
Audiência Pública sobre o EJA
Plenarinho ALEP - 17 às 20hs - 09/10/2019

A mobilização proposta pelo Deputado Professor Lemos reuniu representantes de fóruns
para discutir  possíveis  atualizações no modelo da Educação de Jovens e Adultos no
estado.   (Foto: Kleyton Presidente/Alep)

Audiência Pública sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Propositor:
Dep. Prof. José Rodrigues Lemos - lemos@professorlemos.com.br

Participantes da Mesa:
 Dr. Francisco Alberto Caricati - Diretor Geral do DEPEN - 

francisco.caricati@depen.pr.gov.br
 Prof. Jacir José Venturi - Conselho Estadual de Educação - 

http://www.cee.pr.gov.br/
 Claudineia Maria Vichi - Diretora Estadual da UCME
 Maria Aparecida "Cida" Zanetti - Professora da UFPR, do Fórum EJA - 

http://forumeja.org.br/pr/
 Profa. Vilma Maria Rondon Fogagnholi - Diretora do CEEBJA Herbert Souza, de 

Londrina/PR
 Adriana Medeiros Farias - Professora da UEL



 Leidiane da Silva de Campos - Articulação Paranaense por uma Educação do 
Campo

 Sirlei Gonçalves - Estudante do EJA, em Londrina/PR
 Prof. Hermes Leão - APP Sindicato - https://appsindicato.org.br/

Observação:
Dra. Margaret Matos de Carvalho (MPT-PR) enviou pedido de desculpas pela ausência 
pois, no mesmo horária, estará tomando posse como Procuradora-Chefe para o biênio 
2019/2021.
(Notícia Bem Paraná - 02/10/2019) Ministério Público do Trabalho do Paraná tem nova procuradora-chefe
https://www.bemparana.com.br/noticia/ministerio-publico-do-trabalho-do-parana-tem-nova-procuradora-chefe

Abertura:
Professor Lemos:

 Expõe a situação, que essa audiência havia sido solicitada há tempos e já tinha 
sido desmarcada em função da SEED/PR não poder comparecer na referida data 
e, mesmo assim, não vieram.

 Informa que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) 
apresentou a alguns a proposta de alterar o EJA no Paraná. Veja a apresentação 
criada pela SEED/PR.

 Informamos, antecipando os fatos, que a Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná foi duramente criticada em diversas oportunidades, por diversas pessoas, 
pala total ausência no evento.

 Defende, da mesma forma, a importância do necessário apoio do Conselho 
Estadual de Educação (CEE).

Entenda a situação atual:
 Confira o documento elaborado pela SEED/PR na íntegra

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/educacao/eja/eja1_apresentacao_eja_
aos_nre_vfinal_2019_2020.pdf

 Acesse o Plano Estadual de Educação do Paraná (2015/2025)
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/educacao/plano_estadual_educacao_
parana_2015_2025.pdf

 Confira a proposta do Fórum Paranaense de EJA para a educação
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/educacao/eja/eja2_forum_paranaense
_de_eja_plano_de_acoes.pdf

 Convite para a Plenária do Fórum Paranaense e Audiência Pública
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/educacao/eja/eja3_convite_plenaria_e
_audiencia_publica_09_10_2019.pdf

 Confira a nota da Secretaria Educacional sobre a medida
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/educacao/eja/eja4_nota_app_sindicato
_sobre_alteracoes_no_eja_2019.pdf

Falas:

1
Dr. Francisco Alberto Caricati - Diretor Geral do DEPEN:

 Defendeu a importância da educação no Sistema Penitenciário;
 Lamenta a falta de infra-estrutura para tanto;
 O EJA não consegue atender 100% dos presos, estão trabalhando para isso; e,
 Declara que aproveitará as ideias apresentadas na audiência pública.

https://www.bemparana.com.br/noticia/ministerio-publico-do-trabalho-do-parana-tem-nova-procuradora-chefe


2
Prof. Jacir José Venturi - Conselho Estadual de Educação:

 Creditou um alto valor ao sistema EJA; e,
 Declarou ter acompanhado, bem próximo, a evolução do Supletivo ao EJA.

3
Claudineia Maria Vichi - Diretora Estadual da UCME

 Declarou a importância de construir uma educação (EJA) de qualidade; e,
 Enfatizou que tal educação não poderá ser sucateada (ou um subproduto).

4
Maria Aparecida "Cida" Zanetti - Professora da UFPR, do Fórum EJA:
Inicia sua fala pontuando alguns conceitos, e acreditando ser importante desconstruir 
alguns mitos referentes ao EJA, listou:

 É uma educação básica "regular", necessita do mesmo aparato e jamais deve ser 
considerada "irregular";

 Não se pode dizer que o aluno da EJA "não estudou na idade própria", como 
parece ser usual, pois poder-se-ia fazer a leitura de que os alunos estão em "idade 
imprópria";

 Enfatizou que não existe idade para estudar, que o aluno do EJA estuda na "idade 
de justiça social";

 Lembrou que não se deve olhar a educação, de forma geral, como um gasto - pois 
é um investimento;

 Declara que é incorreto dizer que o "público da EJA se evade", pois na maioria dos 
casos não é "evasão" é "ausência temporária";

 Quando se considera as estatísticas sobre evasão deve-se lembrar que alunos não
são números, são pessoas de direitos; e,

 Salientou que o EJA não é composto por "estudante trabalhador", e sim por 
"trabalhador estudante".

 Sobre alterações ou propostas, e sobre a política educacional do EJA, declarou:
 Declarou tratar-se de uma perversão olhar para a educação como economia, como

gasto que tem que ser contido;
 Declarou, também, que os dados estatísticos, obtidos com o ENCCEJA, são 

incoerentes pois foram migrados do EJA;
 Proposta curricular deve respeitar as características específicas do EJA;
 A apresentada correção de fluxo não é suficiente;
 Não pode haver um cronograma fechado, senão os trabalhadores não conseguem 

se formar;
 Diz ser contrária ao material didático padrão, um desrespeito à individualidade;
 Quer um EJA 100% (cem porcento) presencial - quando foi aplaudida 

efusivamente;
 Lembrou que, pelas regras do FUNDEB, só serão beneficiadas escolas com aulas 

100% presenciais e qualquer alteração do EJA neste sentido acarratará uma perda
de apoio financeiro para o sistema; e,

 Prossegui enfatizando que se isso mudar, perde o financiamento e essa educação 
ficará a cargo da boa vontade dos gestores - a proposta que estão refutando é o 
ensino a distância, seja em qual proporção for.

Conclusão:
 Concluiu declarando que, utilizando uma expressão de Paulo Freire, está com a 

"justa raiva" e garante que não endossa nenhuma proposta apresentada pela 
SEED/PR.



5
Vilma Maria Rondon Fogagnholi - Diretora de CEEBJA:

 Lamentou a desvalorização da EJA, que sequer era citada em "Semanas 
Pedagógicas";

 Imagina que o EJA seja "invisível" aos olhos do governo do Estado;
 Falou da luta constante em manter-se - desde sempre;
 Demonstrou recusa na proposta de mais, ou maior, exames on-line;
 Insistiu em aulas da EJA 100 % presenciais;
 Declarou que "Prova Paraná" não funciona para CEEBJA;
 Afirmou que a "fixação de professores", com cronograma unificado, não atende as 

necessidades da EJA;
 Declara, sobre a fundamentação da Proposta da SEED para o EJA, que fazem 

estatística seriada - o que é errado pois o EJA é por matéria;
 SEED nega fixação de professores no EJA/CEEBJA, que perdem autonomia na 

elaboração do cronograma; e,
 Preconizou, por fim, a volta da autonomia, com cronograma individual, que atenda 

as especificidades da EJA;

6
Adriana Medeiros Farias - Professora da UEL:

 Conceituou, inicialmente, a proposta da SEED/PR como "pseudo-proposta" por não
ter sido oficializada - sequer encaminhada ao CEE;

 Criticou duramente o desmonte da educação pública: "não dá para padronizar, não
podemos voltar ao supletivo";

 Enfatizou que a educação é um direito, que o mercado tem olhado para a EJA 
como uma mercadoria - surgiram cursinhos preparatórios para os exames, e que 
estes dão importância é para a certificação - não para o conhecimento, onde o que 
importa são números - não a competência;

 Lembrou que EJA é uma modalidade de Educação Básica;
 Insistiu que não há negociação de aulas abaixo de 100% presenciais;
 Declara que a EJA necessita de professores com capacitação específica, com 

cronograma que respeite tal especificidade;
 Acredita que o crescimento de cursos supletivos (privados) ocorre em decorrência 

da redução de oferta pública; e,
 Reforçou sua luta por uma EJA de qualidade.

7
Leidiane da Silva de Campos - Articulação Paranaense por uma Educação do 
Campo:

 Lembrou que o Paraná, segundo dados da PNAD Contínua 2018, possui 450 mil 
pessoal não sabem ler e escrever, e que esse número não necessariamente 
contempla a população do campo;

 Declarou que querem montar turmas de no mínimo 20 estudantes, e que isso é 
impossível no campo;

 Declarou que as escolas precisam adequar-se a essa população(do campo), 
precisam identificar aonde estão essas 450 mil pessoas analfabetas e combater 
esse analfabetismo;

 Informou que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vêm 
adotando práticas exitosas, que poderiam ser modelos nesse combate ao 
analfabetismo;



 Preconizou a importância de material pedagógico, transporte escolar e 
alimentação; e,

 Lembrou que a educação deverá ser vista como um direito.

8
Sirlei Gonçalves - Estudante da EJA:

 Lamentou a ausência da SEED/PR na audiência pública;
 Enalteceu o sistema EJA, declarando a importância da qualificação;
 Salientou a importância da liberdade do educando e do educador, da necessidade 

de aparatos pedagógicos e do respeito à disponibilidade presencial; e,
 Enfatizou a importância das aulas serem 100% presenciais.

9
Prof. Hermes Leão - APP Sindicato:

 Declarou ter acompanhado a luta por EJA de qualidade, bem como a importãncia 
do aumento de oferta deste direito;

 Apresentou posição contrária às reduções do tempo de estudo, do número de 
disciplinas ou de aulas presenciais;

 Contrário, também, ao "programa empresarial" que a SEED/PR está criando;
 Lamentou que a proposta da EJA esteja dentro do "contigenciamento" preconizado

pelos governos federal e estadual; e,
 Aproveitou o ensejo para parabenizar os professores pelo, vindouro, 15 de outubro.

Plenário:
Após um resumo do elaborado pelo Dep. Prof. Lemos foi aberta a palavra ao público que, 
além de reforçarem as falas anteriores, disseram em limitada síntese:
1
Prof. Ivo - Londrina/PR:

 Lamentou a ausência da SEED/PR, reforçou a necessidade de aulas presenciais e 
recomendou que a SEED/PR desse ouvidos à experiência dos educandos da EJA.

2
Prof. Vanda - App Sindicato:

 Lembrou que historicamente a EJA foi definida, por efeito legal, como Educação 
Básica em 2003;

3
Eduardo - Estudante de Londrina/PR:

 Agradeceu o apoio da EJA, representando os portadores de deficiência de 
Londrina, onde recebem a atenção necessária além de professor de apoio;

4
Professor - Londrina/PR:

 Declarou que a EJA não é excludente, ou é menos, do que outras escolas - 
citando, por exemplo, curso de Brigadista que é parcialmente à distãncia;

5
Regina - Londrina/PR:

 Estudante para Cuidadora de Idosos, declarou que necessita da presença total dos
professores e agradeceu ao apoio da EJA;

6
Marcelo - Prof. EJA:

 Lamentando a falta de visibilidade da EJA frente à SEED/PR, declarou que sua 
satisfação pessoal como professor na EJA é muito maior;



7
Josilda - Pedagoga:

 Declarou que antes de apresentar qualquer proposta de mudanças deve-se realizar
inicialmente o levantamento dos problemas - identificação dos "sujeitos";

8
Mª Cristina - Estudante EJA:

 Ao entrar na EJA quer aprender 100% e, aos 42 anos, acredita que só é possível 
com 100% de apoio;

9
Virgiliane - Estudante EJA de Londrina/PR:

 Declarou que deseja aprender e prosseguir até a faculdade porém, devido à falta 
de tempo, necessita muito do apoio dos professores;

10
Cibele - Prof. CEEBJA de Maringá/PR:

 Comentou sobre a importância do material didático específico;
11
Marisa - Estudante no Boqueirão - Curitiba/PR:

 Enfatizou, ainda mais, a importância das aulas presenciais - na totalidade; e,
12
Emerson - Professor:

 Declarou, como professor atuante em presídio - no Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos Dr. Mário Faraco, que a situação é muito precária - 
de forma geral.

Fez-se, então, a leitura do documento elaborado pelo Fórum Paranaense de EJA, e lido 
pela Profa. Vilma.
Confira o documento na íntegra em:
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/educacao/eja/eja2_forum_paranaense_de_eja_plano
_de_acoes.pdf

Ao final do evento leu-se uma carta de intenções (em anexo), contendo onze itens 
elaborados com antecedência pelo Fórum Paranaense de EJA, e aprovada por 
unanimidade com acréscimos (a seguir).

Acréscimos à carta de intenções:
(texto não oficial, segundo minhas anotações)
12 - Garantir que o EJA seja realizado com 100% (cem por cento) de participação 
presencial;
13 - Garantir que sejam respeitadas as metas e estratégias do Plano Estadual de 
Educação, definido em lei;
14 - Que seja constituído um Grupo de Trabalho sobre assuntos do EJA para acompanhar
e definir estratégias de atuação, respeitando os profissionais da área;
15 - Garantir a existência de berçário, creche ou local apropriado para que as mães 
estudantes possam deixar suas crianças durante o período das aulas.
(Demais sugestões para acréscimos deverão ser encaminhadas por e-mail ao Dep. Prof. 
Lemos: lemos@professorlemos.com.br)

Tal carta de intenções seguirá posteriormente, com texto oficial, a todos os deputados 
estaduais e ao Centro de Apoio da Criança, do Adolescente e da Educação do MPPR - 
conforme declaração do Dep. Prof. Lemos.



Siglas:
ALEP - Assembleia Legislativa do Paraná
APP-Sindicato - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná
CAOPCAE/MPPR - Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do 
Adolescente e da Educação do MPPR
CEE - Conselho Estadual de Educação
CEEBJA - Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
DEPEN - Departamento Penitenciário
EJA - Educação de Jovens e Adultos
ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
Fórum EJA - Fórum Paranaense de EJA
MEC - Ministério da Educação
MPPR - Ministério Público do Estado do Paraná
MPT - Ministério Público do Trabalho
PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE)
SEED/PR - Secretaria Estadual de Educação do Paraná
Semana Pedagógica - Gestão Escolar
UCME - União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação

Fotos:
https://www.facebook.com/professorlemos/

Divulgação:

(10/10/2019) Audiência sobre a EJA reforça luta contra modelo proposto pela Seed
Durante a sessão, alunos e professores(as) destacaram a importância de manter a EJA presencial
e ampliar investimentos para área
https://appsindicato.org.br/audiencia-sobre-a-eja-reforca-luta-contra-modelo-proposto-pela-seed/

(09/10/2019) Possibilidade de mudanças na Educação de Jovens e Adultos motiva 
audiência pública na Assembleia
Mobilização proposta pelo deputado Professor Lemos (PT) reuniu representantes de fóruns para 
discutir possíveis atualizações no modelo da Educação de Jovens e Adultos no estado.
http://www.assembleia.pr.leg.br/divulgacao/noticias/possibilidade-de-mudancas-na-educacao-de-jovens-e-
adultos-motiva-audiencia-publica-na-assembleia

(09/10/2019) Em Foz do Iguaçu, estudantes da EJA são contrários ao modelo EaD
APP-Sindicato participou assembleia organizada pelos estudantes para debater sobre a proposta 
de Ensino à Distância
https://appsindicato.org.br/em-foz-do-iguacu-estudantes-da-eja-sao-contrarios-a-eja-a-distancia/

(07/10/2019) Proposta da Seed para a EJA reforça condição de exclusão
No documento elaborado pela Seed, o Educação de Jovens e Adultos pretende ser à distância e 
voltado para profissionalização e não a escolarização
https://appsindicato.org.br/proposta-reforca-exclusao/

(04/10/2019) Possíveis mudanças no Estudo de Jovens e Adultos é tema de audiência 
pública na Assembleia
Para debater possíveis alterações no modelo de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) a partir do ano
que vem, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), presidida pelo 
deputado Hussein Bakri (PSD), promove...
http://www.assembleia.pr.leg.br/divulgacao/noticias/possiveis-mudancas-no-estudo-de-jovens-e-adultos-e-
tema-de-audiencia-publica-na-assembleia

http://www.assembleia.pr.leg.br/divulgacao/noticias/possiveis-mudancas-no-estudo-de-jovens-e-adultos-e-tema-de-audiencia-publica-na-assembleia
http://www.assembleia.pr.leg.br/divulgacao/noticias/possiveis-mudancas-no-estudo-de-jovens-e-adultos-e-tema-de-audiencia-publica-na-assembleia
https://appsindicato.org.br/proposta-reforca-exclusao/
https://appsindicato.org.br/em-foz-do-iguacu-estudantes-da-eja-sao-contrarios-a-eja-a-distancia/
http://www.assembleia.pr.leg.br/divulgacao/noticias/possibilidade-de-mudancas-na-educacao-de-jovens-e-adultos-motiva-audiencia-publica-na-assembleia
http://www.assembleia.pr.leg.br/divulgacao/noticias/possibilidade-de-mudancas-na-educacao-de-jovens-e-adultos-motiva-audiencia-publica-na-assembleia
https://appsindicato.org.br/audiencia-sobre-a-eja-reforca-luta-contra-modelo-proposto-pela-seed/


Referências:

ALEP - Assembleia Legislativa do Paraná
http://www.assembleia.pr.leg.br/

EJA - Educação de Jovens e Adultos
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71

MEC - Ministério da Educação
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32737-eja

Vídeos:

Audiência Pública debate as mudanças na EJA - Educação de Jovens e Adultos - no 
Paraná

Íntegra da audiência - duração 2:50hs
https://www.facebook.com/assembleialegislativapr/videos/438631480123672/

Vídeo reportagem - duração 4:59min
https://www.youtube.com/watch?v=8aqqyDYxLXE

Resumo desenvolvido por:
Elaine Beatriz Sartori - Psicóloga
Régis Sant'Ana Júnior - Suporte Técnico
Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educação
MPPR - Ministério Público do Estado do Paraná

Disponível em:
http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/10/199/

15/10/2019

http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/10/199/
https://www.youtube.com/watch?v=8aqqyDYxLXE
https://www.facebook.com/assembleialegislativapr/videos/438631480123672/
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32737-eja
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
http://www.assembleia.pr.leg.br/

