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2021, TEMPO DE ESPERANÇAR!

C

hegamos a 2021. Nossa esperança é que
teríamos neste começo de ano um programa de vacinação muito mais adiantado do
que temos hoje. As doses de vacinas que chegaram mal conseguirão atender aos(às) profissionais de saúde. A inépcia do governo federal com
a contribuição de governadores, ao sustentarem
a necropolítica e de não tomarem medidas mais
restritivas de circulação das pessoas, levou à morte mais de 210 mil pessoas no Brasil. No Paraná,
aonde as mortes já chegam a 10 mil, o receituário
é seguido à risca pelo governador Ratinho Jr. Em
nenhum outro momento histórico atravessamos
uma pandemia nas proporções que temos hoje,
sem contar que a chegada ao poder de um governo fascista na esfera federal, pós-golpe de 2016,
tornou a situação ainda mais complicada.
Ratinho Jr e Renato Feder impulsionam projetos que têm como objetivos acabar com o serviço
público, privatizando-o, como o ocorrido com a
lei 20199/2020 que encerra a carreira dos agentes educacionais I e II, terceirizando-os(as) (sobre
esta questão o artigo Funcionários(as) de Escola
nos ajuda a compreender as atuais políticas para
este segmento escolar). A privatização também
se dá no interior das estruturas públicas até o
ponto que seu planejamento e ações sejam as
mesmas da iniciativa privada. É o que chamamos
de privatização por dentro: a escola continua pública, mas a forma de agir, a gestão, os objetivos
e, porque não, até sua função social, confundem-se com a esfera privada; estão mercantilizadas.
O resultado é que a educação pública está
corroída pelas atuais políticas estaduais. A militarização de 10% das escolas públicas, interventores(as) pedagógicos(as), chefias de NRE e
parte das direções de escolas que só trabalham
para obtenção de índices – em especial o aumento do IDEB, a prova Paraná, planilhamento
e controle digital dos conteúdos e ações docentes, instituição do CREP e de novos currículos
com a primazia das disciplinas de língua portuguesa e matemática, nomeação de interventores(as) para o lugar das direções de escola,
prova escrita para os(as) PSS, implantação do
modelo de aulas não presenciais sem discussão com as comunidades escolares; só para ficar entre algumas das políticas estaduais que
se deram em 2020, corroem a educação e têm

levado os(as) educadores(as) ao esgotamento,
sofrimento e adoecimento generalizado.
Uma escola de cansados(as)! Este é o sentido
de um de nossos artigos (A ofensiva empresarial
sobre a escola pública no Paraná), que retoma as
atuais políticas estaduais sob a ótica da reflexão
de Byung-Chul Han. Uma sociedade liberal e do
controle e o atual estágio de mercantilização da
educação pública em que o Paraná é emblemático, como ocorre nas redes estadual e municipais
– como nos lembra outro artigo que trazemos
aqui (2021, ano novo, desafios municipais renovados em tempos de pandemia) –, imbricam-se e produzem sujeitos do desempenho, empresários de
si mesmo e que competem entre pares e os(as)
melhores(as) se estabelecem “por mérito” sob
os(as) demais. Por outro lado, os(as) que não se
estabelecem, e estes(as) são maioria, são os(as)

segregados(as), os(as) fracassados(as) e os(as)
que, via de regra, estão depressivos e cansados.
Esta nova formulação é adequada ao espírito da atual sociedade e visa produzir sujeitos do
desempenho como se desenha no programa do
novo ensino médio. A concepção meritocrática
e utilitarista do conhecimento permeiam todo o
programa do novo Ensino Médio, principalmente
quando se referem às competências e habilidades. Se não bastassem as questões que envolvem
as concepções pedagógicas e metodológicas, sua
implementação depende de aspectos estruturais
e de organização das escolas públicas, como laboratórios e bibliotecas. No Paraná, a toque de caixa,
querem aprovar a nova proposta para o Ensino
Médio sem o tempo e a participação das comunidades escolares. Essa denúncia está em Novo Ensino Médio no Paraná: falácias de um processo democrático um dos artigos desta Edição Pedagógica.
Como fugir do amálgama que nos encontramos? Os passos do “andarilho da utopia” permitem, não só fazer a leitura deste tempo (a
denúncia) como a possibilidade de superá-lo (o
anúncio). Os elementos apresentados no texto
O centenário de Paulo Freire, o “andarilho da utopia” criam e recriam as sendas para uma educação emancipadora, na busca de uma sociedade
de sujeitos cognoscentes, históricos e utópicos,
o avesso do proposto pela atual sociedade do
cansaço. Esse processo, como bem nos lembra o
patrono da educação brasileira, se dá a partir de
uma justa revolta, de negação ao projeto necropolítico liberal que está em andamento no Brasil.
Para que isso ocorra precisamos nos constituir a
partir da praxis até o ponto que consigamos diminuir a distância entre o que dizemos e o que
fazemos, e vice-versa. O imperativo para que isso se realize é sempre a esperança. Paulo Freire
sempre acreditou que o ser humano foi criado e
está destinado a ter esperança e que a desesperança é que nos toma de assalto.
É com esperança que queremos que o 2021
aconteça. Sabemos que as ruínas neoliberais
de um projeto fascista e genocida de governo
se acumulam, assim como, os corpos de todas
as pessoas mortas pela incompetência governamental federal e estadual de controlar a pandemia. Que gritemos do alto das ruínas que se
amontoam sob nossos pés: Basta!

Edição
pedagógica

Jornal
30 de Agosto

3

A ofensiva empresarial
sobre a escola pública no Paraná
Por Cleiton Costa Denez
Professor Doutor em Geografia e Secretário
Executivo Educacional da APP-Sindicato

O

cenário atual da educação pública básica é emblemático, pois se trata da
maior ofensiva privatista e autoritária,
sem precedentes. Embora tenhamos vivido
diferentes períodos autoritários e de violência na história da educação brasileira, o período atual, apresenta peculiaridades, devido
ao método de desempenho e à fluidez e dinâmica das informações organizadas e a serviço
desses interesses.
No Paraná, o governo Ratinho Jr. e o empresário Renato Feder aplicam um projeto sofisticado e autoritário de Escola/empresa organizados
a partir dos ideais da economia liberal associada
aos grupos e ideais conservadores/autoritários
que atacam a autonomia e gestão democrática
para implantar o ideal meritocrático, entrincheirando as escolas.
Essa lógica, neoliberal, se pauta em uma sociedade de vencedores e perdedores, onde
os(as) fracassados(as) não têm direitos. O sujeito
resiliente deve se enquadrar no ideal empresarial, superando as pressões e os obstáculos das
situações adversas, além de reagir positivamente
frente à elas, buscando ser um bom gestor de si
mesmo, a partir do mérito. Não há excluídos(as)
e sim perdedores(as) que não possuem resiliência, mérito e o direito de reivindicar.
Neste contexto, os diferentes sujeitos da
educação e realidades e a necessidade de inclusão são ignorados de forma autoritária.
Santos (p. 54, 2015) destaca: “Em condições,
instalam-se a competitividade, o salve-se-quem-puder, a volta ao canibalismo, a supressão da solidariedade, acumulando dificuldades para um convívio social saudável e para
o exercício da democracia”.

Cria-se uma subcidadania de sujeitos que não
possuem o direito de reivindicação ou contestação do modelo, já que a justiça social, a cidadania e a inclusão são substituídas pela justiça de
mercado que se organiza pela competitividade
em um Estado puro de forma totalitária, como
tratado por Santos (p. 57, 2015): “A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale
e, desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência”.
O SUJEITO DE DESEMPENHO:
O EMPRESÁRIO DE SI MESMO
O que Renato Feder, orientado por uma
agenda de reforma empresarial de acordo com
Freitas (2018), busca no Paraná é fundar a escola do desempenho, a exemplo da sociedade
do desempenho, como tratado por Han (2017).
Para além dos interesses econômicos do orçamento educacional, o projeto empresarial aplicado no Paraná busca incutir no tecido social, a
partir dos sujeitos da escola, o ideal de empresários(as) de si mesmos, padronizados(as), atomizados(as) e individualizados(as) em busca do
sucesso que maximize a produção sem custos
ao empregador. Os(as) que não se enquadram
no ambiente de alta positividade, motivacional
e competitivo tornam-se fracassados(as), cansados(as) e depressivos(as).
Usando como referência Han (2017) é possível interpretar dois métodos, duas formas em
que a Seed/Empresa tem organizado a escola-empresa: primeiro, pelo modo disciplinar/coercitivo e, segundo, pela implementação de uma
política de desempenho a partir de testes e ranqueamento constantes.
Assim, as chefias regionais, equipes dos NRE,
tutorias, direções de escolas, equipes pedagógicas, professores(as), funcionários(as) e estudantes passam a fazer parte de uma grande engrenagem de competição. A escola pública, suas
ações e seus fins, é pautada pelos ideais e interesses desta agenda empresarial, ignorando os

diversos sujeitos da educação e suas especificidades e que devem se enquadrar a este programa empresarial.
SEED/EMPRESA: TUTELAR,VIGIAR,
INTERVIR E PUNIR
Foucault (1987) aborda a sociedade disciplinar, a necessidade de vigilância e coerção, e o
controle dos corpos, feita por hospitais, asilos,
escolas, presídios, quartéis e fábricas com a imposição de seus “panópticos”. A SEED/Empresa
se utiliza do método disciplinar em um primeiro
momento, para implantar a escola de desempenho, que vai além da sociedade disciplinar. Como
exemplo, as tutorias e ataques constantes à autonomia e gestão democrática escolar, a implantação das escolas militarizadas, demissão dos(as)
contratados(as) pelo Processo Seletivo Simplicado (PSS) e intervenções nas direções que se configuram como um golpe militar contra a escola
pública e democrática e a terceirização dos(as)
funcionários(as); conjunto de ações que violentam as comunidades escolares.
O planilhamento de tudo, o rígido controle
de dados e da frequência como o utilizado no
“presente na escola”, por exemplo, e a necessidade de constante ranqueamento se dão pela mensuração numérica do que se produz no
dia-a-dia, além da excessiva comparação entre as direções escolares. Estas ações também
têm o intuito de controlar, disciplinar e padronizar os conteúdos, daí a importância do controle sobre currículo e alterações da matriz
curricular. Desta forma, integra-se a escola/
empresa à lógica competitiva de produção de
conteúdos, de dados e índices, utilizando-se
como método a política de testes e assim desarticular as comunidades e impor a sua agenda liberal/autoritária.
A ESCOLA EMPRESA: TESTAR E RANQUEAR
A cereja do bolo, da escola/empresa, espaço
de desempenho, é a Prova Paraná, que possui o
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objetivo de treinar, ou adestrar, para alcançar
o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) e vender a educação
do Paraná com um selo panfletário e eleitoreiro. A escola é reduzida à lógica competitiva e
de responsabilização individual, deixando seu
cotidiano e as especificidades de suas comunidades e sujeitos para voltar a sua atenção a
aplicação, correção e ranqueamento dos(as)
estudantes, das gestões e da escola como um
todo, de forma censitária e padronizada. No entanto, a política de testes não se organiza apenas com a Prova Paraná ou com a obsessão e
histeria pelos resultados do IDEB. Faz parte do
combo a prova para a escolha das chefias regionais, a prova para direções de escolas e a prova
para os(as) PSSs.
Na política determinada, de testes e ranqueamento, para produzir sujeitos do desempenho
como trata Han (2017), os sujeitos da escola, deixam suas especificidades e particularidades para
se tornarem em empresários de si mesmo, que
tudo fazem para alcançar o primeiro lugar no
ambiente competitivo que pretende se produzir
na rede pública do Paraná. Para Freitas (2018),
este processo transforma os sujeitos da educação em competidores, que não colaboram entre
si, em que busca vencer o outro, todavia, só há
um primeiro lugar, e poucos são os lugares de
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melhor posição para se alcançar dentro desta estratégia. E como ficarão os(as) demais? Excluídos,
segregados, à margem?
A ESCOLA DO CANSAÇO
A pressão pelo melhor desempenho requer, em um primeiro momento, uma boa dose de organização disciplinar (coersão) para a
sua implementação, mas a supera em um momento seguinte, já que se funda na promoção
do eu em detrimento dos outros. O sujeito do
desempenho, submetido às formas coersitivas, inculca um ethos que o promove na busca de vencer o outro e a superar a si mesmo
pela lógica competitiva, sendo o patrão de si
mesmo que auto se disciplina, de acordo com
os termos pré-estabelecidos.
Para Han (2017) a sociedade disciplinar, abordada por Foucault (1987), gera loucos(as). Já a sociedade do desempenho produz depressivos(as),
que exploram a si mesmo sem qualquer coação
estranha, na busca constante da produtividade
sem limites. A sociedade do desempenho, para
o autor, tem como desdobramento e paradigma
uma sociedade do cansaço.
Portanto, puxando o fio para nossa reflexão
e de forma análoga, podemos dizer que vivemos
uma escola do cansaço. Cansaço por excesso,

exaustão e multitarefas, a exemplo do ensino
emergencial remoto, que no cenário de pandemia acelerou a plataformização das escolas e
aprofundou a lógica do desempenho, como a
emblemática obrigatoriedade ou não do Google
Meet e o enaltecimento de produtividade e números, como um todo.
Para Han (2017) a técnica de multitarefa, aplicada na escola/empresa, com o seu ambiente
competitivo, não representa nenhum processo
civilizatório. Ao contrário, trata-se de um retrocesso, já que esta técnica é amplamente disseminada entre animais selvagens. “Um animal
ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem de ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para
que, ao comer, ele próprio não acabe comido”
(HAN, p. 32, 2017). Para o autor, realizar multitarefa gera uma atenção ampla, mas rasa. Estão inundando as escolas de multitarefas sem
nenhuma profundidade cujo objetivo é sempre
obter o resultado pelo resultado de maneira superficial e panfletária.
RESISTIR: POR UMA ESCOLA PÚBLICA,
DEMOCRÁTICA E LIBERTADORA
Não é possível assimilar esta lógica de competição e desempenho que a Seed/Empresa impõem sobre as escolas. É necessário manter coesa uma rede de solidariedade e coletividade que
defenda a escola pública e de gestão pública/democrática e, sobretudo, uma educação libertadora e humanizadora.
Defender os princípios básicos da escola pública, com clareza da ofensiva do projeto empresarial como um todo e de suas partes, para
rechaçá-lo é fundamental. Para tanto, tecemos
aqui reflexões iniciais para o aprofundamento
do tema, debate e ações para derrotar a ofensiva
empresarial sobre a escola pública.

Referências:
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Tradução de
Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão.
Trad. Lígia M. Ponde Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987.
FREITAS, Luis Carlos de. A reforma empresarial da
educação: nova direita, velhas ideias. – 1ªed -. São
Paulo: Expressão Popular, 2018.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do
pensamento único à consciência universal. 25ª. ed. Rio
de Janeiro: Record, 2015.
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O centenário de Paulo Freire,
o “Andarilho da Utopia”
“A pedagogia que me toca é a pedagogia que escuta, provoca e vive a difícil experiência da liberdade, reconhecendo que há uma distorção, o autoritarismo.
Minha opção é por uma pedagogia livre para a liberdade, brigando contra a concepção autoritária de Estado, de sociedade.”
(Paulo Freire)

Por
Ana Carolina Dartora*
Edmilson Feliciano Leite**
Marlei Fernandes de Carvalho***
Antonio Frutuoso****

P

ara compreendermos o momento histórico
que atravessamos e para continuarmos lutando rumo às transformações sociais que
almejamos e precisamos, são necessários elementos teóricos, força, coragem e a esperança. A educação pública está sob ameaça, como de resto está
também nossa democracia. Daí a atualidade da leitura de Paulo Freire para estes dias. O caminho de
reflexão e metodológico que ele nos propôs a partir de suas obras ajudam, não só a compreendermos este momento, mas também a pensar saídas.
Paulo Reglus Neves Freire, o pernambucano
que revolucionou a educação, filósofo e pedagogo que construiu uma nova linha de pensamento em que lápis, cadernos e livros se tornaram
instrumento de luta em prol de uma vida digna.
Nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, uma das regiões mais pobres do país, onde
logo cedo pôde experimentar as dificuldades de
sobrevivência das classes populares. Seu histórico de militância e reflexões o levou à condição
de Patrono da Educação Brasileira (2012). Um
pequeno reconhecimento de um país que perse-

* Secretária da Mulher Trabalhadora e Direitos LGBTQI+ da
Direção Estadual da APP-Sindicato
** Assessor da Direção Estadual da App-Sindicato
*** Vice-presidenta da CNTE
**** Assessor da Direção Estadual da APP-Sindicato

guiu e exilou durante a ditadura aquele que acabou por ser considerado um dos maiores pensadores do século XX. Freire é o escritor brasileiro
mais traduzido no planeta e cuja produção revolucionou a educação mundo afora.
A obra de Paulo Freire é vasta. Desde a sua
mais conhecida publicação em 1968, “Pedagogia
do Oprimido”, dedicou-se a temas que refletem
a condição da educação no século XX com reflexos até os dias atuais. Dentre os temas que ele
aborda destacamos alguns fundamentos de sua
genealogia e com a ajuda deles, “desvelar” (Freire,
1976) a realidade que nos provoca neste tempo
de autoritarismo. Destacamos: Educação como
prática da liberdade, a conscientização e o diálogo e libertação. Como toda a teoria freireana,
estes conceitos se justapõem ao ponto de confundirem-se de forma proposital, demonstrando
a dialeticidade e complexidade da teoria.
1. Educação Libertadora
A educação libertadora é uma proposta pedagógica que se constitui em instrumento de luta e
de libertação contra qualquer sistema opressor.
O caráter dinâmico do processo educativo libertador e revolucionário, apresentado por Freire resgata a humanização do(a) oprimido(a), seja este(a)
um(a) trabalhador no sistema classista capitalista,
como também o sujeito subalternizado(a) pelas
questões de raça, gênero e sexualidade nesta sociedade machista, racista e sexista, restituindo-lhe, por meio da ação-reflexão-ação a condição
de sujeito de direitos. É nesse diálogo que a educação exerce o papel humanizadora de prática
transformadora e revolucionária. O processo de
desumanização que se produz por reiterados processos de alienação conduz a coisificação humana
em que o humano deixa de ser sujeito da história.

Libertar, pois, o homem oprimido desta realidade desumanizante, desta “coisificação”,
desta situação de “objetos”, de ser “menos”,
para ser “mais”, isto é, adquirir a própria dignidade humana perdida, realizar a sua vocação histórica, tornou-se o objetivo principal
de Paulo Freire e o ideal de sua luta. (Jorge
apud AZEVEDO, 2010, p.38)

Essa atividade de libertação, de transformar
o mundo mais humano é vocação ontológica e
se expressa nas lutas por emancipação que hoje
estão criminalizadas. Vivemos a violência política
contra os que lutam no Paraná e no Brasil. Violência determinada contra a classe trabalhadora, contra as organizações de trabalhadores(as),
contra camponeses(as), quilombolas, indígenas,
estudantes e educadores(as), contra movimentos populares, movimentos de mulheres, de
LGBTQI+, de negros(as), de ecologistas, dentre
outros. Em Pedagogia do Oprimido (2005) o eixo
central está no processo de humanização e desumanização e da necessidade de que o humano, em um constante processo de solidariedade,
reconquiste a humanidade perdida através dos
processos violentos de exclusão.
Toda relação de dominação, de exploração,
de opressão já é, em si, violenta. Não importa que se faça através de meios drásticos
ou não.(...) De modo geral, porém, quando o
oprimido legitimamente se levanta contra o
opressor, em quem identifica a opressão, é a
ele que se chama de violento, de bárbaro, de
desumano, de frio. É que, entre os incontáveis
direitos que se admite a si a consciência dominadora tem mais estes: o de definir a violência. O de caracterizá-la. O de localizá-la. E
se este direito lhe assiste, com exclusividade,
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não será nela mesma que irá encontrar a vio-
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2. Conscientização

lência. Não será a si própria que chamará de
violenta. Na verdade, a violência do oprimido,
ademais de ser mera resposta em que revela o intento de recuperar sua humanidade (...)
(FREIRE, 1967, pp.49-50)

A criminalização e negação da luta colabora
no campo das ideias para um processo de alienação, retirando a dimensão do agir transformador
no mundo, algo inerentemente humano, portanto todas as violências materializadas nos ataques
à vida e aos direitos são desumanizadoras.

Uma educação emancipadora tem por
pressuposto a conscientização. A educação engajada politicamente com as classes populares nada mais é do que a análise dialética da sociedade
capitalista. Foi em seu período de exílio no Chile
que Freire se apropriou dessas leituras. Em certo
sentido, Freire aproxima-se muito do pensamento
filosófico gramsciano, de que na educação é possível analisar os fatos, compreendê-los e superar
a visão ingênua da realidade social e desvelar o
discurso manipulador ideológico das classes do-

minantes (FREIRE, 1980). É o exercício libertador
da democracia no dia a dia superando os autoritarismos, o imobilismo, o fatalismo, a acomodação e a realidade injusta. É o exercício constante
da práxis coletiva na escola que assumimos nosso
papel libertador. O saber, o trabalho, a cultura, a
interação, o diálogo tornam-se libertadores.
A práxis, sendo histórica e social, apresenta-se em formas específicas, a saber: o trabalho, a
arte, a política, a educação, a luta e outros; além
de suas manifestações individuais e coletivas
concretizadas nas relações sociais. Pela praxis os
sujeitos sociais elevam sua consciência sobre o
mundo imediato, transitando de uma posição ingênua a uma posição crítica e de transcedência,
(FREIRE, 1980).
Ao dizer que “a leitura de mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989, p. 9), Freire determina um contexto em que a condição de entender o mundo se dá, inicialmente a partir do lugar
onde estamos, desde as suas primeiras percepções e de nossas práticas cotidianas e estende-se
e amplia-se ao longo de toda vida. Por outro lado
a afirmação não pode ser entendida como substituição da leitura, da pesquisa, do estudo, para
que não seja uma prática sem reflexão, tanto que
a esta expressão segue o complemento de que a
leitura da palavra, amplia não só nossa a leitura
do mundo como a possibilidade de recriá-lo.
(...) este movimento do mundo à palavra e da
palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo
mesmo através da leitura que dele fazemos.
De alguma maneira, porém, podemos ir mais
longe e dizer que a leitura da palavra não é
apenas precedida pela leitura do mundo mas
por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de
“reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo
através de nossa prática consciente (FREIRE,
1989, p.13).

Por sua vez, a praxis ao mesmo tempo em
que é ferramenta da conscientização é também
da constituição do sujeito. Sem ela o processo
de humanização capenga. Nesse sentido Freire
(1980) invoca que para se constituir como humano, a partir do processo de praxis, é necessário que este mesmo humano se compreenda
como sujeito epistemológico – sujeito congnoscente, crítico e criativo, que conhece e busca conhecer, assim como, faz e refaz o conhecimento –; tenha consciência história – uma posição
crítica e de consciência-mundo – e assuma uma
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posição utópica que, segundo Freire (1980, p,
27), “não é idealismo, é dialetização dos atos de
anunciar e denunciar” e desta forma, é alguém
que esperanceia o mundo.

que defendemos para a educação pública e o
que nos ensinou Paulo Freire.

3. Diálogo e libertação

A pedagogia crítica de Paulo Freire permanece viva e atualizada nessa conjuntura de 2021,
portanto, organiza nossa ação escolar e sindical.
Se contrapondo a violência constante do
opressor como método para impor a subordinação, dentre tantas, Paulo Freire nos provoca com
duas condições que até parecem contraditórias,
mas não são. Em uma delas, expressa na “Pedagogia da Autonomia” (2009, p. 75), invoca: “a minha raiva, minha justa ira, [que] se funda na minha revolta em face da negação do direito de ‘ser
mais’”, nos impelindo a uma justa revolta diante
das injustiças impostas pelo autoritarismo de
quem se vê em uma posição de poder inquestionável. Outra condição é a da amorosidade, que
não se trata daquele tal “amor platônico”, idealizante, mas sim comprometido e engajado com
as causas que se defende em favor do(a) oprimido(a), Nas palavras de Paulo Freire a “educação é um ato de amor”, onde homens e mulheres reconhecem-se como seres inacabados e o
diálogo tem a capacidade de restabelecê-los(as)

A Dialogicidade é um dos fundamentos do
trabalho freireano. É partir desse diálogo que
nasce a prática da liberdade, e em outras palavras, é pelo diálogo que práxis se estabelece
“Não há palavra verdadeira que não seja práxis.
Daí, que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo” (FREIRE, 2005, p.44). Em sua obra
Pedagogia do Oprimido, Freire trata da questão
tomando um capítulo inteiro para isso (Capítulo
3: a dialogicidade, essência da educação como
prática da liberdade). É nesta obra que Freire
descreve o diálogo como sendo o
encontro dos homens, mediatizados pelo
mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando,
portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por
que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem; entre os que negam aos demais o direito
de dizer a palavra e os que se acham negados

Nos passos do “andarilho da utopia”
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como sujeitos críticos no mundo, uma vez que
“não há diálogo (...) se não há um profundo amor
ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda (...). Sendo
fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo” (FREIRE, 2005, p. 79-80).
Em 2011 a Internacional da Educação para a
América Latina (IEAL) deu início ao Movimento Pedagógico Latino-americano (MPL) para
avaliar e propor políticas públicas educacionais em contraposição ao avanço do neoliberalismo e da mercantilização da educação na
perspectiva das organizações sindicais. Infelizmente, e de maneira violenta, a partir de 2018
com a eleição de Bolsonaro, Paulo Freire passa a ser atacado tanto pelo governo como por
movimentos conservadores. O MPL resistiu e
prepara um amplo processo de comemoração
e resistência da educação pública com representantes do mundo todo em Recife (Brasil)
em setembro de 2021. A atividade marcará
os 100 anos de nascimento de nosso querido
Paulo Freire como também fortalecerá o movimento de resistência e luta em defesa de uma
educação pública, laica e de qualidade, como
um direito social garantido pelo Estado.

deste direito (FREIRE, 2005, p. 91).

Em um mundo tão polarizado e vestido de
fake news como o nosso, o diálogo tem ocupado
lugar secundário. Mesmo a palavra quando dita ou escrita carece de argumentação. Sobram
“bolhas” onde os mais variados sentidos, inclusive os falseados, são atribuídos e encontram
guarida. Não há espaço de produção cultural,
muito menos de assunção à consciência. Somente relações simétricas e horizontais, de respeito às diversidades e lugares de falas é que
se estabelece a verdadeira “con-versa”. Práticas
autoritárias e verticais revelam a negação da
palavra ao outro, como por exemplo, assistimos
no atual governo do Paraná, em que o diálogo
se dá de empresário para empresários, desvelando um método de governança. E Para os(as)
demais, como os(as) servidores(as) públicos,
não há diálogo, pois as relações são verticais e
se dão entre patrão e empregado.
“Aos subalternos” a relação que se impõe é a
da imposição, restando às trabalhadoras e aos
trabalhadores da educação, como também à comunidade escolar obedecer a autoridade que
neste momento se encontra numa posição de
poder. Simples assim, porém, ao contrário do

7

NÃO SE PODE FALAR
DE EDUCAÇÃO SEM AMOR.
Paulo Freire
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Um movimento que dialoga com o, também
carinhosamente chamado, “andarilho da utopia”
em duas passagens, uma registrada no vídeo de
sua última entrevista (http://www.ceaal.org/v2/
cgvideo.php) e em carta, ambas publicadas pouco antes de sua morte, onde, emocionado em
testemunhar as marchas dos sem-terra, expressa seu sonho de ver se multiplicar “a marcha dos
desempregados, dos injustiçados, dos que protestam contra a impunidade, dos que clamam
contra a violência, contra a mentira e o desrespeito à coisa pública. A marcha dos sem-teto,
dos sem escola, dos sem hospital, dos renegados. A marcha esperançosa dos que sabem que
mudar o possível” (KOHAN, 2019, p.148).
Diante de tanta injustiça e violência do mundo atual, o que pode nos trazer a prática do “Esperançar”? Em primeiro lugar compreensão de
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nossa própria humanidade e consequentemente da realidade e de que a história não é linear,
passa por transformações que são feitas por
nós mesmos quando conscientes de que somos
agentes históricos. É preciso ter esperança para chegarmos ao inédito viável, ao sonho, é uma
atitude de não espera ou de que outros(as) venham a fazer por mim. Esperar é: “Eu espero que
dê certo, ou que os outros façam”. Esperançar é
ser capaz de buscar o que é viável para fazer o
inédito. Esperançar significa não se conformar e
agir coletivamente! O nosso discurso “em favor
do sonho, da utopia, da liberdade, da democracia é o discurso de quem recusa a acomodação e
não deixa morrer em si o gosto de ser gente, que
o fatalismo deteriora” (FREIRE, 2001, p.86).
Coletivamente vamos enfrentar e resistir
em 2021!

Referências:
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Terra, 2009.
__________. Educação como prática da liberdade.
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__________. A importância do ato de ler. Em três
artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1989.

Funcionários(as) da educação
Por Nádia Brixner
Secretária de Funcionários(as) da Direção Estadual da APP-Sindicato

2020 foi um ano especialmente duro por conta da Pandemia da Covid19, onde
os(as) funcionários(as) foram obrigados(as) a expor suas vidas, para garantir as escolas abertas. Mas também por conta dos ataques sistemáticos aos direitos dos(as)
trabalhadores(as). No Paraná a mira principal do governo estava sobre a Educação
onde os funcionários e funcionárias de escola foram os(as) mais prejudicados(as).
A lei 20.199 aprovada em 29 de abril de 2020, além de permitir substituir
o trabalho dos(as) funcionários(as) por empregos terceirizados, extinguiu o cargo
dos(as) Agentes Educacionais, feriu frontalmente a legislação nacional que garante
que o trabalho nas escolas deve ser realizado por profissionais da educação. Como
consequência, teremos o desemprego de 9700 funcionários(as) contratados(as) pelo PSS e a impossibilidade de realização de concurso público, visto que o cargo foi
extinto.
Mas, no ano do Centenário de Paulo Freire, queremos convidar vocês a refletirem sobre suas palavras:
“Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua
coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar
de vez em quando o amanhã pelo profundo engajamento com o hoje,
com o aqui e agora, se atrelam a um passado de exploração e de rotina.”
Estas palavras devem nos dar coragem pra seguir lutando, coletivamente, pela
nossa valorização profissional, pela anulação da Lei da Terceirização e para que
tenhamos nossos direitos respeitados. Somos educadores e educadoras, desenvolvemos a educação do Paraná com os(as) demais colegas e não vamos permitir que
nossa Vida e a Escola Pública sejam sucateadas. Sigamos!
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Novo Ensino Médio no Paraná:
falácias de um processo democrático
Por
Taís Mendes*
Vanda Bandeira Santana**
Edinéia Navarro Chilante***

O

ano de 2020 não será esquecido tão facilmente. Seja pela crise sanitária provocada pela pandemia do Covid-19, que ceifou
milhões de vidas em todo o mundo, tendo, em
janeiro de 2021,o Brasil como segundo país em
número de mortos, atrás, apenas, dos Estados
Unidos; seja, no campo das políticas públicas, em
especial à política educacional, pela capacidade
do governo federal e o governo do estado do Paraná, de utilizar o momento da pandemia para
impor uma série de medidas antidemocráticas
ao campo da educação pública.
Em 2020, os(as) professores(as) da rede estadual foram surpreendidos(as) com a implantação
de um modelo de trabalho a distância, denominado “ensino remoto”, sem a discussão e a participação na formulação de suas diretrizes e seu
formato. Tivemos, ainda, a aprovação da intervenção militar em 206 escolas públicas estaduais, num processo travestido de consulta pública; o anúncio de aplicação de prova escrita para
seleção de professores(as) de contrato temporário (PSS) – levando quase 40 mil docentes para a
realização do teste seletivo em janeiro de 2021,
ignorando o pior momento da pandemia no estado. Como se não bastasse, ao final de 2020, o
Conselho Estadual de Educação aprovou um calendário para regulamentação e implantação do
Novo Ensino Médio no estado, que atropela qualquer possibilidade de discussão com a comunidade escolar.

*Secretária Educacional da Direção Estadual da APP-Sindicato
**Secretária Geral da Direção Estadual da APP-Sindicato
***Professora da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR

Em linhas gerais, a Reforma do Ensino Médio
propõe: a) a ampliação da carga horária, que implicará na dificuldade de acesso e permanência
do(a) estudante trabalhador(a) e o comprometimento do ensino noturno; b) uma maior participação da educação à distância na organização
disciplinar e curricular, sendo que, na EJA, este
percentual pode chegar até 80%; c) a instituição da
figura do “notório saber” em substituição aos(às)
profissionais formados(as); d) o currículo voltado
para demanda do mercado e não para a formação integral e; e) a oferta organizada a partir dos
chamados itinerários formativos (Linguagens e
suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias,
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas e Formação Técnica
e Profissional). O que vemos na nova lei é uma
proposta de obedecer ao princípio da flexibilidade, com redução de custos, levando ao esvaziamento do conteúdo e ampliando, ainda mais, a
desigualdade na sua oferta, pela impossibilidade
dos estabelecimentos escolares em oferecer todos os itinerários formativos aos(às) estudantes.
No que se refere ao conteúdo da nova lei do Ensino Médio, uma proposta para ser chamada de nova, deve, primeiramente, resolver a profunda desigualdade nas condições da oferta do Ensino Médio
no país. Vale ressaltar, que só no estado do Paraná
temos 155 municípios com apenas uma escola de
Ensino Médio que em sua maioria funcionam em
condições muito aquém das exigências de um efetivo padrão de qualidade. Sem falar na dificuldade
dos(as) jovens brasileiros em compatibilizar estudo e trabalho. Esta é, infelizmente, a realidade de
39,1% dos jovens brasileiros(as) de 14 a 29 anos,
segundo a PNAD de 2019, gerando altos índices de
não conclusão nesta etapa da educação básica.
Se o elemento central da Reforma é o combate ao abandono escolar, conforme consta da
justificativa da Medida Provisória que lhe deu
origem a Lei 13415/2007, não se vislumbra qualquer proposta concreta para que os(as) estudantes possam permanecer na escola e avançar
em seus estudos. Quais as ações previstas para
os(as) estudantes que são obrigados(as) a deixar

a escola para trabalhar? Qual a ação pensada
para manter as estudantes que deixam a escola
porque engravidam (23,8% das jovens de 14 a 29
anos, segundo a PNAD/2019)?
O pressuposto da Reforma é de que o currículo do Ensino Médio é o vilão da evasão e, alterando-o, os problemas do abandono escolar estarão
resolvidos. Trata-se, portanto, de mais um engodo e responsabilização do problema nas escolas.
Não será essa Reforma que resolverá os problemas estruturais e históricos do Ensino Médio, especialmente no momento de crise econômica e
elevado desemprego em que o país e o estado está afundado. Esta é mais uma ação governamental de confronto com o movimento de resistência
que nós educadores(as) temos feito em favor da
gestão democrática e da qualidade educacional.
Se a proposta de reformulação do Ensino Médio em si já é complicada, a sua implantação tem
sido um desafio para pesquisadores(as) das universidades e educadores(as) que conhecem a realidade escolar e lutam pela efetivação de uma
escola pública, laica, democrática e de qualidade
para todos e todas. Os ventos antidemocráticos
que trouxeram governos com práticas autoritárias em regimes democráticos, como é o caso do
Brasil, atingem em maior ou menor grau os entes federados, dado alinhamento dos governos
locais aos princípios do governo federal.
No Paraná, essa onda antidemocrática já se
desenhava desde 2015, quando da truculência
com que, o então, governador Beto Richa tratou
os(as) funcionários(as) públicos estaduais no episódio do 29 de abril. Na eleição de 2018 assumiu o governo o ex-secretário de Richa, Ratinho
Júnior, aliado e alinhado às políticas do governo
Bolsonaro. Para a Secretaria de Educação, foi
designado o empresário Renato Feder com o intuito de promover as reformas necessárias para
adequar a educação aos interesses privados. As
medidas implementadas pelo governo Ratinho
Júnior, seguindo a linha de fomentar a participação sem criar oportunidades de diálogo, têm
conduzido ao enfraquecimento dos processos
democráticos nas escolas públicas do estado.

10

Jornal
30 de Agosto

Igualmente alinhado às políticas do governo federal e estadual, o Conselho Estadual de Educação,
em setembro de 2020, com a justificativa de que
deveria atender aos prazos estipulados pela Lei
da Reforma do Ensino Médio, Lei nº 13.415/2017
(que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu mudanças na estrutura, concepção e finalidades do Ensino Médio e que
aponta o ano de 2022 como o prazo final para sua
implementação gradativa), aprovou um cronograma de trabalho que inviabiliza o debate democrático com as comunidades escolares e desconsidera
as reais condições físicas dos colégios.
Vale lembrar que em 2016 e 2017, o Paraná foi
protagonista no processo de resistência e denúncia da proposta de Reforma do EM, por meio das
ocupações das escolas e da mobilização constante da App-Sindicato, fazendo com que audiências
públicas promovidas por todos os NRE deliberassem pela não aceitação da Reforma no estado.
Naquele período, a mão autoritária do governo
Richa se fez presente, culminando, mais tarde,
em processos de sindicância e perseguição política, tanto para os(às) professores(as) e funcionários(as),como para os(as) estudantes que fizeram
parte das ocupações.
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Passados quatro anos, das manifestações e
ocupações de escolas, contrárias à proposta da
Reforma do Ensino Médio no estado, novamente nos deparamos com uma postura autoritária,
com um aceno falso de democracia ao justificar a
participação da comunidade escolar, via consulta
pública on-line, com prazos exíguos, desconsiderando, inclusive, a própria condição física, emocional e social que a pandemia impôs à população de modo geral e aos(às) educadores(as) e
estudantes de forma particular.
O Ensino Médio, assim como todas as etapas,
níveis e modalidades da educação merece ser avaliado constantemente, numa busca permanente de
aprimoramento para melhor atender a uma sociedade carente de políticas públicas adequadas às
suas necessidades e potencialidades. Porém, qualquer metodologia que negligencie a participação
ativa de todos(as) os(as) envolvidos(as), incorre em
risco grave de fracasso, segregação e discriminação, dada a realidade diversa a que se refere.
Refletir sobre o Novo Ensino Médio passa,
também, por discutir as condições de trabalho
dos(as) educadores(as), como porte de escolas,
número de estudantes por turma, condições dos
laboratórios e bibliotecas, entre outras questões

que afetam o dia a dia da escola e o fazer pedagógico dos(as) educadores(as).
Neste sentido, questionamos: a quem pode
interessar um debate na construção de um documento que muda estruturalmente a oferta do
Ensino Médio, sem incluir no processo aqueles e
aquelas que serão atingidos(as) e que estão diretamente envolvidos(as) e têm muito a contribuir?
Nossa defesa sempre foi e será por um Ensino Médio que se constrói de forma coletiva, do
respeito à realidade e às especificidades dos(as)
educandos(as), da inclusão de temas que valorizem o conhecimento científico e os modos de vida destes sujeitos e promovem uma visão crítica
do mundo, sua inserção no mundo do trabalho
e a participação social. É preciso, ainda, anunciar
e denunciar este processo que, ao não garantir
amplo debate, perde legitimidade e consistência
se distanciando do cotidiano da escola, das suas necessidades, seus anseios e das esperanças
que as comunidades depositam na escola ali instalada. A educação pública que acreditamos, na
perspectiva da classe trabalhadora, deve ter um
currículo voltado para a formação integral que
promovam a emancipação humana e a construção de uma sociedade justa e igualitária.
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2021, Municipais em
tempos de pandemia
Por
Márcia Aparecida de Oliveira Neves*
Celso José dos Santos**

E

m um ano marcado pela pandemia, trabalhadores(as) das redes municipais tiveram mais uma vez que mostrar sua força e capacidade de
resistência nas lutas por direitos e, ao mesmo tempo cuidar de sua
saúde e de seus familiares. A falta de sistemas municipais de Educação em
grande parte dos municípios, aliado às práticas administrativas antidemocráticas, trouxeram inúmeras situações de desrespeito aos direitos e imposição de uma jornada de trabalho duplicada (por vezes triplicada) e sem o
fornecimento da estrutura adequada.
Professoras(es), funcionárias(os) e famílias foram forçados(as) a utilizarem seus celulares, energia, internet e computadores e aqueles(as)
que não dispunham destas tecnologias se expuseram ao perigo realizando e/ou buscando atividades impressas nas escolas. Pressão, dificuldades e sobrecarga que geraram, muitas vezes, cansaço e adoecimento. A
Secretaria de Municipais acompanhou de perto todas as situações que
envolveram o ensino remoto. Recebemos inúmeras denúncias e intervirmos, política e juridicamente, assegurando direitos e respeito aos(às)
profissionais da educação.
Ainda em 2020, acompanhamos e incidimos sobre a Reforma da Previdência, propusemos a construção coletiva da Carta Compromisso com a Educação que colocou a pauta da educação no centro dos debates eleitorais
municipais. Um grande destaque de nossa luta foi a aprovação da emenda
Constitucional do Novo FUNDEB, quase perdida com a tentativa de golpe
da bancada privatista do governo Bolsonaro. Uma intensa luta coordenada
pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
e por diversos segmentos defensores da educação pública conseguiu barrar esse atentado contra a Educação Pública. Organizamos, também, a Jornada Municipal de Educação encerrada no dia 12 de dezembro, apontando
para os diversos desafios em 2021 entre quais: participar ativamente das
discussões sobre a volta às aulas presenciais, integrando comitês e debatendo protocolos de defesa da vida e todas as condições estruturais para
valorização profissional e melhoria da qualidade de ensino; reorganizar e
fortalecer as Direções Municipais; organizar a categoria em cada local de
trabalho; ampliar a aprimorar nossa comunicação e política de formação
com as redes municipais.
Finalizamos o ano denunciando e mobilizando sobre o golpe do Governo Bolsonaro que rebaixou o Custo Aluno per capita do FUNDEB em 2020,
zerando o reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional para o magistério
previsto para 2021. Uma luta que continua, pois será a primeira vez na história do Fundeb que os(as) docentes da educação básica pública ficarão
sem reposição em seus vencimentos.

Neste início de ano nos mantemos na luta para que os recursos repassados da Lei Kandir integrem a política de valorização profissional e que
os novos(as) gestores(as) cumpram os compromissos assumidos de valorização profissional. No entanto, a grande luta, diante do agravamento da
pandemia do Covid-19, continua sendo a defesa da vida, numa sonora sintonia com as forças progressistas da sociedade que pedem a VACINA JÁ
para todos(as), em especial para que a educação pública possa retomar as
atividades em segurança.
Num contexto de necropolítica, de negacionismo científico, das fake news,
de crise sanitária, econômica, política e social; é imperioso que as Redes
Municipais de Educação, neste do centenário de Paulo Freire, mobilizem esforços de resistência e luta em defesa dos serviços públicos e de seus/suas
servidores(as), particularmente da educação, para que possamos contribuir
para a superação desta grave crise humanitária que se instalou em nosso
país, em nosso estado e mesmo em nossos municípios. Uma luta que requer
a unidade da classe trabalhadora e de todos os movimentos sociais.

*Secretária Executiva de Assuntos Municipais da Direção Estadual da APP-Sindicato.
**Secretário de Assuntos Municipais da Direção Estadual da APP-Sindicato.
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Eleja a Comissão Sindical Escolar em sua escola
Ela é nossa principal ferramenta de luta
Por Tereza Lemos

“Enquanto eu luto, sou movido pela esperança;
e se eu lutar com esperança, posso esperar”
(Paulo Freire)

Secretária de Organização da Direção Estadual da APP-Sindicato

A

organização por local de trabalho é um poderoso instrumento de luta. No entanto, o
fortalecimento da organização das(os) trabalhadores(as) não interessa aos governos neoliberais tanto que, um dos mentores do neoliberalismo, Buchanan (Apud FREITAS, 2018, p.20),
afirma: “(...) todo o mal começa quando os indivíduos, que isoladamente não têm força, se juntam para formar movimentos para se fortalecer
numericamente e influenciar o governo, fazendo
com que este ouça seus desejos e atue por eles”.
O presidente da república e o governador do
Paraná são seguidores das teorias neoliberais
e adeptos do viés autoritário e antidemocrático
dessas teorias. Por isso, implementam reformas
que desestruturam a luta das(os) trabalhadoras(es), colocam novos marcos de precarização e
garantem acumulação para os donos dos meios
de produção e para mercado financeiro. Para
Selwyn (apud FREITAS, 2018) o controle do Estado sobre a economia deve ser mínimo e, a democracia é apenas uma forma de manutenção
do poder. Já para Mészáros (2008) o Estado é um
dos maiores mediadores do capital. O(a) professor(a) da escola pública, funcionário(a) desse Estado, está sujeito ao processo de proletarização e
alienação, assim como o trabalhador da fábrica.
Desmantelar os sindicatos é uma prerrogativa
necessária para efetivar a precarização das relações de trabalho a serviço do capital.

A situação que nos encontramos hoje é resultado dessa orientação política e exige que as(os)
trabalhadoras(es) organizem-se em sindicatos e
consolidem essas instituições como ferramentas
de lutas para enfrentar, inclusive, a luta contra
o desmantelamento dos próprios sindicatos. Um
sindicato forte é aquele, cuja organização, se inicia no local de trabalho porque é lá que se dá a
precarização das relações de trabalho. Uma organização sindical por local de trabalho consolidada fortalece o sindicato e é fundamental para

exercer a democracia nas relações de trabalho,
condição necessária para a democracia plena.
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COMO ELEGER A COMISSÃO SINDICAL NA ESCOLA:
1. Reúna todas(os) professoras(es) e funcionárias(os) de sua escola, presencialmente ou on-line.
2. Debata com o coletivo a importância da Comissão Sindical na escola.
3. O coletivo de trabalhadoras(es) deve indicar, pelo menos, uma/um titular e uma/um suplente por turno, num total de até 9 representantes.
4. Entre as(os) representantes, precisa ter mulheres e homens, professoras(es) e funcionárias/os.
5. As(os eleitos devem acessar individualmente, e fazer o seu cadastro de representante sindical da APP-Sindicato em sua escola na página:
http://sistema.appsindicato.org.br/sindicalizacao
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