


Apresentamos nessa edição um balanço do trabalho realizado pela Secretaria 
de Formação no ano de 2013, junto com as demais secretarias que compõem 
o Grupo de Trabalho e Estudo. Ao mesmo tempo, apontamos as tarefas que nos 
desafiam cotidianamente na defesa da escola pública e na luta por ampliação de 
direitos para os/as trabalhadores/as da educação.

Tivemos nesse ano um processo de greve amplamente vitorioso, com uma 
pauta extensa e segmentada, em que a adesão massiva da categoria fez com que 
o governo se dispusesse a vir pra mesa de negociação dar respostas efetivas às 
nossas reivindicações.

Não há dúvidas de que o processo formativo que construímos, pelo qual já 
passaram em torno de 10.000 (dez mil) educadores/as, foi determinante para a 
organização, mobilização e articulação dos comandos de greve regionais e munici-
pais e sua base, com o comando estadual.

Encerramos o ano passado com um número total de 2.566 participantes, dis-
tribuídos nos vinte e nove núcleos sindicais. Como fazemos há sete anos, mantive-
mos um alto número de envolvidos no processo formativo, com qualidade teórica, 
política e pedagógica do trabalho, sob a coordenação do Setor de Educação da 
Universidade Federal do Paraná.

Esse trabalho tem sido fundamental na construção de novas lideranças, de novos 
quadros do sindicato, na organização desse imenso contingente de novos professo-
res e funcionários que integram a categoria a partir dos concursos de 2003, 2004, 
2005, 2007. São quase quarenta mil novos trabalhadores da educação pública, fruto 
da luta que sempre fizemos para que concursos públicos sejam realizados.

Isso tem qualificado as disputas eleitorais por um lado, fortalecido nossa orga-
nização e ampliado os horizontes da nossa luta na organização com trabalhadores 
de outras categorias, garantindo e conquistando novos direitos.

Em 2013 centramos nossos estudos sobre concepção de Estado com partici-
pação popular na primeira etapa. Na segunda etapa nos dedicamos à preparação 
coletiva e fundamentação da categoria para uma intervenção ativa das etapas mu-
nicipais e estadual da CONAE. Entendemos a Conferência Nacional de Educação 
como um método e um instrumento de participação popular na formulação das 
políticas educacionais, consolidado agora no Plano Nacional de Educação – PNE.

Em 2014 o programa de formação centra esforços na sempre necessária 
reflexão sobre a práxis, de fazer a luta e pensar sobre a luta que se faz enquanto 
ela é realizada.

Esse também é ano de realização da Conferência Estadual de Educação da 
APP-Sindicato, espaço democrático de debates e construção de propostas para 
vermos concretizadas as políticas educacionais que defendemos. Todos os níveis 
de modalidades de ensino serão objeto de estudos a partir do caderno de debates. 
Ao mesmo tempo estaremos preparando nossa intervenção organizada na realiza-
ção do Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema 
Político. Uma das etapas regionais se constituirá na preparação, participação e 
monitoramento do Comitê Regional do Plebiscito. Esse movimento nacional já 
começou e a CUT – Central Única dos/as Trabalhadores faz parte do Comitê Nacio-
nal e orienta para que todos seus sindicatos filiados participem ativamente desse 
grande ato de participação popular direta na transformação da sociedade e do 
seu sistema político. Financiamento público de campanhas eleitorais e voto em 
lista com paridade de gênero são alguns dos grandes temas que farão parte desse 
debate nacional. E nós educadores/as, não podemos ficar de fora dessa grande 
mobilização.

Conhecer, aprofundar, compreender o que está em jogo nesse processo é 
fundamental para que nossa intervenção seja efetiva e transformadora.

Por isso nosso estudo, nosso esforço, nosso percurso de estudos, debates, é 
imprescindível na organização das nossas lutas. Como encontramos na obra de 
referência dessa etapa da formação, “A Filosofia da Práxis”, de Adolfo Sánchez 
Vázquez, “(...) é impossível à consciência comum, abandonada às suas próprias 
forças, superar sua concepção espontânea e irrefletida da atividade prática e ele-
var-se a uma verdadeira concepção – filosófica – da práxis”. 

Bons estudos, boa leitura, e bom trabalho para todas e todos!

Janeslei Aparecida Albuquerque | Secretária de Formação Política Sindical da APP-Sindicato
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Editorial
Segmento Juventude Sindical
O Curso de Formação de Juventude, que em 2014 completa 4 anos, tem como um dos 
focos centrais criar espaços específicos de organização da juventude trabalhadora em edu-
cação, uma ação estratégica de disputa deste segmento na sociedade. A APP-Sindicato 
ao propor a juventude como mais um dos segmentos inseridos em seu processo formativo, 
pretende fomentar e avançar nas reflexões como forma de aumentar a inserção, parti-
cipação e a intervenção da juventude, condição para que o movimento sindical venha a 
dialogar com esta nova geração de jovens trabalhadores e trabalhadoras que adentraram 
na categoria nos últimos concursos

Isabel Catarina Zöllner - Secretária de Política Sindical

Segmento Política Sindical Educacional
No ano passado, instituímos no Curso de Formação da turma estadual um instrumento de 
avaliação do processo de apreensão dos conhecimentos que foram trabalhados durante o 
programa. Este instrumento consistia no cursista produzir uma sistematização das informa-
ções mais relevantes para si, apreendidas em cada uma das mesas e debates. Nele, os(as) 
cursistas puderam relatar para o GT Estadual de formação: i) o conhecimento prévio que já 
se tinha pelo assunto em pauta; ii) quais elementos estava tendo acesso pela primeira vez 
através da formação; e iii) qual a relação desta apreensão que se poderia estabelecer com 
a programação formativa das etapas anteriores.

Percebemos, portanto, a necessidade de avaliarmos o processo educativo promovido pelo 
programa de formação para melhorar, inclusive, o planejamento de novas etapas, a rota-
tividade das turmas estaduais e se, efetivamente, estamos cumprindo com nossos obje-
tivos formativos. O instrumento foi um sucesso. As respostas atingiram o nível de 90% de 
participação dos cursistas e nos forneceram elementos importantíssimos para elaborar o 
trajeto formativo deste ano, que trabalha com o conceito de práxis, justamente para que 
tenhamos as condições de avançar no plano material em tudo aquilo que discutimos no 
plano das ideias. 

Walkiria Olegario Mazeto - Secretária Educacional

Segmento Secretaria de Gênero, Relações Étnico-Raciais e 
Direitos LGBT
O sindicalismo é parte das lutas gerais de enfrentamento a toda estrutura social que gera 
opressão e desigualdades nas mais variadas formas. Assim, fazem parte da estratégia da 
luta sindical a defesa de uma sociedade justa, igualitária e socialista. Uma das frentes des-
ta batalha é a defesa da Educação pública, laica, autônoma e universal, que seja capaz de 
construir uma sociedade livre de preconceitos e de reprodução da violência e da opressão, 
seja de classe ou de qualquer outra identidade.

Com esta compreensão, a APP Sindicato atua e amplia cotidianamente seu programa de 
formação, que busca formar seus e suas dirigentes, bem como o conjunto de sindicalizados 
e sindicalizadas, para a intervenção nas transformações sociais necessárias e urgentes. 
Uma educação pública, com trabalhadores e trabalhadoras valorizados/as, com salários jus-
tos e condições de trabalho adequadas e com um projeto político-pedagógico que busque 
a transformação da realidade política, econômica e social.

Para isso é necessário enxergar e enfrentar a realidade de violência e opressão sofrida 
pelas mulheres, pela população negra e população LGBT, que potencializam a opressão de 
classe. Uma educação que combata o machismo, o racismo e a homofobia se constrói no 
programa de formação, dando vez e voz aos sujeitos e sujeitas de cada segmento, apon-
tando os desafios e construindo alternativas. É assim que avançamos na luta sindical e na 
construção de uma nova cultura de oportunidades e de respeito e valorização da diversida-
de humana presente nas nossas escolas e na sociedade em geral.

Elizamara Goulart Araujo - Secretária de Gênero,  
Relações Étnico-raciais e Direitos LGBT

Segmento Agentes I e II
O processo de formação realizado em 2013 contribuiu muito para o fortalecimento do 
Coletivo Estadual de Funcionárias e Funcionários e aprofundou a organização deste seg-
mento da categoria nas regionais. Tempo para encontrar-se, para debates específicos, 
para troca de experiências, reflexão sobre as dificuldades e como contorná-las. Além de 
refletir sobre os avanços havidos.

Possibilitou também encontros e debates com professoras e professores para o aprofunda-
mento da unificação da categoria em torno do fazer pedagógico, sendo que este segmento 
ainda sofre da invisibilidade histórica e da falta de compreensão de sua contribuição no 
processo educacional. Ainda a velha discussão da dicotomia entre o trabalho intelectual x 
trabalho manual.

José Valdivino de Morais - Secretário de Funcionários

02 Jornal 30 de Agosto

APP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARANÁ - Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - PR • CEP: 80.230-020. 
Fone: (41) 3026-9822 - Fax: (41) 3222-5261 - www.appsindicato.org.br - Direção: Hermes Silva Leão (interino) - Presidente • Silvana Prestes de Araújo - Secretaria Geral • Isabel 
Catarina Zöllner - Secretaria de Política Sindical • Walkíria Olegário Mazeto - Secretaria Educacional • José Valdivino de Moraes - Secretaria de Funcionários • Miguel Angel Alvarenga 
Baez - Secretaria de Finanças • Clotilde Santos Vasconcelos - Sec. Adm. e Patrimônio • Edilson Aparecido de Paula - Secretaria de Municipais • Luiz Carlos Paixão da Rocha - Sec. 
Comunicação • Mario Sergio Ferreira de Souza - Secretaria de Assuntos Jurídicos • Tomiko Kiyoku Falleiros - Secretaria de Aposentados • Luiz Felipe Nunes de Alves - Secretaria 
de Políticas Sociais • Hermes Silva Leão - Secretaria de Organização • Janeslei Albuquerque - Sec. de Formação Política Sindical • Mariah Seni Vasconcelos Silva - Secretaria de 
Sindicalizados • Elizamara Goulart Araújo - Sec. de Gênero, Relações Étnico-Raciais e dos Direitos LGBT • Idemar Vanderlei Beki - Secretaria de Saúde e Previdência.

Produção e organização: Secretaria de Formação Política Sindical da APP-Sindicato - formacao@app.com.br • Gráfica: WL Impressões - Tiragem: 5 mil exemplares.

Expediente:

Números de 2013

:: Número total de cursistas: 2566
:: Segmento Política-Sindical-Educacional: 32 turmas com 940 cursistas
:: Segmento Diversidade: 31 turmas com 786 cursistas
:: Segmento Agentes I e II: 23 turmas com 609 cursistas
:: Segmento Juventude Sindical: 01 turma estadual com 34 cursistas
:: A turma estadual teve a certificação de 87 pessoas, mas na participa-
ção entre uma etapa e outra chegou 150 cursistas
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Plebiscito popular é tema da 
Formação para 2014

Congresso ainda não representa o povo

De acordo com as pesquisas e com avaliações de movimentos e organizações que participam 
da campanha do Plebiscito Constituinte, a forma como o sistema político brasileiro está estrutura-
do atualmente é a principal responsável por este descrédito. Ao olharmos para a composição do 
nosso Congresso Nacional vemos que é um Congresso de deputados e senadores que fazem parte 
da minoria da População Brasileira.

Os gráficos desta página ilustram bem como há uma inversão na composição do con-
gresso em comparação com o perfil da população brasileira. 

O que é um plebiscito?

É uma consulta na qual os cidadãos e cidadãs votam para aprovar ou não uma questão. Uma 
lei pode ser aprovada ou rejeitada por meio de um Plebiscito ou referendo.

No Brasil, a Constituição Federal, que é de 1988, determina por meio do artigo 48 inciso XV que 
somente o congresso nacional pode autorizar o referendo e convocar o Plebiscito. Portanto, atual-
mente um plebiscito somente poderá ser legalmente convocado pelo congresso nacional composto 
por deputados federais e senadores.

O que é um plebiscito popular?

Um Plebiscito Popular é organizado por movimentos sociais e todos os cidadãos e cidadãs que 
quiserem trabalhar para que ele seja realizado, ele é muito representativo porque é organizado 
pelo povo. O Plebiscito Popular não tem valor legal, mas exerce uma forte pressão política e social, 
permitindo que milhões de brasileiros/as expressem a sua vontade político.

Por que uma Constituinte para mudar o sistema político?

Para solucionar os principais problemas da sociedade (educação, saúde, moradia, segurança, 
transporte, terra etc.) precisamos mudar as “regras do jogo”, mudar o sistema político. Como não 
esperamos que esse Congresso “abra seus ouvidos”, organizamos um plebiscito popular que luta 
por uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana do sistema política.

Por que a Constituinte deve ser Exclusiva e Soberana?

Deve ser exclusiva para que os representantes sejam eleitos exclusivamente para isso. Ou seja, não 
serão os deputados atuais, já que não iriam suprimir seus próprios privilégios. Deve ser soberana para 
ter o poder soberano de mudar o sistema político. Ou seja, estará acima de todos os outros poderes.

Como participar do plebiscito popular?

Os Comitês Populares são os instrumentos para quem deseja construir e participar do Plebis-
cito. Trata-se de um grupo de organizações e/ou pessoas responsáveis por organizar as atividades 
relativas ao Plebiscito durante o ano todo.

A arrecadação de votos do Plebiscito Popular ocorrerá na Semana da Pátria (de 1º a 07 de 
Setembro de 2014), em que todos responderão à seguinte pergunta: “Você é a favor de uma 
Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político?”.

Fontes:
Portal da APP-Sindicato – www.appsindicato.org.br

Portal do Plebiscito Popular: www.plebiscitoconstituinte.org.br
PNAD 2011, DIAP, TSE, Congresso em Foco, IBGE, UNENEGRO
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A campanha do plebiscito vem organizando comitês em todo Brasil e a mensagem está dada. “Vamos nos 
mobilizar intensamente pelo Plebiscito Popular Constituinte da Reforma Política. Esta é a mãe de todas as 
reformas, pois mudando esse sistema viciado, abriremos caminho para as demais mudanças que hoje ficam 
emperradas justamente por causa do sistema”, defendeu o presidente nacional da CUT Vagner Freitas durante 
mobilização dia 27 de maio, na capital paulista. Para Luiz Fernando, Secretário de Juventude da CUT-PR “a ju-
ventude brasileira foi às ruas pedir mais saúde, educação, transporte de qualidade o que exige políticas públi-
cas que dialoguem com a sua realidade. Tais políticas e mudanças são fundamentais para o período histórico 
que estamos vivenciando, de radicalização da democracia e de maior participação popular. Porém somente 
uma mudança radical no nosso sistema político, e consequentemente na composição do Congresso Nacional 
que em sua maioria é contrário a estas mudanças, seremos capazes de alavancar as demais transformações 
e dar respostas às reivindicações das ruas.” 
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ESCOLA DE FORMAÇÃO 2014 | Programação Turmas Regionais

Etapas CH Característica da atividade Data

1. ETAPA 1: 
Conferência Regional de Educação da APP 8

ü Participar da Conferência Regional.
ü Formada pelos segmentos (nesta etapa todos/as juntos/as):

• Política-Sindical-Educacional;
• Gênero, Relações Étnico-raciais e Direitos LGBT;
• Agentes Educacionais I e II;

Entre
15/06 e 20/07

Tarefa: Relatório/Avaliação 4
ü Trabalho individual escrito.
ü Sobre participação Conferência Regional
ü Fazer avaliação da etapa.

Julho

2. Apresentar resultados da Conferência de Educação da 
APP na Escola 4

ü Atividade na escola sobre a Conferência Estadual de Educação.
ü Posteriormente serão enviadas orientações específicas sobre as atividades da conferência.
ü Organizada por segmento

Julho

Tarefa: Relatório/Avaliação 4
ü Trabalho individual escrito.
ü Descrição da apresentação, debate e resultados da Conferência na Escola.
ü Fazer avaliação da etapa.

Julho

3. ETAPA 2:
Plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e 
soberana do sistema político, concepções de Estado em 
disputa

8
ü Etapa regional presencial.
ü Organizada por segmento, pode ser junto ou separado a critério do NS.
ü Será feito roteiro.

Agosto

Tarefa: organização / participação/acompanhamento dos 
comitês locais, no município e/ou na escola, para realização 
do ‘Plebiscito popular por um novo sistema político’

8 ü Atividade na escola e/ou município. Entre 1º e 7 de 
setembro

Tarefa 2: Relatório/Avaliação 4

ü Trabalho individual escrito.
ü Sobre participação no plebiscito.
ü Fazer avaliação da etapa. Setembro

4. ETAPA 3: Debate sobre os programas de governo das 
candidaturas ao governo do estado nos NS, Concepção de 
estado em disputa.

8

ü Participar de atividade sobre debate organizado pelo NS na região.
ü Assistir ao vivo ou a gravação do debate estadual com candidaturas e/ou Estudar e/ou 
debater na/s turma/s os programas de governo das candidaturas.
ü Utilizar para estudo a Carta e o Caderno da Conferência de Educação.
ü Na ocasião serão enviadas orientações específicas com roteiro de atividades.

Agosto ou setembro

Tarefa: Relatório/Avaliação 4 ü Trabalho individual escrito. Setembro

5. ETAPA 4: Avaliação 4 ü Realizar avaliação por escrito da programação do ano e de sua participação até novembro

TOTAL 56

TAREFAS | CRITÉRIOS |COMPROMISSOS
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NA TURMA REGIONAL:

• Ser sindicalizado(a) da APP-Sindicato
• Participar da Conferência Regional

• Se comprometer com todas as atividades previstas na programação
• Se comprometer com o contrato pedagógico entregue na inscrição ou na participação da Primeira Etapa

Considerações sobre o que está programado para a formação em 2014

Neste ano o Programa de Formação volta suas reflexões para importantes de-
bates presentes na agenda da APP-Sindicato no decorrer do ano, a começar pela 
VI Conferência de Educação da entidade que para a secretária Educacional da APP, 
professora Walkíria Olegário Mazeto, “se trata de uma atividade de relevância incon-
testável reafirmação do nosso projeto de educação e de sociedade, bem como a 
nossa pauta de reivindicações” e por isso a primeira etapa da formação é a partici-
pação na Conferência Regional.

Outro debate incluído no processo de formação é sobre o “Plebiscito popular 
por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, concepções 
de Estado em disputa”, etapa em que se pretende fazer um debate reflexivo sobre 
como funciona nosso sistema político e eleitoral atualmente e se inserir nas ativi-

dade propostas por um conjunto de organizações e movimentos para realização do 
Plebiscito Popular. Por último temos uma etapa voltada para discussão das eleições 
gerais que acontecem em outubro, com a proposição de que os/as cursistas façam 
uma leitura crítica dos programas de governo elaborados pelas candidaturas e os 
avaliem, à luz do que foi debatido e produzido na Conferência de Educação da APP.

Devido a esta adesão do programa de formação à agenda posta para APP 
neste ano, com todos os seus desdobramentos que não ficam só no âmbito das 
lutas dos/as trabalhadores/as da educação mas também de todo conjunto da clas-
se trabalhadora, é que indicamos um estudo sobre “Práxis” presente da obra de 
Vásquez, para que possamos, coletivamente, avaliar como estamos mantendo e 
como podemos atuar numa relação de equilíbrio e coerência entre teoria e prática.

Cinema Militante
O projeto Cinema Militante acontece em Curitiba, na sede estadual, é resultado 

da parceria entre a Secretaria de Formação da APP e o Programa de Educação Tutorial 
da Universidade Federal do Paraná (PET/UFPR), coordenado pela Professora Renata 
Senna Garraffoni. Os filmes apresentados e debatidos caracterizam-se por uma inter-
venção social e política (e reveladora) das diversas problemáticas sociais. Participam 
deste curso trabalhadores/as da educação filiados/as à APP, estudantes do PET/UFPR 
e outros cursos e ainda pessoas ligadas a outros movimentos e organizações e quem 
se interessar pelos temas dos filmes programados. Mais informações no portal da 
APP-Sindicato.

Programação para 2014:

11/08: Abertura com uma Mesa Redonda
- André Duarte (Professor de Filosofia/UFPR)
- David Antonio de Castro Netto (aluno de  
doutorado UFPR)
- Janeslei Aparecida de Albuquerque (Secretária  
de Formação da APP)
 
12/08 - FILME: “O dia que durou 21 anos”
13/08 - FILME: “A revolução não será televisionada”
14/08 - FILME: “No”


