Acesso em 02 jun. 

2021. 

SINTEGO convida para discutir a transferência da gestão escolas para as Organizações Sociais. 

Sintego.  Goiânia, 27 fev. 2015. Disponível em: < http://sintego.org.br/noticia/sintego-convida-

para-discutir-a-transferencia-da-gestao-escolar-para-as-organizacoes-sociais>. Acesso em: 05 

jun. 2019. 

SINTEGO realiza manifestação contra as OSs. O Popular. 22 jan. 2016. Disponível em: 

<https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/sintego-realiza-

manifesta%C3%A7%C3%A3o-contra-as-oss-1.1026734>. Acesso em: 22 set. 2020.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/27/politica/1477567372_486778.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/atos-em-sp-inspiraram-ocupacao-de-escola-publica-em-go-diz-estudante.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/atos-em-sp-inspiraram-ocupacao-de-escola-publica-em-go-diz-estudante.html
https://site.educacao.go.gov.br/seduce-debate-gestao-compartilhada-em-luziania/
https://www.politize.com.br/politica-em-2016-retrospectiva-7-temas/
http://sintego.org.br/noticia/sintego-convida-para-discutir-a-transferencia-da-gestao-escolar-para-as-organizacoes-sociais
http://sintego.org.br/noticia/sintego-convida-para-discutir-a-transferencia-da-gestao-escolar-para-as-organizacoes-sociais
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/sintego-realiza-manifesta%C3%A7%C3%A3o-contra-as-oss-1.1026734
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/sintego-realiza-manifesta%C3%A7%C3%A3o-contra-as-oss-1.1026734


248 
 

TAKAHASHI, Fábio. Empresário sabe mais de gestão do que o educador, diz secretária de 

Goiás. Folha de São Paulo. 09 dez. 2015. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-

do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml>. Acesso em 16 nov. 2019. 

TALENTO, Biaggio. Goiás vai terceirizar a educação, após experiência na saúde. A Tarde. 

Salvador, 17 nov. 2015. Disponível em: < https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1727346-

goias-vai-terceirizar-a-educacao-apos-experiencia-na-saude>. Acesso em 22 jun. 2019. 

TEIXEIRA, Raquel. Um caminho para a excelência. O Popular. Goiânia, 05 fev. 2016. 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-

1.146391/um-caminho-para-a-excel%C3%AAncia-1.1033443>. Acesso em: 02 set. 2019. 

TEÓFILO, Sarah. Duas OSs de olho em escolas da capital. O Popular. Goiânia, 23 fev. 2016. 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/duas-oss-de-olho-em-escolas-

da-capital-1.1041661>. Acesso em: 14 mai. 2021. 

______. Mais 25 escolas devem ter OSs. O Popular. Goiânia, 12 jan. 2017. Disponível em: 

<https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/mais-25-escolas-devem-ter-oss-1.1208634>. 

Acesso em: 13 jun. 2019. 

TOKARNIA, Mariana. Contrários a novo modelo de gestão, estudantes ocupam 27 escolas em 

Goiás. Agência Brasil. Goiânia e Anápolis, 25 jan. 2016. Disponível em: < 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/contrarios-novo-modelo-de-gestao-

estudantes-ocupam-27-escolas-em-goias>. Acesso em: 09 abr. 2021. 

______. Alunos de escolas ocupadas em Goiás devem ficar sem certificado do ensino médio. 

Agência Brasil. Goiânia, 18 jan. 2016. Disponível em: < 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/alunos-de-escolas-ocupadas-em-

goias-devem-ficar-sem-certificado-do-ensino>. Acesso em: 10 abr. 2021. 

______. Mais de mil escolas do país estão ocupadas em protesto; entenda o movimento. 

Agência Brasil. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, 25 out. 2016. Disponível em: < 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-10/mais-de-mil-escolas-do-pais-estao-

ocupadas-em-protesto-entenda-o-movimento>. Acesso em: 05 jun. 2021. 

TUDO sobre a greve e a ocupação das escolas no Paraná. Gazeta do Povo. 27 out. 2016. 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/tudo-sobre-a-greve-e-a-

ocupacao-nas-escolas-do-parana-b6t39taw4sm8yw0yq4l8q379u/>. Acesso em: 09 jun. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/12/1716663-empresario-sabe-mais-de-gestao-do-que-o-educador-diz-secretaria-de-goias.shtml
https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1727346-goias-vai-terceirizar-a-educacao-apos-experiencia-na-saude
https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1727346-goias-vai-terceirizar-a-educacao-apos-experiencia-na-saude
https://www.opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/um-caminho-para-a-excel%C3%AAncia-1.1033443
https://www.opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/um-caminho-para-a-excel%C3%AAncia-1.1033443
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/duas-oss-de-olho-em-escolas-da-capital-1.1041661
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/duas-oss-de-olho-em-escolas-da-capital-1.1041661
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/mais-25-escolas-devem-ter-oss-1.1208634
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/contrarios-novo-modelo-de-gestao-estudantes-ocupam-27-escolas-em-goias
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/contrarios-novo-modelo-de-gestao-estudantes-ocupam-27-escolas-em-goias
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/alunos-de-escolas-ocupadas-em-goias-devem-ficar-sem-certificado-do-ensino
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/alunos-de-escolas-ocupadas-em-goias-devem-ficar-sem-certificado-do-ensino
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-10/mais-de-mil-escolas-do-pais-estao-ocupadas-em-protesto-entenda-o-movimento
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-10/mais-de-mil-escolas-do-pais-estao-ocupadas-em-protesto-entenda-o-movimento

