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Milhares de pessoas nas ruas e praças 
gritando por melhoria nos serviços públicos 
prestados, entre eles a educação. Milhares de 
pessoas reunidas Brasil afora refletindo de-
bruçadas sobre o documento referência das 
CONAEs, conferindo, avaliando, debatendo 
e propondo mudanças para a educação na-
cional. Dois projetos de lei em tramitação no 
senado e na câmara federal, que definirão os 
rumos da educação nacional e a ampliação 
dos recursos públicos para a educação para 
as próximas décadas.  A disputa de um proje-
to para a educação pública colocada. Avanços 
sendo conquistados pelos trabalhadores(as) 
da educação. Bandeiras ainda a serem con-
quistadas.  É neste cenário que abrimos a se-
mana pedagógica deste semestre.

A luta histórica dos(as) trabalhadores(as) 
em educação neste país ecoou na ruas pelas 
vozes de diferentes movimentos e pessoas 
que passaram a compreender que esta é uma 
luta da classe trabalhadora como um todo. O 
eco reverberou no Congresso Nacional e fez 
com que alguns projetos fossem debatidos 
e aprovados. De certa forma explicitou-se a 
disputa entre os privatistas neoliberais e os 
que defendem os interesses públicos. Per-
ceber os sentidos de toda esta mobilização, 
seus impactos,  do atordoamento e do es-
tupefato  inicial às ações que se seguiram 
com o dia onze de julho é o que nos propõe 
o texto do Secretário de Juventude da CUT/
PR Luiz Fernando Rodrigues. E é com ele que 
abrimos  o Edição Pedagógica.

Na nossa avaliação, a emergência desta 
participação popular tem muito a ver com os 
dez anos do  governo democrático popular, 
que se instaurou pós Fenando Henrique Car-
doso. No bojo das conquistas como  pleno 
emprego, de expansão do crédito, da assun-
ção de  milhões de pessoas à classe média, 
é que chegamos a um grau de participação 
ímpar na sociedade brasileira. Em 2010, a 
realização da CONAE, mesmo com o boico-

te de setores privatista da educação, reuniu, 
numa ampla participação popular, mais de 3 
milhões de pessoas no Brasil inteiro. Proces-
so semelhante temos vivido agora, em que 
pela empenho, disputa e legitimidade da APP-
Sindicato,  conseguiu-se mobilizar para a rea-
lização de mais de 220 conferências no esta-
do do Paraná, com uma estimativa de reunir 
mais de 50 mil pessoas, os mais diferentes 
segmentos e setores, debatendo e refletindo 
sobre a educação brasileira. Esta é a pers-
pectiva que apontamos no segundo texto do 
Edição Pedagógica, o da participação popular 
nas CONAEs e a conseguente defesa nossa, 
histórica e inaliável de uma educação eman-
cipadora e socialmente referenciada, que 
rompa com a lógica excludente imposta pelo 
modelo capitalista de organização social.

Defender este projeto educacional é tam-
bém fazer o enfrentamento cotidiano nas es-
colas, combatendo as ações, programas e 
projetos que chegam travestidos de “boa in-
tenção”, mas que trazem no seu arcabouço 
a legitimação de um projeto educacional que 
responde a uma lógica de produção capita-
lista. É definir por mudanças na organização 
escolar desde que estas sejam fruto de um 
debate coletivo e educativo que envolva a  
todos(as) e que respondam a efetivação de 
um programa definido democraticamente. É 

nesta toada que segue o terceiro texto que 
apresentamos e que compõe o Edição Pe-
dagógica. Nele se reflete sobre a escola e a 
construção curricular, apontando como saída 
a reformulação e/ou reafirmação do projeto 
político pedagógico como ente totalizante da 
integralidade do currículo.

Na reafirmação deste projeto de educação 
humanizadora e emancipatória as condições 
de trabalho assumem papel prioritário. Um 
bom projeto sem as condições  mínimas de 
efetivação não tem validade alguma. Nosso 
último texto do Edição Pedagógica assinala 
a perspectiva da hora-atividade como condi-
ção para que o trabalho não seja alienador e 
alienante do trabalhador(a), mas constitua-
se em humanização e práxis pedagógica. 

A luta por uma educação pública, gratuita, 
laica e de qualidade socialmente referencia-
da é uma luta diária. Nós da APP-Sindicato 
nunca nos negamos a ela e sempre a fizemos 
coletivamente. Que os ventos que sopraram 
durante as mobilizações ocorridas soprem 
em nossas escolas e nos anime ainda mais 
em nossa participação e assim, ensejar pe-
las mudanças e melhorias que desejamos 
imprimir em nossas práticas pedagógicas.

Boa semana a todos(as)!
Direção Estadual da APP-Sindicato
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Políticas Sociais • Hermes Silva Leão - Secretaria de Organização • Janeslei Aparecida 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.
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POR QUE MARCHAMOS?
“... Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu 
tempo histórico de marchas. Marcha dos que não tem 
escola, marcha dos reprovados, marchas dos que 
querem amar e não podem, marcha dos que recusam 
a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, 
marcha dos que querem ser e estão proibidos de 
ser ...Eu acho que as marchas são andarilhagens 
históricas pelo mundo... O meu desejo, o meu sonho 
como eu disse antes é que outras marchas pela 
superação da sem-vergonhice que se democratizou 
terrivelmente nesse país. Essas marchas nos 
afirmam como gente, como sociedade, e querendo 
democratizar-se. Eu estou absolutamente feliz por 
estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha 
(Marcha dos Sem Terras) que como outras marchas 
históricas revelam o ímpeto da vontade amorosa de 
mudar o mundo”  (Paulo Freire)

Vivenciamos, nos últimos anos, um período de avanços em relação à 
participação da população na formulação e implementação de políticas pú-
blicas. Assistimos o surgimento de diversas conferências como a de Juven-
tude, de Educação, do Meio Ambiente, de Promoção da Igualdade Racial, 
Mulheres, Saúde, Direitos LGBT, dentre outras. É perceptível que este avanço 
democrático é resultado das políticas sociais e econômicas implementadas 
por dez anos de um governo democrático popular. Os indicadores sociais e 
econômicos apontam para o fato de que milhares de pessoas pessoas sa-
íram da pobreza e a inflação é algo que não nos incomoda tanto como no 
início da década de 90 quando os preços eram reajustados todos os dias 
nas gôndolas de supermercado e o(a) trabalhador(a) sobrevivendo com sa-
lários que não acompanhavam esta alta. A renda e a escolaridade da classe 
trabalhadora melhorou fazendo com que mais pessoas pudessem adquirir  
bens e serviços que antes estavam restritos às classes mais ricas. Houve um 
aumento significativo no acesso e permanência dos(as) jovens brasileiros(as) 
à educação superior e ao mercado de trabalho. 

Estes avanços, porém, não foram capazes de atender totalmente a pauta 
da classe trabalhadora. Nossa democracia tem muito ainda a avançar. É ne-
cessário um segundo ciclo de desenvolvimento no país. Se neste primeiro ci-
clo, a efetivação de um conjunto de políticas sócio-econômicas fez com que  
a população ascendesse socialmente, num segundo momento é necessário 
ampliar a oferta e a qualidade dos serviços públicos. 

Isso exige de nós, trabalhadores, trabalhadoras, jovens, do campo e da 
cidade, uma maior participação. Exemplo disso foram as grandes manifesta-
ções ocorridas recentemente em todo o Brasil. A Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e a APP Sindicato estavam presentes nas diversas marchas que 
ocorreram pelo país e pelo estado, seja em Curitiba ou nos demais municí-
pios. Levamos às ruas pautas pelas quais sempre lutamos.  

Os manifestantes traziam em seus cartazes demandas históricas dos 
movimentos sociais e do movimento sindical. Três grandes temas estavam 
presentes nas mobilizações e merecem ser debatidos e refletidos tanto pelos 
governos como por toda a sociedade: a ampliação da participação popular 
nos espaços de decisões do país; maior presença do estado como gestor de 
políticas públicas que garantam à todos(as) acesso e qualidade à educação, 
saúde, segurança, transporte público, por exemplo e um amplo debate sobre 
a democratização dos meios de comunicação. 

Uma maior participação da população significa radicalizar a democracia. 
Os manifestantes não reivindicavam a privatização dos serviços públicos, pelo 
contrário, havia um clamor por uma presença mais efetiva do estado como 
indutor de políticas públicas. Os apelos dos manifestantes eram por mais 
e melhor educação,  saúde, transporte público, segurança, comunicação 
foram pautas apresentadas e que exigem uma postura mais radical e efetiva 
do poder público seja na esfera federal, estadual ou municipal. 

Ficamos surpresos com a bipolaridade da mídia brasileira neste período 

que ora incitava o telespectador contra as manifestações que se iniciavam 
pelas ruas do país, estabelecendo o velho discurso da mídia de que quem vai 
à rua são baderneiros (discurso este muitas vezes utilizado contra os sindi-
catos e movimentos sociais)  ou o de que reivindicar não é direito; e ora se 
colocando como incentivadora dos protestos inclusive, transmitindo ao vivo 
e até, cancelando parte da programação para esta transmissão. A imprensa 
tentou, sem sucesso, pautar o movimento que surgiu nas ruas do país. 

As manifestação de ruas aprofundaram ainda mais a crise midiática e 
de representação política. Não foi à toa que diversos veículos da imprensa 
foram queimados ou destruídos. Este foi um sinal e uma forma de dizer que 
a população não quer mais que falem por ela, mas que ela deseja participar, 
falar e, principalmente, ser ouvida. Evidencia-se, assim, uma outra pauta: a 
democratização dos meios de comunicação. Hoje centralizados nas mãos 
de pouquíssimas famílias, os meios de comunicação no Brasil agem como 
um poder paralelo ou quarto poder, levando às casas dos(as) brasileiros(as) 
opiniões, muitas vezes, distorcidas da realidade ou omitindo a verdade aos 
telespectadores, leitores, ouvintes. A conferência nacional de comunicação 
ocorrida há pouco tempo apontou para uma verdadeira “reforma aérea” (ter-
mo utilizado em virtude das ondas utilizadas para levar o sinal das TVs e 
emissoras de rádio) no sentido de revisar as concessões dos serviços públi-
cos de comunicação no país e promover maior acesso a estas concessões. 
Por se tratar de concessão pública é necessário que se tenha controle social, 
como já acontece na saúde, por exemplo, onde a população pode acompa-
nhar a execução dos serviços e cobrar qualidade dos prestadores. 

Já quando muitos manifestantes gritam nas ruas que não querem mais 
partidos ou que este ou aquele “não me representa”, significa que estamos 
vivendo uma crise de representação política. Torna-se necessário e urgente, 
uma ampla reforma política, com a participação massiva da população atra-
vés de um plebiscito popular. Uma reforma que vá para além das paredes 
do congresso nacional ou do Senado. Uma reforma que estabeleça que a 
política não deva ser um investimento com retorno garantido, como funciona 
hoje quando grandes empresários financiam campanhas de candidatos e 
estes, quando eleitos, devam prestar contas a quem os financiou e não a 
quem os elegeu. 

Que possamos vivenciar mais momentos como este de fortalecimento da 
nossa democracia. Cabe-nos, educadores e educadoras, o papel fundamen-
tal de debater e instigar nossos jovens para este processo democrático de 
participação. E, principalmente, cabe-nos dar o exemplo e participar ativa-
mente destes processos.

Luiz Fernando Rodrigues
Funcionário de escola do Núcleo Sindical de Maringá, 

Secretário de Juventude da CUT-PR. 

Foto: Agência Brasil
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E AS CONFERÊNCIAS 

DE EDUCAÇÃO

Talvez a esquerda pedagógica deva se preparar para 
longos anos em que o novo espírito do capitalismo 
será hegemônico não apenas na esfera econômica, 
como também no debate de ideias. Essa constatação 
um pouco desencantada não deve impedir de 
relançar a reflexão sobre a construção de um novo 
modelo de democratização da escola e da sociedade. 
Num pensamento dialético, o momento negativo 
desempenha um papel tão importante quanto o positivo. 
O procedimento deve, ao mesmo tempo, inscrever-
se no âmbito novo, acompanhar a implementação de 
suas promessas e prestar atenção a certo número de 
fenômenos que estão em ruptura. Estes talvez esbocem 
as linhas de força de um novo modelo. 

(Jean-Louis Derouet)

É lugar comum ouvirmos que a população brasileira é apática, que não 
se mobiliza, que pouco participa. Ledo engano! As manifestações recentes 
assistidas através dos canais midiáticos já por si só desconstroem esta infor-
mação. Mesmo que queiramos situar estes eventos assistidos como eventos 
isolados, outros exemplos da história recente do Brasil poderiam ser dados, 
como as greves dos metalúrgicos do ABC na década de 80, a greve dos 
professores do Paraná em 1988, o movimento pelas diretas já, as marchas 
e ocupações do MST e dos movimentos urbanos de moradia, o fora Collor, 
…, enfim não nos faltariam exemplos e todos o dias é possível constatar 
uma grande variedade de movimentos reivindicatórios. Evidente que o jeito e 
a intensidade de cada mobilização depende dos grupos envolvidos, das cir-
cunstâncias históricas em que ocorrem e da  possibilidade ou não de diálogo 
com os grupos que hegemonizam o capital e os governos.

Esta força mobilizadora produzida pelos movimentos de resistência, de re-
democratização e de participação popular pautaram a Constituinte de 1988, 
conhecida como Constituinte Cidadã, isto porque ela incorpora grande parte 
das reivindicações destes movimentos e cria mecanismos de participação 
no âmbito dos governos, sejam eles municipais, estaduais e federal. Logo 
no parágrafo primeiro da Constituinte lê-se que o poder emana do povo, que 
o exerce por meio de seus representantes eleitos ou de forma diretamente. 

Neste sentido, a Constituição estabelece o diálogo da democracia participa-
tiva com a representativa: elas se complementam, se fortalecem.

No que se refere a esta forma direta de participar a Constituição prevê 
os projetos de Iniciativa Popular, Referendo e Plebiscito. Contudo ela levou a 
criação de outros mecanismos de participação democrática como os Conse-
lhos Gestores de Políticas Públicas, com representação do Estado e da So-
ciedade Civil. Um exemplo é o Conselho Nacional de Educação que foi criado 
em 1995,  pela Lei  9.131, com a finalidade colaborar na formulação da 
Política Nacional de Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas 
e de assessoramento ao Ministro da Educação. Os Conselhos são espaços 
de participação social. Segundo o que diz a cartilha produzida pela Secretaria 
Geral da Presidência da República (SGPR) eles são “espaços de participação 
como locais de encontro com a sociedade civil para a produção de contri-
buições fundamentais para a elaboração, a implementação e o controle de 
políticas públicas” (BRASIL, SGPR, 2013, p. 11). 

   Com a chegada ao poder de um governo democrático popular em 
2003, oriundo do sindicalismo, das forças políticas e dos movimentos sociais 
nascidos nas décadas de 70 e 80, o governo federal passou a implementar 
uma série de ações que procuraram criar e fortalecer espaços públicos de-
mocráticos de participação, ampliando a interlocução com as organizações e 
os movimentos sociais. Para que tenhamos dimensão da mudança ocorrida, 
antes do governo Lula, a SGPR era interlocutora do Executivo na relação com 
os outros poderes (Judiciário e Legislativo) e com os demais entes federa-
dos. A partir desse governo ampliam-se as funções da Secretaria que passa 
também a relacionar-se e articular-se com as entidades da sociedade civil e 
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a implementar instrumentos de consulta e participação popular de interesse 
do Executivo, conforme prevê a lei 10.683/03.

E como forma de dinamizar ainda mais o diálogo com a sociedade e 
ampliar a participação popular o Governo Federal passa a apoiar a realização 
das Conferências Nacionais tendo os Conselhos como órgãos participantes 
destas Conferências. Para SGPR

As conferências constituem importantes instrumentos de participação 
popular na  construção e acompanhamento de políticas  públicas. São 
ferramentas que possibilitam a participação de diferentes segmentos 
em debates sobre a ação governamental. O Governo Federal tem 
cada vez mais utilizado o espaço conferencial para desenhar políticas 
públicas, o que faz desse um espaço importante de formulação e 
avaliação de políticas públicas.  Os participantes são atores envolvidos 
com o tema e empregam esforços na construção de ações  cada vez 
mais efetivas (BRASIL, SGR, s/d, p.2) 

Como vemos, assumidamente e estrategicamente o governo democrático 
popular que se instaurou a partir de 2003 assume as Conferências como 
política de governo, de afirmação deste programa democrático popular,  de 
fortalecimento das organizações populares, de criação de mecanismos de 
participação no processo decisório tanto nacional, estadual ou local. Para se 
ter uma ideia do impacto e alcance do que estamos falando, segundo dados 
da SGPR, de 1941 até 2012 haviam sido realizadas 127 Conferências, das 
quais 86 aconteceram no período de 2003 a 2012, ou seja realizaram-se 
mais conferência em 10 anos do que nos 60 anos anteriores e ainda estão 
previstas até 2014 outras 14 Conferências. Estima-se que 10 milhões de 
pessoas foram envolvidas diretamente nas etapas locais, estaduais e nacio-
nais das Conferências, algo em torno de 5% da população brasileira. Só a 
CONAE de 2010 envolveu diretamente 450 mil pessoas. Este número salta 
para 3,5 milhões se levarmos em conta que indiretamente outras pessoas, 
em escolas e comunidades, refletiram os temas da CONAE. 

Nas Conferências estão lado a lado, disputando, representantes da socie-
dade civil organizada e governos em que se apresentam e confrontam pro-
postas para a criação, adequação ou fortalecimento de políticas públicas: 

... são espaços mais amplos que os conselhos envolvendo outros 
sujeitos políticos que não estejam necessariamente nos conselhos, por 
isso, têm também caráter de mobilização social. Governo e sociedade 
civil, de forma paritária, por meio de suas representações deliberam 
de forma pública e transparente. Estão inseridas no que chamamos de 
democracia participativa e do sistema descentralizado e participativo, 
construído a partir da Constituição de 1988 e que permite a construção 
de espaços de negociação, a construção de consensos e dissensos, 
compartilhamento de poder e a co-responsabilidade entre o Estado e a 
sociedade civil. São precedidas de conferências municipais/regionais 
e estaduais e são organizadas pelos respectivos conselhos. ( Moroni 
apud SILVA, 2009, p. 22).

As Conferências de Educação
 

Em 2010 acontece a primeira I CONAE, organizada pelo Fórum Nacional 
de Educação. O processo de participação desencadeado possibilitou uma 
ampla reflexão sobre a educação brasileira e pautou o PNE, hoje em tra-
mitação no legislativo. O tema central da I CONAE foi: A Construção de um 
Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, 
Diretrizes e Estratégias de Ação. Foram pais, mães, estudantes, gestores(as), 
trabalhadores(as), órgãos de formulação e fiscalização da educação, movi-
mentos sociais, sindicatos, entidades empresariais, movimentos de afirma-
ção da diversidade, dentre outras pessoas e organizações da sociedade civil 
que ativamente participaram do processo, apresentaram e disputaram suas 
demandas.

Segundo o Editorial da Revista Educação e Sociedade (2010, pp. 
649-653) a I CONAE apresentou como medidas de maior impacto:

- O Financiamento da Educação com a ampliação dos gastos 
com a educação, a estimativa que não se concretizou era de 
se chegar a 7% do PIB em 2011.

- A Criação de um Sistema Nacional de Educação entendi-
do como mecanismo articulador do regime de colaboração no 
pacto federativo, que preconiza a unidade nacional, respeitan-
do a autonomia dos entes federados.

- A função de estabelecimento de uma política de Estado atri-
buída ao PNE.

- A concepção da qualidade da educação como direito social, 
concebida na defesa da escola pública, gratuita, laica, demo-
crática, inclusiva e de qualidade social para todos, desdobra-
se na universalização do  acesso, ampliação da jornada escolar 
e garantia da permanência em todas as etapas e modalidades 
da educação escolar. 

- A aprovação de um largo espectro de  medidas com vistas 
à educação mais inclusiva pautada na concepção de justiça 
social, respeito às diferenças e compreensão do mundo do 
trabalho e que busquem inibir qualquer tipo de racismo, pre-
conceito, discriminação e intolerância

O processo de 2010 volta a se repetir com a realização da II CONAE 
em 2014. No Paraná foram finalizadas as etapas municipais e estamos 
nos preparando para a etapa estadual que irá acontecer em Setembro, na 
cidade de Curitiba. Neste primeiro semestre foram realizadas aproximada-
mente 220 conferências municipais ou intermunicipais de educação, envol-
vendo um número aproximado de 50 mil participantes diretos, onde os(as) 
trabalhadores(as) da educação básica pública na defesa das pautas históri-
cas da APP-Sindicato tiveram papel definidor nos debates.

Este amplo processo de participação que envolve uma multiplicidade de 
pessoas constituiu-se um dos movimentos desencadeados pela CONAEs já 
que nelas estão representadas a sociedade civil e os governos. Outro movi-
mento está na busca da construção de consensos definidos por processos 
de formação das ideias, advindas da pluralidade dos participantes e de suas 
defesas públicas de projetos e argumentos. E há ainda um terceiro movimen-
to que reside no fato de que a CONAEs produzem um documento final que 
pautará as discussões na educação e, em especial, os governos, na constru-
ção e consolidação de políticas públicas para Educação no Brasil.

 Entendemos que a participação social e uma gestão democrática 
estão vinculadas a uma concepção de educação e os debates que aconte-
ceram nas CONAES, etapas municipais e intermunicipais,  tensionadas pelas 
disputas feitas pela APP, reafirmaram nossas defesas históricas: da educação 
pública como um direito social e que seja gratuita, democrática, inclusiva, 
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laica e de qualidade socialmente referenciada para todos/as; da laicidade do 
ensino; da regulamentação de forma cooperativa e colaborativa das atribui-
ções que são de competência específica de cada ente federado; da constru-
ção do Sistema Nacional de Ensino com o papel de articular e regular os dife-
rentes Sistemas de educação, estabelecendo diretrizes e estratégias comuns 
para todo o pais; da ampliação dos recursos públicos para escola pública em 
10% do PIB, da gestão democrática como um principio da educação, dire-
cionada a um projeto político-pedagógico participativo em que a autonomia, 
a qualidade socialmente referenciada, a diversidade sócio-cultural, sexual e 
étnico-racial sejam princípios e práxis; do respeito e o direito à diversidade a 
serem consolidados nos programas, ações e práticas pedagógicas e contra 
toda forma de preconceito étnico-racial, exclusão da pessoa com deficiência, 
de homofobia, de machismo e da garantia de ações afirmativas para o aces-
so e permanência na educação básica e superior dos coletivos sociais que, 
pelos processo históricos de produção de desigualdades, ficaram à margem 
de qualquer política pública.

Os avanços advindos da participação da sociedade através das confe-
rências  constitui-se elemento importante do programa democrático popular 
dos governos Lula e Dilma e buscam responder as demandas  da sociedade 
civil por maior controle social e ampliação do espaço político. Desta forma, 
os avanços conseguidos com a efetiva e massiva  participação da sociedade 
civil organizada nas Conferências, e dentre elas a CONAE, aprofundam a de-
mocracia, pelo reconhecimento da diversidade de novos atores, da inclusão 
de segmentos populares nas reflexões sobre as políticas públicas, que até 
bem pouco tempo atrás era privilégio da classe burguesa ou política, pelo 
aumento da consciência de direitos por boa parte da população excluída. 

Estes elementos só reforçam o que dissemos no começo deste texto; a 
sociedade brasileira participa e está mobilizada. Os mecanismos criados pós 
Constituinte/88 aprofundados no programa democrático popular dos últimos 
dois governos, criou condições de uma maior e efetiva participação, que de-
monstra o potencial das lutas políticas dos segmentos sociais organizados que 
representam as classes populares nestes espaços institucionalizados, trazendo 
elementos que podem ser norteadores da  construção de um novo projeto hege-
mônico, que traga mais igualdade, a partir do aprofundamento da democracia.

Secretaria Educacional
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REFLEXÕES SOBRE O 
CURRÍCULO E SUAS PRÁTICAS

“Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso 
compreender qual a posição que Eva ocupa no seu 
contexto social, quem trabalha para produzir a uva e 
quem lucra com esse trabalho.”

“Seria uma atitude muito ingênua esperar que as 
classes dominantes desenvolvessem uma forma de 
educação que permitissem às classes dominadas 
perceberem as injustiças sociais de forma crítica.”

Paulo Freire

Se uma imagem recorrente nos ajudasse a desenhar o que é a grade es-
colar, esta seria de um grande gaveteiro com gavetas de diferentes tamanhos 
e capacidades. As gavetas “ditas” mais importantes são as maiores, pos-
suem maior capacidade e estão na parte de cima do gaveteiro. De tempos 
em tempos, há mudanças, alteram-se a ordem, aumentam-se as capacida-
des, colocam-se ou tiram-se gavetas.

Foi o que aconteceu recentemente no estado do Paraná, quando o gover-
no Beto Richa, assumidamente neoliberal, resolveu alterar a grade curricular, 
mexendo nas “gavetas”, aumentando, por exemplo, as aulas de matemática 
e língua portuguesa e diminuindo outras. O que justifica e legitima um go-
verno aumentar a carga horária dessas disciplinas em detrimento de outras?  
Ambas  (matemática e língua portuguesa) respondem por 40% da carga ho-
raria total do ensino fundamental II, é como se de todas as gavetas as duas 
juntas ocupassem em tamanho e capacidade de mais de um terço do gave-
teiro. Quem, e em que momento, fez com que isto acontecesse? Por quais 
teorias estes que advogam tais mudanças se guiam e de que forma estas 
teorias  impactam sobre a escola, fragmentando ainda mais o saber pedagó-

gico, legitimando conhecimentos, obscurecendo outros, dividindo trabalha-
dores? Enfim são muitas as perguntas. Respondê-las exige que façamos um 
movimento para além da forma como o fenômeno se mostra em sua face 
aparente. É como se estivéssemos olhando para um iceberg e o que vemos, 
aquilo que se mostra, é tão somente a parte visível, por vezes acessível e 
que no entanto é apenas a parte menor do iceberg. Necessitamos mergulhar, 
submergir nas questões, para que possamos olhar o fenômeno para além 
de sua aparência e assim construir possíveis saídas teórico-práticas que se 
contraponham e desmontem o que este governo tem feito.

Mergulhemos pois, nestas questões.

1) O currículo, em especial a matriz curricular, atende a uma 
especificidade que está na base da divisão social do trabalho.

Nosso primeiro mergulho vai em direção a Marx e sua crítica ao modo de 
produção capitalista. Ao promover a divisão social do trabalho o ser humano 
especifica suas ações. Enquanto   uma aranha é capaz de tecer igual a um 
tecelão ou uma abelha construir uma colmeia tal qual um arquiteto constrói 
casas, somente o humano é capaz de simultaneamente ser tecelão e ar-
quiteto ou mil outras coisas combinadas. Se por um lado isto abre-se como 
possibilidade humana, por outro a apropriação feita pelo modo de produção 
capitalista pormenorizou, especificou e estratificou o trabalho. Adam Smith 
em “A riqueza das nações”, obra do século XVIII, estabelece que um dos 
fatores para aumentar a produtividade está na especificação da mão de obra 
já que aproveita-se melhor a habilidade do trabalhador(a) e reduz-se o tempo 
de produção que uma multitarefa traria. Assim, o que era possibilidade torna-
se limite na medida em que mulheres e homens passam a cumprir somente 
determinadas ações, de modo que o resultado final de um produto é gera-
do por uma grande quantidade de tarefas que são desenvolvidas pelos(as) 
trabalhadores(as) especializados(as) em cada uma das ações.  O modelo 
taylorista-fordista do início do século passado e suas famosas esteiras, ou o 
modelo de células de produção japonesas mais recentes, ou até mesmo o 
altíssimo grau de especialização que se exige na qualificação do trabalhador 
deste tempo agora, são mostras da precarização e da pormenorização do 
trabalho. Essa forma de divisão social do trabalho, dita por alguns teóricos 
como “divisão técnica do trabalho”, além de produzir a alienação, hierarquiza 
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as atividades, atribuindo valores e significados distintos.

Santomé (1998) ao tratar fragmentação da cultura escolar, destaca que 
todo esse processo de divisão, de pormenorização, hierarquização e atomi-
zação presentes no modo de produção capitalista também é reproduzido no 
interior da escola. A crítica de Santomé é corroborada pelos estudos de Silva 
(2001) que ao refletir sobre as teorias do currículo, apresenta como teoria 
tradicional a perspectiva do currículo assinalada pelo americano Franklin Bo-
bbitt que traz para o campo educacional os postulados da teoria da adminis-
tração de empresas, baseadas no modelo taylorista. 

Frederick Winslow Taylor em sua obra Principles of scientific management 
(Princípios de administração científica), publicado em 1911, defende quatro 
princípios como norteadores de uma ação administrativa mais eficaz direcio-
nada a maximizar os resultados e por conseguinte os lucros: o princípio de 
planejamento, com a substituição dos métodos empíricos por procedimentos 
científicos, o princípio de preparo dos trabalhadores que deveriam ser sele-
cionados e treinados para mais e melhor produzirem, o princípio do controle 
para a certificação de que tudo está ocorrendo dentro daquilo que foi pla-
nejado e o princípio da execução em que as atividades e responsabilidades 
eram distribuídas a fim de que o trabalho fosse o mais disciplinado possível.

Foi com base nesses princípios que o americano Bobitt, no  primeiro 
quarto do XX, lançou três obras que iriam nortear as reflexões sobre a especi-
ficidade do currículo:  The curricullum  (O currículo) de 1918 e The curriculum 
of modern education (O currículo da educação moderna) e How to make a 
curriculum  (Como fazer um currículo) ambas de 1924.  Nestas obras  o  
autor americano defende que a escola funcionasse voltada para estabeleci-
mento, planejamento e mensuração de resultados tal qual uma empresa. A 
palavra-chave usada por Bobbitt era a eficiência: “o sistema educacional de-
veria começar a estabelecer de forma precisa quais são seus objetivos. Esses 
objetivos, por sua vez, deveriam se basear num exame daquelas habilidades 
necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida 
adulta” (SILVA, 2001, p. 23, grifo nosso). Para que se atinja este grau de 
eficiência são necessários o estabelecimento de padrões já que 

a educação, tal como uma usina de fabricação de aço, é um processo 
de moldagem. [Por isso faz-se necessário] perceber que é possível 
estabelecer padrões definitivos para os vários produtos educacionais.  
(…) [Tão ou mais definidos] quanto a que se pode estabelecer para 
qualquer aspecto do trabalho da fábrica de aços. (Bobbit apud SILVA, 
2001,  p. 24)

O resultado é que temos: 

• O currículo definido e caracterizado por uma divisão específica de várias 
disciplinas que são organizadas em uma grade que atende interesses 
técnicos e ideológicos.

• A precisão nos objetivos, procedimentos e métodos, visando o controle 
e mensuração de resultados. São eles, os resultados, que “aprovam” ou 
“retém” os(as) estudantes.

• O surgimento de conceitos eminentemente técnicos ou direcionados 
para a “eficiência”, tais como organização, gestão, avaliação, planeja-
mento, objetivos, resultados.

• A padronização dos processos pedagógicos que premia o “bom”  pro-
fessor (manager), sendo aquele que produz os melhores resultados.

• O processo de fragmentação dos conteúdos em disciplinas que con-
duz a saberes desconectados um dos outros, perdendo-se o sentido da 
totalidade.

• A valorização de determinados conteúdos e disciplinas ditas técnicas 
como a matemática, as ciências, a física em detrimento de disciplinas 
mais “discursivas” como história e geografia. 

• A organização dos conteúdos obedece um processo de estratifica-

ção lógico cartesiano de ciências e de psicologia desenvolvimentista 
piagetiana.

2) O currículo é ideologia e seus conteúdos nos levam a 
aceitar as estruturas sociais como aceitáveis e desejáveis.

Submergir um pouco mais e ir ao encontro de Althusser e refletir con-
juntamente de como o currículo é tornado como ideologia e sujeição do 
indivíduo, do “bom indivíduo”. Em sua obra clássica de 1970, Ideologia e 
aparelhos ideológicos de Estado o pensador francês estabelece uma impor-
tante relação entre educação e ideologia, avançando no conceito marxiano 
de ideologia.  Em a Ideologia Alemã, estabelece-se a crítica:

Até agora, os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si 
mesmos, daquilo que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações 
em função das representações que faziam de Deus, do homem normal 
etc. Esses produtos de seu cérebro cresceram a ponto de dominá-
los completamente.  Criadores inclinam-se diante de suas próprias 
criações (MARX, 2001, p. 3).

Althusser tomando a crítica preambular de Marx avança no conceito re-
fletindo-o em duas teses: a ideologia como representação imaginária e a 
ideologia como materialidade. Estabelecendo-se como materialidade a ideo-
logia existe num conjunto de práticas materiais que reproduzem na forma de 
atos as relações de produção e interesses de determinada classe, no dizer 
do próprio autor: 

A existência das ideias da sua crença é material, porque as suas 
ideias são atos materiais inseridos em práticas, reguladas por rituais 
materiais que são também definidos pelo aparelho ideológico material 
de que revelam as ideias desses sujeitos. (…) a materialidade de uma 
deslocação para ir a missa, de um ajoelhar, de um gesto de sinal da 
cruz ou de uma mea culpa, de uma frase, de uma oração, de uma 
contrição, de uma penitência, de um olhar de um aperto de mão, de 
um discurso verbal externo (…) (ALTHUSSER, 1970, p. 88 e 89, grifo 
nosso).

Mas como essa discussão atravessa a escola e a reflexão sobre o currí-
culo e a matriz curricular?

Uma primeira possível resposta que apresentamos é que a escola, como 
aparelho ideológico tende a reproduzir em ideias e atos um modus de ser 
do pensamento hegemônico capitalista, daquilo que Althusser vai dizer de 
“constituir os indivíduos concretos em sujeitos” (ibidem, p. 84), em sujeita-
mento as normas e regras sociais erigidas pelo modo de produção capitalista, 
do “assim seja” (ibidem, p.112) do bom sujeito. Trata-se de uma perspectiva 
conformista inclinando os(as) filhos(as) das classes mais empobrecidas a 
subserviência, uma vez que reproduz no âmbito das escolas a divisão social 
do trabalho: há aqueles(as) que pensam e há aqueles(as) que fazem. 

é através da aprendizagem de alguns saberes práticos (savoir-faire) 
envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe dominante, 
que são em grande parte reproduzidas as relações de produção de 
uma formação social capitalista, isto é, as relações de explorados 
com exploradores e de exploradores com explorados. Os mecanismos 
que reproduzem este resultado vital para o regime capitalista são 
naturalmente envolvidos e dissimulados por uma ideologia da Escola 
universalmente reinante, visto que é uma das formas essenciais da 
ideologia burguesa dominante: uma ideologia que representa a Escola 
como um meio neutro (…) (ibidem, p.66-67, grifos nossos).

Desta forma, tem-se que a escola como aparelho ideológico ocupa lugar 
central no modo de produção capitalista uma vez que as crianças, adoles-
centes e jovens passam boa parte de seu dia nesse ambiente. Assim inculca-
se a ideologia dominante e reproduzem-se as relações materiais e sociais do 
modo de produção capitalista, fazendo com que os indivíduos se sujeitem e 
naturalizem sua condição de classe.
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Já uma segunda possível resposta nos leva a pensar que a forma como os 
conteúdos estão distribuídos na grade escolar materializam a ideologia esta-
belecendo rituais materiais, como o fato das aulas estarem divididas em 45 
ou 50 minutos, que cada professor, especialista em sua área, movimenta-
se de uma sala para outra, de uma turma/classe para outra, administrando 
expectativas, idades e saberes diferentes. 

Vejamos o caso da disciplina de ciências que cada ano/série corresponde 
a um saber diferente: da astronomia passando pela biologia, pela química e 
pela física. Agora nos coloquemos no lugar dos estudantes que em um único 
período do dia terão 5 aulas e muitas das vezes aulas de disciplinas diferen-
tes. Em cada uma delas é necessário retomar o que foi aprendido anterior-
mente para situar-se no que será discutido naquela aula e que dali a pouco 
terá que ser “esquecido” porque já será outra aula e outro professor(a). 

Desta forma, estudantes e professores ritualizam processos que materia-
lizam a ideologia e respondem a uma hierarquia de procedimentos,  servindo 
para moldar as crianças, jovens e professores(as) à vida em uma sociedade 
estratificada, competitiva, individualista, administrando tempo e expectativas 
em que a busca da realização deve se dar de forma solitária, o self made 
man,  sobrepujando a tudo e a todos.

 

3) O currículo é hegemonia e ela se constrói nas práticas 
escolares e se reflete nas grades curriculares, criando 
convencimentos e consensos.

Ao analisarmos o sistema capitalista e sua influência nos currículos ten-
demos a um reducionismo, de tomá-lo apenas pelo seu aspecto econômico. 
Os estudos dos franceses Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron (1970) 
sobre a teoria da reprodução social ampliam a discussão, trazendo para o 
centro da reflexão os processos de reprodução cultural do sistema econô-
mico. A cultura que tem prestigio é das classes dominantes, assim os valo-
res, hábitos, modos de se comportar, entre outros aspectos, estabelecem-se 
como hegemônicos e norteiam o currículo escolar.  

O americano Michael Apple, tomando as reflexões apontadas por Bour-
dieu e Passeron – da reprodução cultural, e de Althusser – da materialização 
da ideologia; mostra-nos a existência de um estreito vínculo entre a forma 
como a economia se organiza – da divisão social do trabalho, a ideologia que 
é aspergida sobre os indivíduos – sujeitando-os e sua relação com a cultura 
e a produção de bens simbólicos que se objetivam e são internalizados pelos 
indivíduos constituindo-se em capital cultural.

No capítulo I de Ideología y Currículo (2008), Michael Apple adverte que 
esta não é uma tarefa simples, já que exige que fujamos de uma concep-
ção mecanicista, direta e linear e, portanto, determinista que engendram as 
discussões sobre capital e educação. Há “mediações das ações humanas” 
(p. 14) que ocorrem no âmbito de cada uma dessas esferas que produzem 
consensos e dissensos. Neste sentido, Apple aproxima-se do conceito gra-
msciniano de hegemonia e o faz a partir dos estudos de Raymond Williams. 
Para Williams a hegemonia constitui-se em um “corpo completo de práticas 
e expectativas” e configura-se como uma “série de significados e valores, na 
medida em que são experimentados como práticas” (Williams apud APPLE, 
1979, p. 16) e assim tornam-se consensuais. Contudo, para consensualiza-
ção de uma perspectiva, diferentes campos sociais disputam, se contrapõem 
e produzem discursos de convencimento e se estabeleçam, na correlação de 
forças, como hegemonia ou contra hegemonia cultural. Assim o currículo não 
é neutro, muito menos um conjunto desinteressado de conhecimentos, ao 
contrário ele reflete hegemonicamente os interesses das classes dominantes 
e de igual forma produz, nas contradições e mediações humanas, contra 
hegemonicamente, dissensos que levam a superação.

Daí as interrogações de Apple ao refletir sobre as formas como os co-
nhecimentos são legitimados, já que pelas concepções tradicionais estes 
conhecimentos estão dados como prontos e naturalizados. Ele pergunta: “De 
quem é o conhecimento? Quem o seleciona? Porque se organiza e se ensina 

deste modo? A quem interessa essa seleção? A que projeto essa seleção 
responde? Porque a este grupo em particular?” (ibidem, p. 18). Contudo, 
continua o autor  estadunidense, não basta tão somente fazer perguntas, é 
necessário que se vincule estas perguntas às concepções ideológicas, so-
ciais e econômicas do capitalismo.

 Estas perguntas nos levam de volta às questões que fizemos no inicio 
do texto, sobre a legitimidade de governos aumentarem ou diminuírem a car-
ga horária de determinadas disciplinas,                                                            da 
legitimidade de umas disciplinas e deslegitimidade de outras. Assim, saberes 
ganham importância na matriz curricular e agem com predominância sobre 
outros saberes, constituindo-se em bloco hegemônico dentro da escola.

4) Emergindo ao encontro do currículo integrado e do PPP 
como ente totalizante

Poderíamos continuar nosso mergulho, questões não nos faltam, entre-
tanto este texto tem a pretensão de despertar o debate, de trazê-lo para que 
outras possíveis reflexões, próximas ou mesmo no contraponto destas sejam 
feitas. 

Queremos, à guisa de conclusão, apresentar algumas sendas, caminhos 
de onde, ou por onde, podemos construir outras propostas, na intenção de 
dialogar com as questões postas aqui. O caminho que propomos vai em duas 
direções: 

a) O currículo integrado:

Trata-se de organizar o currículo de tal forma que possibilite a compreen-
são das relações complexas que fazem parte da realidade, procurando su-
perar a fragmentação que, como vimos,  em muito reproduz a divisão social 
e técnica do trabalho. Opera no indivíduo como sujeitamento às condições 
subordinação e o impede de agir sobre esta realidade. A proposta do currí-
culo integrado é exatamente emancipar os sujeitos tornando-os conscientes 
de sua ação no mundo, desde uma perspectiva de totalidade e de superação 
da fragmentação.

A reflexão sobre o currículo integrado na busca da emancipação dos(as) 
estudantes só é possível se tomarmos este mesmo(a) estudante em sua 
omnilateralidade, conceito que está presente nas obras de Marx, ainda que 
não tenha sido perfeitamente definido por ele, mas diz respeito à ruptura do 
humano instaurado sob a égide do sociometabolismo da sociedade de con-
sumo, da barbárie moderna. O humano omnilateral é a afirmação do humano 
como ser histórico, que se reconhece e se realiza em sua liberdade, que 
supera a divisão do trabalho manual do intelectual, que reflete o mundo a 
partir da práxis. O humano omnilateral é sempre possibilidade. Ele se realiza 
não por aquilo que tem, mas por aquilo que lhe falta.

Contudo, a formação integral com vistas a omnilateralidade humana: 

não foi chamada de Currículo Integrado na sua origem, já que as 
reflexões sobre educação não contavam com formulações teóricas 
específicas sobre currículo. Gramsci defendeu a formação completa 
através de uma Escola Unitária que unisse a formação que chamou de 
desinteressada (cultura geral, sem objetivo imediato) com a formação 
de caráter técnico, voltada para a produção.  (LOTTERMANN, 2013, 
s/p)

 

Segundo o estudos de Lottermann (2013), Gramsci ao buscar superar 
o esgotamento da escola tradicional, tendo como base de análise as con-
dições da sociedade industrial de seu tempo e como referencial teórico a 
práxis, propõem uma escola onde se ensinasse com radicalidade e universa-
lidade os processos de libertação humana. Uma escola que contemple uma 
formação humanística e e formação técnica.

Pensar na perspectiva do currículo integrado é ter como finalidade (SAN-
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TOMÉ, 1998):

• que os(as) estudantes tenham conteúdos culturalmente relevantes;

• que conteúdos que estejam na fronteira das disciplinas possam ser 
articulados entre si, fazendo com que as diferentes disciplina dialoguem 
entre si;

• a interdisciplinariedade como forma de um novo pensar, na criação de 
novos hábitos intelectuais que leve em conta diferentes pontos de vistas, 
de um pensamento mais global e totalizante, de um articular e tornar o 
trabalho dos professores(as) mais cooperado.

 No entanto, adverte e arremata Lottermann (2013, s/p):

(…) uma pedagogia não é necessariamente transformadora por 
recomendar um currículo de ensino integral ou por condenar 
a transmissão pura e simples de conteúdos. Uma educação 
comprometida com a emancipação do homem tem no conhecimento 
escolar o meio pelo qual a análise da  realidade concreta, à luz dos 
conhecimentos cientificamente acumulados, possibilita perceber as 
contradições existentes na produção dos saberes, na apropriação da 
riqueza socialmente produzida e na forma de produção e distribuição 
do conhecimento. (...) O que faz do ensino de Currículo Integrado uma 
prática transformadora é seu  caráter de compreensão do real na 
sua totalidade, na busca da apreensão das relações estabelecidas a 
partir do trabalho como ação produtora da existência e portadora de  
contradições em uma sociedade marcada pela apropriação privada da 
produção social. É  este exercício dialético que o torna capaz de revelar 
os interesses de classe presentes, inclusive na produção e distribuição 
do próprio conhecimento científico e tecnológico.  Por isso, seu objetivo 
de ler o mundo a partir do trabalho, da ciência e da cultura. Trata-se 
de uma proposta de educação de caráter estratégico na construção de 
uma sociedade  que supere o capitalismo. 

b) O PPP como ente totalizante e articulador da prática curricular

Em determinado momento de seu livro Santomé (1998) define currículo 
como sendo um projeto educacional planejado. Essa ideia do autor nos apro-
xima do Projeto Político Pedagógico (PPP) que tem como finalidade planificar 
a ação pedagógica. Em uma de suas acepções, o PPP é o ente totalizador 
das práticas pedagógicas e, portanto, também é articulador do currículo.

O PPP objetiva-se nas atividades desenvolvidas pela escola, em certo 
sentido organiza o trabalho pedagógico seja num todo, seja na organização 
da sala de aula, estabelecendo relações  com a realidade social. No escopo 
deste texto tomamos a escola como o “espaço social marcado pela mani-
festação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/ou acomoda-
ção de todos os envolvidos na organização do trabalho pedagógico” (VEIGA, 
2001, p. 20) 

Assim como o currículo, o PPP  reflete uma visão de mundo, inscreve-se 
como ideologia e hegemonia e que portanto se materializa em ações, em 
rituais que podem, numa concepção libertadora emancipar o humano ou,  
numa concepção mais tradicional-capitalista-neoliberal, submetê-lo. Trata-
se de uma

(…) ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso 
definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola 
é, também, um projeto político por estar intimamente articulado 
ao compromisso sociopolítico com os interesses reais coletivos da 
população majoritária. É político no sentido de compromisso com a 
formação do cidadão para um tipo de sociedade. (Ibidem, p.12-13)

Em geral as escolas têm sido orientadas no PPP a uma organização hie-
rárquica e fragmentada do conhecimento escolar.  Faz-se necessário que 
articulemos no âmbito do Projeto outras formas de organizar o currículo, 
em que o conhecimento escolar interrrelacione-se, com vistas ao currículo 
integral. Desta forma, o PPP é instrumento que ajuda a pensar o currículo 
e através dele a construção da matriz curricular que atenda os objetivos da 
integralidade  e da interdisciplinariedade curricular.

Assim, ter o PPP como ente totalizante, organizando e articulando o cur-
rículo numa perspectiva integral, humanizadora e emancipatória, do humano 
omnilateralizado, implica superar uma compreensão por vezes ingênua, por 
vezes vulgar da sociedade, concebida como um todo homogêneo, e do hu-
mano como alguém que tende a sujeitar-se acriticamente aos modelos e 
padrões hegemônicos, o “assim seja” do Althusser. Para isso é necessária a 
crítica, a contestação e a resistência.

Sabemos que as práticas curriculares seguem naturalizadas no âmbito 
da escola e que as escolas e seus profissionais são, em geral, refratários a 
qualquer tipo de mudança, ainda mais no nosso caso em que propomos uma 
ruptura à lógica que historicamente tem produzido a exclusão. No entanto, as 
ações que são possíveis de serem engendradas por dentro do sistema, são 
importantes para a superação da ordem do capitalismo. 

Assim, “a educação não pode funcionar suspensa no ar. Ela pode e deve 
ser articulada adequadamente e redefinida constantemente no seu interre-
lacionamento dialético com as condições cambiantes e as necessidades da 
transformação progressiva em curso” (MÉSZÁROS, 2005, p. 76). E nisso 
está nosso comprometimento pedagógico e político, de nossa contra he-
gemonia ao currículo que conduz inexoravelmente a um projeto burguês de 
sociedade. Nós não cremos nessa inexorabilidade, até porque produzimos 
críticas e cisões que resultam em rupturas e são sinais de nossa resistência 
à ode fatalista dominante.

Secretaria Educacional
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A luta intensa dos trabalhadores em educação no Paraná trouxe nas úl-
timas décadas grandes avanços na conquista de melhorias nas condições 
de trabalho dos professores(as) de toda a rede pública estadual de ensino. 
Muitas das utopias que projetamos há dez, vinte anos, após muito trabalho, 
confrontos, negociações e marchas, conseguimos tornar realidade.  A imple-
mentação de 30% de hora atividade para o segundo semestre  deste ano é 
uma importante conquista na grande luta que ainda travamos por mais tempo 
para  que os professores(as) dentro de sua jornada escolar possam realizar 
as tarefas pertinentes a sua profissão, que em muitas situações ainda são 
realizadas extraclasse.

Esta conquista é resultado de mais de duas décadas de embates. Os pri-
meiros 10% de hora-atividade foram conseguidos com a greve realizada em 
2000. Entretanto este percentual não se estendia a toda a categoria e nem 
a totalidade da carga horária dos(as) professores(as), haja vista que só tinha 
direito a elas os(as) professores(as) QPM e no padrão, excluíam-se, assim,  as 
aulas extraordinárias e os(as) professores(as) contratados em regime provi-
sório. 

A extensão desse direito, após um novo conjunto de lutas, só ocorreu em 
2002 e em dois momentos distintos. Em janeiro daquele ano é publicado o 
Decreto 5249/2002 que efetivava os 10% de hora atividade para todos(as) 
professores(as) independente do regime de trabalho. E em setembro do mes-
mo ano é promulgada a Lei Estadual 1387 ampliando a hora-atividade para 
20% a ser cumprida no ano seguinte, 2003. 

Ainda que sinalizasse um avanço, este percentual, era insuficiente, já que 
nossa bandeira histórica nacional é de atingir os 50%  da jornada de trabalho 
para o estudo, planejamento, formação continuada e realização das tarefas 
inerentes a prática pedagógica. 

No conjunto de lutas e mobilizações que seguiram, conseguimos em 
2008, sancionada pelo Presidente Lula em 16 de Julho, a publicação da Lei 
Federal 11738/08  definindo que pelo menos 1/3 da jornada de trabalho 
fosse destinada a hora-atividade. Esta lei sofreu ataques de gestores esta-
duais e municipais, tensionando pelo seu não cumprimento, o que fez com 
que novas mobilizações fossem articuladas pela APP-Sindicato o que levou ao 
recuo deste governo. 

Chegamos assim, no final do ano passado, exatamente 10 anos após a 
efetivação do direito a hora atividade no nosso estado, a 25%  de hora ati-
vidade que foram implementados no início deste ano, ampliados para  30% 
efetivados neste mês de julho e aguardamos, mobilizados, para o início de 
2014, a implementação dos 33% previstos na Lei Federal. 

Ainda que insuficiente, já que nossa luta é pelos 50%, é necessário que 
nos apropriemos  deste direito como um tempo qualificado de reflexão sobre 
a prática docente. 

Hora atividade, humanização e práxis pedagógica

 Entendemos que a hora-atividade como parte do processo de huma-
nização do trabalho do(a) professor(a) e o trabalho, por sua vez, é compreen-
dido como princípio educativo. Miguel Arroyo, no livro “Outros Sujeitos, Outras 
Pedagogias” pondera:

Se o ser humano vira cultural, culto, pensante, moral, humano pelo 
trabalho, por sua vez essas dimensões humanas têm um papel central 
nos processos de tornar o trabalho humano, de torná-lo ou não princípio 
de humanização. (…) Essa rica articulação entre trabalho, cultura, 
pensamentos, valores, identidades é central quando nos aproximamos 
dos processos educativos e repensamos a teoria pedagógica. (…) Trazer 
o trabalho como princípio educativo significa levar a teoria pedagógica 
à matriz mais determinante, porém, se a cultura, o conhecimento, os 
valores, os símbolos e linguagens e os próprios processos educativos 
são reduzidos a meros produtos se torna difícil entender o trabalho 
como princípio educativo e entender a complexidade (…), sobretudo, de 
educação, humanização, libertação. (ARROYO, 2012, p.102)

Levando-se em conta esta ponderação, apropriar-se da hora-atividade no 
aspecto mais ampliado da formação humana significa produzir uma ação di-
rigida de superação, de ressignificação do trabalho docente, que possibilite 
aos(às) professores(as), participar ativamente da história, transformando-se 
e transformando a realidade pelo processo de tomada de consciência através 
da práxis pedagógica. 

Paulo Freire (1979) já afirmava que “a educação, como prática da liberda-
de, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade.” e que 
o humano é capaz de “agir conscientemente sobre a realidade objetivada” 
(p. 22), desde que o faça a partir da “práxis”, tratada aqui como  a unidade 
indissolúvel entre a ação e a reflexão sobre o mundo.

Perspectivar a hora-atividade pela práxis é tomar este tempo como mo-
mento de planejamento do trabalho pedagógico, de  avaliação dos percur-
sos formativos que se desenvolve com os(as) estudantes; tempo preferen-
cial para sua própria formação seja ela individual ou em conjunto com outros 
professores(as). Trata-se de um momento de revisão teórico-prático da ação 
pedagógica, momento de conscientização.

Para Freire, 

A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou 
melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética 
[práxis] constitui, de maneira permanente, o modo de ser 
ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. (…) 
A conscientização é um compromisso histórico. É também 
consciência histórica: é inserção crítica na história, implica 
que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e 
refazem o mundo. Exige que os homens criem sua existência 
com um material que a vida lhes oferece. (FREIRE, 1979, 
p.15, grifo nosso)

Uma postura humanizadora da hora-atividade requer percepção, auto-
crítica e vontade de superação das condições postas. É dar significância aos 
processos cotidianos, muitas vezes burocratizados e reduzidos à condição de 
instrumentos meramente formais, de ressignificar estes instrumentos a partir 
da práxis pedagógica. 

REVISÃO DA PRÁXIS
NA HORA-ATIVIDADE



É necessário, por tudo que afirmamos aqui, que a hora-atividade consti-
tua-se em ação-reflexão-ação, imprescindíveis ao trabalho de quem tem a fun-
ção precípua de transformar aos(às) outros e permanentemente a si mesmo, 
conscientizando os(as) estudantes e conscientizando-se. Destarte que a  edu-
cação assume um caráter libertador e emancipador dos sujeitos envolvidos, 
tensionando para a  mudança da sociedade. 

Assim, a hora-atividade converte-se em ação de revisão da práxis peda-
gógica com vistas a esta liberdade e emancipação, o que faz com que  toda 
a ação pedagógica desenvolvida neste tempo, que vai desde o planejamento 
das disciplinas ou de áreas afins, da organização das aulas, dos encaminha-
mentos para o conselho de classe, da interação com outros profissionais da 
educação, dos estudos individuais ou coletivos, da formação profissional e o 
acesso e a vivência à outros níveis de cultura, assuma uma posição epistemo-
lógica reflexiva e libertadora, de conscientizar-se das ações e de transformar-
se por essas mesmas ações. 

É momento também, de apropriar-se organicamente do Projeto Político 
Pedagógico da escola no sentido de fazê-lo um instrumento vivo para si, que 
atenda à realidade da escola e de seu entorno,  fazendo com que se reflita 
sobre a que projeto de sociedade estamos atendendo: da conformação resig-
nadora ou da libertação conscientizadora.

Baseado neste modo de conceber a educação é que reiteramos e nos 
somamos à luta nacional que prevê a ampliação da hora-atividade para 50% 
da jornada do(a) professor(a), no sentido de melhorar as condições atuais de 
trabalho e contribuir fundamentalmente para uma educação voltada para a 
melhoria da qualidade da  atividade de ensino, tanto para o(a) professor(a) 
quanto para os(as) estudantes.

A APP-Sindicato atribui à hora-atividade um dos principais elementos hu-
manizantes e reflexivos do trabalho docente, uma vez que é o tempo reserva-
do para o processo de crítica da realidade que se apresenta em seu trabalho, 
momento para buscar conhecimentos e portanto, conhecer, desvelar os mitos 
e dialetizar sobre o trabalho que está sendo realizado e projetar e planejar o 
que ainda deverá ser realizado. É necessário que coletivamente projetarmos 
novas utopias e reafirmarmos nosso projeto histórico que exige 50% de hora 
atividade como condição de efetivação da escola pública de qualidade, como 
direito de todos e como dever do Estado.

Secretaria Educacional
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