Trajetótia de Acompanhamento do Fórum Goiano de Educação de Jovens e
Adultos ao Programa EJA/TEC no Estado de Goiás

A Coordenação do Fórum Goiano de EJA vem, através deste, expressar nossa preocupação
com a implantação do Programa EJA/TEC no Estado de Goiás, desde agosto de 2019. No início da
discussão sobre a implantação deste Programa, professores, alunos e gestores que participam do
Fórum Goiano de EJA, solicitaram uma intervenção do movimento, junto a Secretaria de Estado de
Educação de Goiás, para que a implantação deste programa não impactasse negativamente na
manutenção do direito a educação para jovens, adultos e idosos nesse Estado.
Da parte do Fórum Goiano de EJA diversas foram as iniciativas para buscar informações a
respeito do Programa:
1 – Na reunião de junho/2019 foi informado que havia uma proposta de programa para EJA na
modalidade a distância sendo discutida no CEE/GO, definimos nesta reunião por solicitar uma
audiência com o conselheiro responsável pela análise da proposta: José Teodoro Coelho.
2 – Ainda em julho, antes de recesso, Professoras Cláudia e Maria Emília estiveram em reunião
com o Conselheiro Teodoro, que afirmou estar analisando a proposta enviada pela secretaria, ainda
não havia elaborado o parecer, mas sua perspectiva era aprovar porque já tinha aprovado mais de
10 escolas privadas no Estado a ofertar EJA a distância e que não via problemas em a Seduc/GO
fazer esta oferta também. Nessa reunião as representantes do Fórum destacaram a preocupação com
as denúncias que estavam chegando ao movimento, acerca do fechamento das turmas presenciais
de EJA Médio, na primeira etapa, a partir de agosto com a abertura do Programa EJA TEC. O
conselheiro disse não conhecer essa medida. As representantes ainda perguntaram se a Proposta
Pedagógica do Programa EJA TEC correspondia às exigências previstas na Resolução CNE/CEB
nº 3/2010 que trata das Diretrizes Operacionais para EJA, o Conselheiro informou não saber e se
comprometeu de conferir a referida legislação.
3 – Na reunião de agosto/2019 a temática EJA TEC voltou a pauta da reunião do Fórum porque no
sábado dia 03/08/2019 após as 19h a Secretária de Educação publica o Memorando Circular nº:
58/2019 - GESG- 05716 e Portaria nº 2976/2019 - SEDUC, informando sobre os 9 polos de EJA
TEC e a proibição de matrícula no primeiro período da terceira etapa da EJA no Estado. (Ver
Anexo). Esta medida fez com que os membros do Fórum se mobilizassem junto à Assembleia
Legislativa, numa audiência pública solicitando um posicionamento da Seduc/GO a respeito. Antes
desta audiência pública, o Sintego e a representação do Fórum de EJA, conseguiram uma agenda
com a com a Secretária Fátima que garantiu que se tratava de uma experiência em alguns polos e
que não impediria a matrícula presencial.
4 – Ainda nesse mês de agosto muitas denúncias chegaram ao Fórum de EJA, sobre as dificuldades
que estavam encontrando para se matricularem nas turmas de EJA. A audiência pública na ALEGO
ocorreu no dia 17 de setembro, com uma presença muito expressiva de professores, alunos e
gestores da EJA, fazendo vários questionamentos a representante da Seduc/GO que foi no lugar da
Secretária na audiência. Desta audiência, nova agenda foi solicitada a Secretária Fátima, que
recebeu a deputada Adriana Accorci e os representantes do Fórum de EJA em 26/09/2019. Neste
contexto, de fato a secretaria já havia revogado a portaria divulgada dia 03/08/2019, autorizando

manter a matrícula presencial. Todavia, nada da proposta pedagógica foi disponibilizada, nem
parecer e resolução do CEE/GO.
5 – Iniciada a experiência em 9 polos o Fórum de EJA solicita à secretaria acesso a proposta
pedagógica do Programa EJA TEC e convida a Superintendente Núbia e a Gerente de EJA
Elisângela para comparecerem a reunião de outubro. Nesta reunião foi apresentada de forma geral
a proposta e a plataforma do curso. Várias perguntas feitas não foram esclarecidas, até porque a
experiência em pouco mais de um mês de execução, não possibilitava aos membros do Fórum uma
compreensão muito clara do que estava acontecendo nos 9 polos. Os membros do Fórum se
colocaram a disposição para discutir a proposta pedagógica do Programa EJA TEC e inclusive
acompanhar com uma pesquisa o que estava em andamento, foi agendada para a próxima reunião
do Fórum a discussão desta proposta pedagógica.
6 – Até o encontro estadual do Fórum, dias 22 e 23 de novembro, que ocorreu no CEJA
Universitário, nenhum acesso foi permitido a proposta pedagógica do programa com o argumento
de que ela estava sendo reescrita por exigência do CEE/GO.
7 – Tentamos por vários meios, entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, acessar a proposta
pedagógica e iniciar uma pesquisa em conjunto com as escolas polo em Goiânia. Infelizmente, nada
disso foi possível e o que nos informaram na última reunião de fevereiro de 2020 é que houve uma
ampliação de 9 para 17 polos da experiência, sem nenhum retorno aos questionamentos já feitos
desde agosto de 2019.

Goiânia, 3 de março de 2020.

