
 

Of.  138 Curitiba, 29 de novembro de 2019. 

 
Assunto: Reestruturação da oferta de EJA na rede estadual de educação. 

 
Prezada Senhora: 

 
Em um ato incompreensível e inaceitável, a SEED (Secretaria de Estado da Educação) publicou 

documento de orientações sobre oferta de EJA para 2020 no dia 25/11. Este também foi o prazo que 
Secretaria determinou para que as escolas entregassem o planejamento para oferta de 2020. Não foi dado um 
único dia para que as instituições de ensino se organizassem com vistas à restruturação “proposta” pela 
secretaria. O açodamento como tudo tem sido feito dificulta a organização e o planejamento das escolas 
quanto a oferta da Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade voltada para quem não conseguiu acesso à 
educação no seu tempo de criança e/ou adolescente. 

Acompanhamos junto ao CEE a apresentação e três dias depois, de forma precipitada, houve a 
aprovação da proposta. Mesmo limitado, o debate foi suficiente para demonstrar fragilidades, inconsistência e 
inseguranças da reorganização de uma modalidade inteira, agravadas pelo ato de anexar à proposta, em pleno 
debate, anotações de orientações que foram superficialmente apresentadas pelo coordenador e que são 
problemáticas por atropelar a autonomia e comprometer de forma preocupante a continuidade de estudos de 
quem está matriculado(a), como também de quem pretende começar a estudar. 

As diretrizes propostas pela publicação da “Orientação Conjunta n. 08 de 25/11/2019 – DEDUC/DPGE – 
que orienta sobre a organização curricular semestral e a autorização de turmas e matrículas para o Ensino 
Fundamental - Fase II e para o Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, para o ano 
letivo de 2020”, é diferente do que está no parecer do CEE. É composta de um regramento que dificulta e a 
depender da situação, pode até inviabilizar o compromisso de uma transição gradativa aos(as) estudantes, 
comprometendo as condições de acesso e permanência que o(a) estudante/trabalhador(a) precisa e procura 
na EJA uma vez que pré determina como as pessoas devem se organizar para atender ao “novo” sistema 
padronizado. Também sobrecarrega os(as) professores(as), a equipe pedagógica e os(as) funcionários(as) 
neste final ano, responsabilizando-os(as) por organizar toda oferta para 2020 sem conhecimento prévio das 
orientações e/ou qualquer prazo para tanto, como consta no final do extenso documento. 

Dentre as características prejudiciais que percebe-se na leitura das orientações destacamos: 

 A metodologia do balcão de negociação, submetendo as instituições de ensino à autoridade da 
coordenação estadual a quem se autodeterminou analise de cada situação e proporá “a forma de 
atendimento adequada”. Estamos falando de 92 CEEBJAS (com suas 468 APEDs) e 238 escolas com 
EJA; uma rede que atende mais 131 mil estudantes, sendo que destes(as), 72.677 frequentam o 
Ensino Fundamental Fase II e outros(as) 58.941 o Ensino Médio. 

 O item 2, com seus 19 sub-itens e o item 3 com seus 25 desdobramentos, listam um conjunto de 
regras restritivas a serem seguidas para moldar a oferta e condicionar as pessoas ao sistema de 
gestão. Nestes itens encontramos problemas do tipo:  

 prazos são inviáveis; 

 possibilidade de oferta simultânea, mas proibitivas e impeditivas em várias situações; 

 imposição da necessidade que um(a) estudante tenha que esperar as últimas aulas; 

 não garantia de matrícula nas situações em que restarem apenas 2 disciplinas (e não mais 3); 

 se restarem disciplinas de pré-requisito, terá que se esperar pela oferta em um próximo 
semestre; 

 itens impedem a matrícula em semestres (blocos diferentes), mesmo com oferta simultânea, 
inviabilizando qualquer adaptação ou gradatividade de mudança para o(a) estudante; 

 regras inviáveis para quem trabalha e com dificuldades de deslocamento, seja por limitação 
financeira, de saúde ou de cuidado com a casa. 

 desconsideram características importantes de quem demanda pela EJA e que, além da escola, 
tem outras ocupações como o trabalho e a familia 

 Incompatibilidade entre as regras. 
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 Nas atribuições descritas no item 4 se evidenciam o recair da oferta e manutenção da modalidade 
às escolas, já começando pela responsabilização em buscar os(as) estudantes realizando divulgação 
em âmbito local, ou no caso dos NREs, regional. Quem não aparece explicitamente é a SEED, que se 
resguardou à condição de analisar, orientar, coordenar e autorizar. 

É extremamente temerosa definir a coordenação de EJA na SEED como alternativa última de análise e 
possibilidade de transição como consta na orientação publicada, pois, cabendo a ela o papel de dizer sim ou 
não para o deferimento das matrículas, comprometendo gravemente a autonomia das escolas – que é quem 
efetivamente está com os(as) estudantes –  em construir seu planejamento promovendo o encontro entre a 
necessidade da comunidade escolar e sua possibilidade de oferta. É a escola que terá de dizer não ao 
caminhoneiro/a, com seu trabalho dependente do frete, a quem trabalha em regime de turno, ou com 
jornada de 12h por 36h e sabe que não pode estar todos os dias na escola, a trabalhadora doméstica (formal, 
informal ou em casa) que organize seu trabalho em função da escola, e o que dizer a quem está 
desempregado/a que agora com ou sem condições (como dinheiro para o transporte por exemplo), terá de 
estar na escola todos os dias, sem esquecer dos/as trabalhadores/as do campo, realidade da maioria dos 
pequenos municípios do Paraná que tem a vida organizada pela sazonalidade da produção, não muito 
diferente de muitos trabalhadores/as da cidade cujo calendário cultural, religioso, festivo também impõe 
jornadas de trabalho descontinuadas. São apenas algumas, das milhares de situações reais que a padronização 
não enxerga, não alcança e por vezes a opção é culpar as pessoas por não se adequarem. 

Por estes, e tantos outros motivos, é que mui respeitosamente nos dirigimos a este egrégio conselho 
com algumas sugestões: 

 visitar alguns CEEBJAs e escolas que ofertam EJA, preferencialmente Centros que ficaram com o 
desafio de adequar a oferta do individual, com oferta descentralizada (APED), ou cidades menores 
onde as alternativas de oferta são limitadas; 

 ou receber algumas destas escolas para que tenham a oportunidade de relatarem sua situação; 

 colocamos-nos a disposição para uma reunião, ou breve manifestação ao pleno deste conselho para 
assim relatar com o devido cuidado o que nos tem chegado de informação; 

 ou então, convidar o Fórum Paranaense de EJA, coletivo plural com representação dos vários 
segmentos que compõe a realidade desta modalidade no estado para que se manifeste; 

 senão rever, mas que se reavalie o parecer emitido com a possibilidade de melhorar as condições 
das redes em atender a população que demanda por EJA no Paraná. 

Anexo segue alguns impressos com objetivo de ilustrar alguns dos questionamentos que fazemos, são 
quatro cartas de estudantes, uma tabela com exemplos do prolongamento de tempo de quem está 
matriculado, um conjunto de considerações do CEEBJA “Professor Manoel Rodrigues da Silva”, um “Plano de 
Ações do Fórum Paranaense de EJA” debatido e aprovado em audiência pública realizada recentemente, uma 
avaliação publicada pela APP-Sindicato por ocasião do conhecimento público que a SEED iniciava um processo 
de restruturação. 

 Sendo o que se apresenta para o momento, manifestamos nosso respeito e apreço a este colegiado, 
cuja a tarefa é normatizar e fiscalizar a educação paranaense sob a égide do Plano Estadual de Educação e 
tantas outras regras e normas que compõe a legislação do sistema. Colocamo-nos a disposição para eventuais 
esclarecimentos que advém de nossas manifestações. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
WALKIRIA OLEGÁRIO MAZETO                                                 CLEITON COSTA DENEZ 
Direção Estadual                                                                             Direção Estadual 
 
 
 
MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD 
Presidente - CEE (Conselho Estadual de Educação) 
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JUSTIFICATIVA PROPOSTA CEEBJA 
 

O Centro Estadual de Educação Básica para Educação Básica para Jovens e Adultos 

“PROFESSOR MANOEL RODRIGUES DA SILVA” iniciou suas atividades pedagógicas no ano de 

1985. Inicialmente realizava um trabalho de alfabetização de jovens e adultos para além da 

decodificação dos códigos linguísticos. Ensinava a decodificação da vida letrada. Participar de tantas 

histórias de superação trouxe fôlego para a elaboração de um fazer pedagógico coerente com a 

faixa etária atendida. Para que isso fosse possível, alguns fatores foram/são determinantes: 

1. Respeitar as necessidades individuais dos alunos (de acordo com o que define a Diretriz 

Curricular da EJA-2006) – Isso porque muitos alunos não têm condições de realizar seus 

estudos todos os dias em um mesmo período de aula. Por isso preferem o atendimento 

individual. Muitos alunos possuem necessidades especiais, o que dificulta a realização de 

estudos no atendimento coletivo, necessitando realizá-los no individual. Outros alunos 

conseguem aprender melhor no atendimento coletivo. Enfim, a diversidade e as 

necessidades dos alunos exige oferta de atendimento diferenciada.  

2. Entender que muitos alunos carecem de professores de apoio à aprendizagem: é o caso 

dos deficientes intelectuais, visuais, auditivos, TGDs, e outros que não possuem laudo, mas 

que abandonaram a escola no passado por não conseguirem acompanhar o ritmo da turma e 

dos professores.  

3. Diversos alunos possuem 1 ou 2 disciplinas para concluir o Ensino Fundamental ou o 

Ensino Médio e a nova forma de organização coletiva exigirá a permanência dos mesmos 

por 1 ano, apenas para cursar as disciplinas.      

 

QUESTIONAMENTOS 

1. O PERÍODO DE TRANSIÇÃO para a mudança de proposta seria fundamental para oportunizar 
os alunos com 1 ou 2 disciplinas faltantes, a concluírem com rapidez o nível em estudo. Por que 
a SEED não irá implantá-lo? 
 

2. ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL e ESTRANGEIROS, que apresentam ritmos diferentes e 
necessidades pedagógicas diferenciadas não conseguem se adaptar à forma de organização 
coletiva. Como será o encaminhamento desses grupos de alunos nessa proposta? 
 

3. Há alunos que NECESSITAM DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DO PROFESSOR de CLASSE 
COMUM e acompanhamento da professora da educação especial. Como ficará na nova 
proposta? 
 

4. O que impede o aluno a cursar 2 (dois) módulos concomitantemente no mesmo turno? 
 

5. Como ficará o ATENDIMENTO INDIVIDUAL? Será extinto?  
 

6. E os alunos SEM DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO para frequentar os módulos? Como irão 
estudar? Será negada a matrícula? 
 

7. E a MATRÍCULA? Poderá ser realizada ainda neste ano letivo? 
 

8. Alunos com APROVEITAMENTO DE 25%, como fazer a matrícula? 



 
9. A legislação diz que na EJA a matrícula é a QUALQUER TEMPO. E com a nova proposta? 

 
10. No item 1.3 da Orientação Conjunta nº 08/2019 o termo excepcionalmente não se aplica a este 

CEEBJA, pois,  
 

Considerando-se o diálogo entre as diversas culturas e saberes, é necessário retirar esta modalidade de 
ensino de uma estrutura rígida pré-estabelecida, ou adequá-la a estruturas de ensino já existentes, 
levando-se em conta suas especificidades. A EJA deve ter uma estrutura flexível e ser capaz de 
contemplar inovações que tenham conteúdos significativos. Nesta perspectiva, há um tempo 
diferenciado de aprendizagem e não um tempo único para todos. Os limites e possibilidades de cada 
educando devem ser respeitados; portanto, é desafio destas Diretrizes apresentar propostas viáveis 
para que o acesso, a permanência e o sucesso do educando nos estudos estejam assegurados. 
(DIRETRIZ CURRICULAR DA EJA 2006, p. 27-28) 

 
Ou seja, os alunos que retornam à escola e procuram a EJA possuem trajetória de vida que 
nem sempre lhes permite seguir horários rígidos e estruturas semelhantes à do ensino 
regular. Será que novamente haverá a exclusão desses alunos do processo escolar? 
 

11. Qual foi o critério estabelecido para definir a quantidade de dias e de aulas por dia em cada nível 
de ensino? 
 

12. É nítido que haverá aumento de tempo de conclusão para os alunos que só poderão cursar um 
turno. Que critério foi usado? 

 
13. Os estudantes com necessidades especiais estão tendo o direito à escolaridade negado visto 

na medida em que não estão sendo considerados pela suas respectivas diferenças. E a 
legislação permite tal procedimento? 

14. Porque a relação nominal dos estudantes que irão cursar é o último critério a ser analisado para 
autorização de turmas no ano letivo de 2020? 
 

15. O ítem 3.4 parece conflitar com o 3.3.4 (????) 
 
16. Como assim progressão parcial? 

A Deliberação 09/2001 é clara e diz que é para o regime seriado: 
      Porque está sendo aplicada na EJA? 

Art. 17 - A matrícula com progressão parcial é aquela por meio da qual o aluno, não obtendo aprovação final em 
até três (3) disciplinas, em regime seriado, poderá cursá-las subsequente e concomitantemente às séries seguintes. 
(DELIBERAÇÃO Nº 09/2001-CEE/PR) 

 
17. O Paraná irá continuar aderindo ao ENCCEJA? 
 
18. O chamamento não será público e realizado pelo Estado? 
 
19. Alunos menores de 18 anos já matriculados precisam do comparecimento da mãe/responsável 

também? 
 

20. Porque a matrículas no Sistema Escola Web não pode ser realizada em dezembro e janeiro? 
 
21. Como ficará a situação do professor fixado no CEEBJA na distribuição? 
 
22. Porque não serão autorizadas novas turmas em um determinado turno se a procura maior no 

CEEBJA é no noturno?  (ITEM 3.17-b) 
 

23. Nas atribuições das instituições de ensino porque o Estado não se responsabiliza junto? (ITEM 
4) 

 



24. No item 4.2.5 os profissionais que irão trabalhar com o Sistema SERE serão orientados ou 
treinados? 

 
25. No item 4.3.2 fala em TRANSIÇÃO para nova proposta de organização semestral. Que 

transição? Como o NRE não tem essa informação? 
 

26. No item 5.1.1 foi dito sobre as pessoas em situação de rua. Onde deverá ser encaminhado? 
Setor SEED ou NRE responsável? 

 
27. Professor padrão (QPM) poderá pegar 18h/a ou terá que ir para outra escola?  

 
28. Cada disciplina pode ter 5 alunos matriculados, mas a exigência é de 25 alunos em cada 

módulo. Mas 5 alunos em cada disciplina não dá 25 no módulo. 
 

29. E os alunos menores de 18 anos que tiverem apenas 1 ou 2 aulas no dia, ficarão na rua?  
 

 



 
 

 

Fórum  Paranaense de  

Educação  de  Jovens  e  Adultos 

 
PLANO DE AÇÕES DO FÓRUM PARANAENSE DE EJA 

Documento apresentado e aprovado em  
Audiência Pública realizada no dia 09/10/2019, entre 17 e 20 horas,  

no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná com o tema  
“Avaliação e perspectivas da Educação de Jovens e Adultos no Paraná” 

 

Embora haja o reconhecimento de que a atual gestão está vivenciando seus primeiros meses 

de governo, não deixa de ser preocupante o fato de que até o momento nenhuma proposta de 

caráter oficial foi apresentada pela SEED/PR para o atendimento com qualidade social dos milhares 

de jovens, adultos e idosos que demandam e/ou frequentam as escolas da EJA no Estado. Esta 

preocupação teve início já na Semana Pedagógica do começo do corrente ano quando não foram 

disponibilizados materiais específicos para estudos dos profissionais desta modalidade da educação 

básica e, mais ainda, quando se constatou que na elaboração da Prova Paraná, cujo objetivo foi 

diagnosticar o conhecimento adquirido de Português e Matemática dos estudantes paranaenses, 

não foi levado em consideração as especificidades dos educandos e educandas da EJA e, para 

agravar, as provas foram distribuídas às escolas que ofertam esta modalidade de educação somente 

após as suas diretoras lembrarem aos gestores da SEED/PR de que tais escolas existem.  

Frente a esta situação geradora de insegurança entre os profissionais da educação, torna-se 

necessário que a SEED/PR informe o plano de ação a ser desenvolvido para o atendimento 

dos, jovens, adultos e idosos que demandam ou estão matriculados nas escolas da EJA 

nesta nova gestão e, ao mesmo tempo, solicita-se que neste plano sejam incorporadas as 

propostas de construção de uma oferta de EJA com qualidade social que já foram 

apresentadas à SEED/PR na gestão anterior e que aqui novamente estão sendo pautadas com 

a esperança de serem seriamente consideradas pelos atuais gestores estaduais. São 

propostas oriundas de amplos debates realizados ao longo dos últimos anos em encontros, 

seminários, grupos de estudos, jornadas pedagógicas e em outros eventos que contaram com ampla 

participação de professores e professoras, estudantes, agentes educacionais de escolas da EJA, 

Instituições de Ensino Superior, movimento social e sindical, gestores de todo o Paraná. Cabe 

destacar que a maioria destas ações de formação foi organizada pelo Fórum Paranaense de EJA 

em parceria com instituições de ensino superior como a UFPR, UEL, UEM, UNIOESTE/Paranavaí e 

também com o Grupo de Trabalho em EJA do Ministério Público da Comarca de Londrina.  

 Nestes processos de formação e diálogo com os profissionais da educação da EJA de todo o 

Paraná ficou evidente que entre as muitas questões que os angustiam está a constatação de que ao 

longo dos últimos anos, tanto os CEEBJAs quanto as escolas que ofertam a EJA apenas no período 

noturno, foram perdendo gradativamente sua autonomia, por conta da imposição de medidas, 



algumas delas a seguir especificadas, incompatíveis com as atuais Diretrizes Curriculares Estaduais 

da EJA e que não contemplam as especificidades desta modalidade da educação básica quanto ao 

atendimento da demanda existente, dificultando o acesso dos, jovens, adultos e idosos à 

escolarização, evidenciando um cerceamento do direito constitucional à educação. 

A análise das orientações e instruções que têm regido a EJA estadual paranaense nos 

últimos anos, revela uma clara tentativa de se buscar formatar a organização da oferta da EJA ao 

sistema de ensino voltado ao atendimento de crianças e adolescentes, contradizendo o que 

preconizam documentos orientadores nacionais e internacionais que regulam a oferta da EJA, como, 

por exemplo, o Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000, os quais enfatizam que 

devem ser consideradas na oferta e estrutura dos componentes curriculares da EJA as situações, os 

perfis dos estudantes, as suas faixas etárias, pautando-se pelos princípios de equidade e respeito à 

diversidade, e também as próprias Diretrizes Curriculares Estaduais em vigor, as quais afirmam a 

necessidade da EJA ter uma estrutura flexível, capaz de assegurar o acesso, a permanência e o 

sucesso do educando nos estudos. 

Entre as várias medidas contraditórias está a Orientação nº 032/2017 DEB/SUED/SEED, que 

engessa o atendimento aos educandos ao determinar que disciplinas sejam ofertadas e concluídas 

por semestre, ou seja, em rígidos períodos pré-estabelecidos, desconsiderando o movimento que 

ocorre em relação às necessidades de oferta de disciplinas ao longo de todo o ano, visando atender 

integralmente as demandas destes trabalhadores-educandos, situação que depende de vários 

fatores, incluindo a elevada carga horária semanal, a qual, com o atual cronograma, dificulta a oferta 

de até quatro disciplinas por educando. Além de retirar da comunidade escolar a sua autonomia para 

propor sua organização em função do público a ser atendido, a referida Orientação é um atentado 

contra o cumprimento da principal função social da EJA, que é a da inclusão social, na medida em 

que não garante a matrícula a qualquer tempo, como prevê a legislação em vigor, pois nem todas as 

disciplinas podem ser ofertadas dentro de um mesmo semestre. 

A perda de autonomia da EJA ficou ainda mais evidente com Orientação nº 10/2018 

SEED/SUED, que retirou das secretarias das escolas a possibilidade de ativar ou excluir matrículas, 

transferindo tais funções para os NREs, exigindo que qualquer alteração nas matrículas tenha que 

ser justificada por escrito e assinada pelo(a) diretor(a) e secretário(a) da escola. Entre outras 

medidas tomadas por iniciativa da SEED que atentam contra a necessária autonomia das escolas, 

ainda podem ser elencadas as que foram impostas por meio da Instrução nº 002/2014 SUED/SEED, 

que limitou a oferta da organização individual apenas aos CEEBJAs, condicionou a abertura de 

“turmas” na organização individual a um número mínimo de 20 matrículas e instituiu períodos fixos 

de matrículas. Todas estas medidas não consideram as reais necessidades dos trabalhadores-

educandos da EJA e contribuem para afastá-los das escolas, negando-lhes, mais uma vez, o direito 

público subjetivo que têm de acesso à educação. 

Vale destacar, ainda, que além das limitações impostas à autonomia das escolas, os 

profissionais da EJA (professores, pedagogos e agentes educacionais I e II e especialistas na área 



da inclusão das pessoas com deficiência na modalidade EJA) continuam não assistidos pela 

SEED/PR no que se refere à participação em processos de formação que os auxiliem no 

enfrentamento de novas situações como a provocada pela crescente presença de adolescentes nas 

suas escolas. Não há orientações político-pedagógicas para a organização do trabalho docente no 

atendimento a esse grupo, o que também acontece em relação a outras especificidades da EJA, que 

são tratadas de maneira tímida e superficial nos momentos de formação propostos pela SEED/PR. 

Outra questão que tem afligido os profissionais desta modalidade é a ausência de possibilidade de 

fixação de padrão, o que gera no/a professor/a uma sensação de instabilidade, pois não há garantia 

de seu retorno no ano seguinte. E o mais grave, esta rotatividade de professores na EJA, 

comprovadamente prejudica o processo de ensino e de aprendizagem, pois não é incomum um 

estudante ser atendido por mais de um professor numa mesma disciplina. Em síntese, a ausência de 

oferta de formação adequada e a não fixação de um quadro de professores com experiência e 

qualificação para atuar na EJA, constituem sérios problemas que criam obstáculos à construção de 

uma educação com qualidade social voltada ao atendimento de jovens, adultos e idosos no estado 

do Paraná.  

Isso posto, entendemos que as seguintes medidas urgem serem tomadas: 

a) Assumir e fazer acontecer as diretrizes de metas do Plano Estadual, lei Lei nº 18.492 de 2015. 

b) Estabelecer uma agenda permanente de interlocução da SEED/PR e NREs com o Fórum 

Paranaense de EJA e com os/as diretores/as das escolas da EJA a fim de garantir uma EJA 

com qualidade social nos termos das Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação de Jovens e 

Adultos; 

c) Construir, em conjunto, propostas de formação continuada específicas para os profissionais que 

atuam nesta modalidade da educação básica, a ser desenvolvida na rede estadual de ensino, 

nos diversos espaços de formação. 

d) Garantir a autonomia das escolas para a elaboração de seus cronogramas de acordo com as 

necessidades e especificidades de seus estudantes, com suspensão imediata da exigência da 

semestralidade que vem dificultando ao educando o exercício de seu direito de cursar até quatro 

matérias concomitantes. 

e) Suspender imediatamente a fixação de datas para início e término de matrículas, 

considerando que as Diretrizes Curriculares Estaduais da EJA asseguram aos jovens, adultos e 

idosos o direito a matricular-se nas escolas da EJA a qualquer tempo. Além disso, o educando 

com aproveitamento de estudos tem o direito de ingressar em turmas que já estejam em 

andamento, o que pode ocorrer em datas não coincidentes com as dos períodos definidos para 

realização de matrículas. 

f) Cancelar a exigência de número mínimo de matrículas para abertura de turmas, principalmente 

na oferta da organização individual, por ferir a autonomia da escola na montagem de suas 



turmas de acordo com a demanda que já prevê o ingresso de educandos com aproveitamento 

de estudos?? em turmas com aulas já iniciadas. 

g) Revogar o conteúdo da Instrução nº 002/2014 que suspendeu a matrícula na organização 

individual para as escolas que ofertam a EJA no período noturno. 

h) Constituir uma Comissão de Trabalho com a participação de diretores das escolas da EJA 

estaduais, integrantes do Fórum Paranaense de EJA e SEED/PR para estudo, análise e 

implementação da fixação de professores, pedagogos, agentes educacionais I e II e 

especialistas na área da inclusão das pessoas com deficiência na modalidade EJA; 

i) Realizar Chamada Pública, entendendo-a como um conjunto de ações contínuas promovidas e 

financiadas pelo Estado, com a finalidade de assegurar ampla publicização da oferta da EJA, 

cujas as ações devem ser integradas entre os diversos setores da administração pública 

estadual e municipal, de entidades da sociedade civil organizada e de movimentos sociais e 

populares. 

j) Adotar medidas para coibir a emissão de certificados ideologicamente falsos por instituições 

particulares de ensino, conforme denúncia encaminhada pelo Fórum Paranaense de EJA por 

intermédio Ministério Público da Comarca de Londrina à SEED/PR e ao Conselho Estadual de 

Educação. 

k) Garantir tratamento isonômico da EJA em relação as demais etapas e modalidades da 

Educação Básica, quanto à execução dos recursos federais e estaduais, inclusive os vinculados 

ao FUNDEB. 

l) Cancelar a adesão ao ENCCEJA, por considerar que este exame se configura como uma forma 

de certificação aligeirada que vai contra a garantia do direito público subjetivo que os educados 

têm de acesso pleno ao conhecimento produzido historicamente e socialmente pela 

humanidade. Além disso, o Paraná já atende as exigências da LDB nº 9394/96 quanto à oferta 

de um Exame de Suplência, atualmente online, não sendo necessária nenhuma outra forma de 

certificação que não sejam por meio da oferta de cursos 100% presenciais realizados nas 

escolas da EJA. 

 

Curitiba, 09 de outubro de 2019, 



“O COMEÇO DO FIM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PARANÁ 

 Depois de ignorada por meses, governo surpreende com proposta para redução na oferta de EJA para o 
Paraná 

Depois de, impressionantes nove meses de silêncio total sobre o que o governo Ratinho Jr, com seu Secretário 
Renato Feder, pretendem com  a política pública de Educação de Jovens e Adultos (EJA), aparece circulando 
nas redes sociais a apresentação completa do que a SEED quer impor como modelo de mudanças na 
modalidade. Trata-se de um pacote pronto com expectativa de implementação já para 2020. Uma pressa 
surpreendente, para um governo que não se ocupou da modalidade durante todo primeiro semestre e agora 
apresenta um cronograma sufocante, que vai de uma pseudo consulta a comunidade escolar (discussão nas 
escolas em apenas uma semana) para em seguida apresentar a proposta junto ao Conselho Estadual de 
Educação para aprovação em novembro. 

Entre os absurdos apontados na proposta esta: 

– o congelamento e padronização de cronograma, o que por si só destrói a oferta de EJA, dada as 
particularidades da população adulta com baixa, ou sem nenhuma escolarização que se compõe de mães e 
pais trabalhadores(as) urbanos(as) e rurais com diferentes jornadas de trabalho, muitas delas sazonais, 
pessoas privadas de liberdade, entre tantos(as) outros(as) cujos  horários são merecedores de atenção pela 
escola e pelo sistema e que agora estão submetidos(as) as jornadas organizadas em turno, tal qual o modelo 
de seriação de nossas escolas. Muitos dos(as) que freqüentam a EJA deixaram a escola seriada por conta da 
organização dos tempos, incompatíveis com as rotinas de trabalho; 

– a redução de tempo de estudos que resultará no aligeiramento das aprendizagens e trará evidentes 
prejuízos justamente para aqueles(as) que necessitam de tempo de estudo para qualificar e consolidar seus 
conhecimentos; 

– a diminuição na oferta de algumas disciplinas, criando uma hierarquia de importância de matérias, 
desconsiderando o quanto o ensino de artes pode fazer diferença para a(o) costureira(o), ou o quanto o 
conhecimento de geografia pode ajudar o(a) entregador(a), ou a química a cozinheira(o); 

– a profissionalização em detrimento da escolarização, num evidente entendimento que pessoas jovens, 
adultas e idosas que estão na EJA só devem estudar para ocupar um posto de emprego, uma concepção 
utilitarista, tecnicista e preconceituosa da educação na medida em que deve-se ensinar para os(as) da classe 
trabalhadora um oficio, e para os(as) da classe dirigente o ensino deverá lhes dar condição da assunção de 
níveis mais elevados de ensino. 

– a proposição de até 80% da carga horária em Educação a Distância (EAD), uma das medidas mais danosas 
e controversas que um sistema de educação pode conceber porque pressupõe autonomia dos(as) estudantes, 
além de conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas. A Seed propões três modalidades: 30%, 50% ou 80% 
de EAD nos currículos da EJA. Nenhuma das propostas apresentadas é integralmente presencial, o que de 
imediato sentencia a presença da EAD na EJA. Os(as) estudantes da EJA, excluídos(as) do processo escolar 
normatizado, muitos(as) idosos(as) e que estavam longe da escola há alguns anos, são aqueles(as) que mais 
necessitam de um acompanhamento presencial por parte do(a) professor(a), algo que a EAD não oferece. Isso 
sem contar que muitos não estão familiarizados com as tecnologias que envolvem a aprendizagem em EAD. 
Não obstante as questões que envolvem a aprendizagem dos(as) estudantes, a proposta afeta diretamente o 
trabalho dos(as) professores(as) . A impressão que se tem é que o(a) professor(a) trabalhará com suas turmas 
parte do tempo presencial, parte a distância e não é assim, este tempo em que o educando estuda a distância 
com materiais previamente preparados, o(a) professor(a) tem de preencher com outra turma, levando a 
duplicar, ou até triplicar (no caso de 80% EAD) o números de turmas e estudantes atendidos(as). Outra 
situação gravíssima é que, se a opção for de trabalhar com vídeo aulas, ou aulas a distância, não há a 
necessidades de professores(as), porque equipamentos podem ser operados por técnicos, ou até mesmo por 
algum(a) estudante. 



Entre estas e algumas outras medidas, ainda é possível perceber facilmente o aprimorar dos mecanismos de 
monitoramento do trabalho do(a) professor, um viés de responsabilização, e sem se apontar a mesma 
objetividade e segurança de se investir na melhoria da qualidade da oferta. As medidas contidas na proposta 
tem o potencial de piorar a qualidade ofertada, de cessação de turmas e, por conseguinte, decretar o fim da 
Educação de Jovens e Adultos no Paraná.  Isso tudo em um estado que tem o piores índices de escolarização 
da região sul e que tem milhões de pessoas que precisam e esperam atendimento de qualidade ao seu alcance. 
Mais uma vez a Secretaria de Estado da Educação mostra sua face de um governo que entende o Estado como 
um prestador de serviço privado. 

A APP-Sindicato é radicalmente contrária a tais medidas e se alinha as proposições do Fórum Paranaense de 
EJA presentes no Plano de Ações coletivamente elaboradas e propostas para a modalidade bem como a 
realização do que está previsto nas lei 18.492 de 2015 do Plano Estadual de Educação. 

QUE AS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA REPUDIEM A PROPOSTA. Não respondam a indecente proposta da 
SEED e, junto com os(as) estudantes e comunidade escolar, encaminhem a Seed ou aos Núcleos de Educação 
uma nota de desagravo pela proposta e reafirmem a necessidade do ensino presencial, da  flexibilização de 
horários e da oferta adequada de todas as disciplinas.  

Para ampliarmos esse debate junto a sociedade e aos(as) deputados(as) estaduais, estaremos realizando, em 
parceria com o Fórum Estadual de EJA, Comissão de Educação da ALEP e mandato do Prof. Lemos, no próximo 
dia 9 de outubro (quarta-feira) uma Audiência Pública com o tema: avaliação e perspectiva da educação de 
jovens e adultos no Paraná. Desde já toda a categoria esta sendo convidada a participar deste debate e incidir 
na ALEP e no governo pela alteração na atual e futura proposta de EJA. 

A Educação de Jovens e Adultos do Paraná exige respeito à sua história, aos seus profissionais e aos 
estudantes. Não participaremos desta pantomima que decretrará o começo do fim da EJA em nosso estado. 

Secretaria Educacional da APP-Sindicato 

 


