
MANIFESTO EM DEFESA DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
ESTADO DE GOIÁS

O Fórum Estadual  de Educação, órgão que tem por objetivo estudar,
discutir e propor soluções alternativas para o desenvolvimento da educação,
cultura,  ciência  e  tecnologia,  que  atua  como órgão  de  cooperação com os
órgãos de administração geral do Sistema Educativo do Estado de Goiás,  vem
manifestar-se totalmente contrário ao atual projeto de desmonte da educação
brasileira. Em contexto ampliado, estão em curso grandes ataques à educação
brasileira  por  parte  do  governo  federal:  cortes  financeiros  que  atingem  a
essência  constitutiva  da  universidade  brasileira;  o  ensino,  a  pesquisa  e  a
extensão,  a  desvalorização  do  trabalho  dos  docentes  e  dos  técnico-
administrativos, campanhas de menosprezo e de desqualificação do papel das
escolas  públicas,  institutos  federais  e  universidades,  bem  como  o
constrangimento a professores e cientistas.
 Em âmbito estadual, o governo Caiado segue a trilha da esfera federal.
E, nesse sentido, a situação dos profissionais da educação estadual de Goiás,
encontra-se  no mesmo descaso histórico,  o  qual  se evidencia por  meio da
seguinte situação:  o não pagamento do Piso de 4,7% do ano de 2019 aos
professores, a desconsideração  à data base dos administrativos, que estão há
dois  anos  sem  nenhuma  reposição  salarial;  um  déficit  de  9.000  técnicos
administrativos  e  de  13.000  professores;  1.612  profissionais  aguardando
progressões há três anos,  nenhuma proposição de programa de qualificação
profissional  ou  formação  continuada  para  os  profissionais,  escolas  em
péssimas  condições  físicas,  entre  outras  coisas.  E  mesmo  com toda  essa
realidade da educação básica do Estado de Goiás,  o  Governo de Ronaldo
Caiado  reduziu  2,0% dos  25% direcionadas  à  Educação  Básica  (conforme
previsto  pelo  artigo  212  da  Constituição  Federal  de  1988),  que  será
disponibilizado para a Universidade estadual de Goiás-UEG.

Diante da já precária situação da educação do estado de Goiás e da
retirada  de  recursos,  a  perspectiva  é  piorar  o  atendimento  da  educação
estadual,  por  isso consideramos importante tratar  neste manifesto,  também,
sobre o agravante das contas rejeitadas dos governos Marconi Perillo e José
Eliton  que,  entre  os  vários  motivos,  está  o  fato  da  não  aplicação  dos
percentuais constitucionais de 25%, para a Educação, além da destinação de
parte dos recursos para o pagamento dos aposentados/as, o que não é permito
pela legislação. Registramos que desde os citados governos mantém-se em



Conta Única o orçamento destinado à Saúde, à Educação e demais áreas, fato
que continua acontecendo no atual governo. 

O FEE manifesta-se a favor da educação pública, laica de qualidade
social  para  todos  e  todas,  compreende  a  importância  do  cumprimento  da
Constituição Federal, 25% para Educação Básica, bem como a segurança dos
recursos previstos à UEG na continuidade de seu papel  estratégico para o
desenvolvimento  da  ciência,  pesquisa  e  tecnologia  no  Estado  de  Goiás.
Ressaltamos  que  os  cortes  nos  orçamentos  tanto  na  esfera  federal  como
estadual  atingem  não  apenas  o  ensino,  mas  também  o  desenvolvimento
científico de pesquisas que têm contribuído, entre tantas outras coisas, para
descobertas  de  vacinas  e  curas  ou  prevenção  de  tantas  doenças  que
acometem a sociedade brasileira. Atingem, também, as prestações de serviços
ofertadas aos estudantes e à comunidade como um todo.

Enfatizamos nossa atenção na defesa da Educação Básica Estadual,
nas condições dignas de trabalho aos profissionais desta pasta, na garantia de
que as verbas da Educação de Goiás sejam destinadas à pasta da educação,
colocando-se  fim  à  Conta  única.  Que  se  abram  canais  de  diálogo  entre
educadores, gestores e sociedade para que se possa fortalecer os conselhos
escolares e os órgãos de controle social das verbas públicas. 

Enfim, que a gestão democrática da educação,  princípio  prescrito  no
artigo  206,  inciso  VI  da  Constituição  Federal  e  nas  demais  legislações  de
âmbito  nacional,  estadual,  distrital  e  municipal  seja  retomada  como
possiblidade  de  assegurar  uma  educação  emancipadora,  gratuita,  plural,
universal, laica e desmilitarizada. 
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Goiânia, 27 de setembro de 2019


