
Solicitação	Coletiva	para	reprovação	do	Projeto	de	Lei	que	institui	o	Programa	
Goiás	TEC	no	Ensino	Médio	de	Goiás	

	
Em	 tempos	 de	 pandemia,	 uma	 série	 de	 demandas	 urgentes	 e	 necessárias	

dominam	a	pauta	educacional,	em	especial,	os	desafios	quanto	à	garantia	do	direito	
à	vida	e	à	educação	a	todos/as,	como	asseguram	a	Constituição	Federal	de	1988	e	a	
Lei	 de	 Diretrizes	 e	 Bases	 da	 Educação	 N.	 9.394/1996;	 a	 dificuldade	 em	 garantir	 o	
acesso	 e	 a	 inclusão;	 o	 provimento	 de	 condições	 básicas	 para	 a	 realização	 de	
atividades	 educativas;	 a	 análise	 de	 possibilidades	 de	 atuação	 ante	 o	 contexto	 e	 o	
difícil	retorno	às	atividades	presenciais.		

Se	 tal	 agenda	 para	 as	 políticas	 educacionais	 já	 revela	 a	 complexidade	 do	
momento	 em	 que	 vivemos,	 o	 Governo	 de	 Goiás,	 desconsiderando	 essas	
problemáticas,	 tenta	 aprovar,	 silenciosa	 e	 rapidamente,	 um	 projeto	 de	 lei	 que	
institui	 o	 Programa	 Goiás	 TEC	 –	 Ensino	 Médio	 ao	 Alcance	 de	 Todos.	 O	 referido	
projeto	foi	enviado	à	Assembleia	Legislativa	(ALEGO),	no	dia	25	de	maio	de	2020	e	
rapidamente	 encaminhado	 às	 instâncias	 deliberativas	 da	 ALEGO,	 sendo	 aprovado,	
em	primeira	votação,	no	dia	08	de	junho	de	2020.		

Faz-se	 necessário	 atentar	 para	 o	 aspecto	 de	 que	 o	 projeto	 que	 prevê	 a	
implantação	do	“Ensino	Médio	por	Mediação	Tecnológica	em	distritos,	zonas	rurais	e	
regiões	 de	 difícil	 acesso	 ou	 que	 possuam	 carência	 de	 professores	 habilitados	 por	
área	 de	 conhecimento”	 consiste	 na	 oferta	 de	 Ensino	 Médio	 regular	 com	 uso	 de	
“ferramentas	 tecnológicas,	 sendo	 composto	por	 aulas	ministradas	em	estúdio,	 [...]	
transmitidas	via	satélite	em	tempo	real,	aos	estudantes	que	estarão	na	sala	de	aula	
interativas	 da	 sua	 comunidade”.	 Para	 sua	 consecução	 o	 projeto	 de	 lei	 cria	 uma	
Unidade	Técnica	de	Estúdio	e	funções	comissionadas.	

Mediante	o	exposto,	avaliamos	que	o	projeto	de	lei	suscita	a	reflexão	sobre	
questões	importantes	sobre	o	ensino	médio	em	Goiás,	quais	sejam:		
1)	 Tal	 projeto	 foi	 colocado	 em	 tramitação	 em	 um	 período	 em	 que	 não	 é	 possível	
mobilizar	a	comunidade	escolar	para	debater	o	tema,	demonstra	o	caráter	unilateral	
de	implantação	da	proposta;		
2)	Tal	projeto	revela	o	descaso	com	o	ensino	médio	para	os	adolescentes	e	 jovens	
das	 escolas	 públicas,	 bem	 como	 o	 atendimento	 à	 população	mais	 necessitada	 de	
instituições	que	garantam	direito	e	qualidade	educacional.	Apesar	do	título	afirmar	
que	 o	 programa	 pretende	 “garantir”	 ensino	 médio	 ao	 alcance	 de	 todos,	 o	 que	
identificamos	 é	 uma	 tentativa	 de	burlar	 o	 princípio	 constitucional	 de	 educação	de	
qualidade	como	direito	de	todos;		
3)	 Tal	 projeto	 expõe	 a	 omissão	 do	 governo	 de	 Goiás	 na	 solução	 dos	 problemas	
relativos	 à	 carência	 de	 docentes	 habilitados,	 encobrindo	 o	 desejo	 de	 reduzir	 os	
“custos	 educacionais”,	 (considerando-se	 a	 contratação	 de	 professores	 licenciados	
para	 atuar	 nas	 distintas	 áreas),	 buscando	 substituir	 o	 profissional	 docente	 por	 um	
mediador	 tecnológico,	 insistindo,	assim	na	 falaciosa	 ideia	de	que	aula	 se	 resume	a	



uma	transmissão	de	conhecimentos		feita	por	um	estúdio,	de	forma	mecânica	e	sem	
as	efetivas	condições	de	natureza	formativa.		

Neste	sentido,	a	rapidez	da	tramitação	do	projeto	de	lei,	em	plena	pandemia	
que	 tem	 nos	 ensinado,	 profissionais	 da	 educação	 e	 pesquisadores,	 as	 agruras	 de	
fazer	ensino	remoto,	online,	mediado	por	tecnologias,	 leva-nos	à	constatação,	pela	
via	da	experiência	e	para	além	de	nossas	convicções,	de	que	as	atividades	remotas	
não	 substituem	o	 fazer	educacional.	Ao	contrário,	podem	 figurar	 como	estratégias	
para	burlar	o	gozo	de	direitos	de	distintos	segmentos	da	comunidade	educacional	e	
aprofundar	a	já	perversamente	naturalizada	desigualdade	social.	

Assim	 sendo,	 as	 entidades	 abaixo-assinadas	 são	 contrárias	 a	 aprovação	 do	
projeto	de	lei,	convocam	a	comunidade	escolar	à	mobilização	contra	esse	programa,	
e	solicitam	aos	deputados	e	deputadas	que	votem	contra	a	sua	aprovação!		
	
Assinam	esta	Solicitação:		
	
Observatório	Juventudes	na	Contemporaneidade	–	Goiás		
GEPEJ/UFG	-	Grupo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Políticas	Educacionais	e	Juventude		
Cajueiro	–	Centro	de	Formação,	Assessoria	e	Pesquisa	em	Juventude		
Fórum	Estadual	de	Educação	de	Goiás		
Fórum	de	Licenciatura	da	UFG		
Rede	Nacional	EMPesquisa		
Grupo	de	Pesquisa	Observatório	do	Ensino	Médio		
GEPPEF-UEMS/UFGD	 –	 Grupo	 de	 Estudos	 e	 Pesquisa	 Políticas	 Educacionais	 e	
Formação	de	Professores		
GTED/FURG-		Grupo	de	Pesquisa	Trabalho,	Educação	e	Docência		
GP-TESE-UFAL	-		Grupo	de	Estudos	e	Pesquisa	sobre	Trabalho,	Sociedade	e	Educação		
GEPGE-UFGD	-	Grupo	Estado,	Política	e	Gestão	da	Educação		
NEPE/UFES-		Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Políticas	Educacionais		
GEPTE/UEL-		Grupo	de	Estudos	e	Pesquisa	sobre	Trabalho	e	Educação		
KADJÓT	 –	 Grupo	 Interinstitucional	 de	 Estudos	 e	 Investigações	 sobre	 as	 Relações	
entre	as	Tecnologias	e	a	Educação		
	
	
		


