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Vida. Substantivo. Ainda que abstrato, é 
concretude. Realiza-se nas ações cotidia-
nas, nos sorrisos, nos abraços, na solida-

riedade e até mesmo na dor. Dor da perda de 
amigos(as) e familiares que vimos partir neste 
tempo de pandemia. Entre moinhos e gigantes, 
em que uma pandemia nos tirou o chão, sobrevi-
vemos pela nossa força e luta.

Lutamos por pão, trabalho e dignidade! A con-
dição da pandemia e ausência de políticas públi-
cas emergenciais de combate à desigualdade e à 
pobreza por parte dos governos estadual e fede-
ral fez com que mais de 27 milhões estejam abai-
xo da linha da pobreza, que 15 milhões estejam 
desempregados(as).

Lutamos por vacina para todos(as)! A vacina-
ção, que segue a conta gotas no Brasil, possibili-
taria que muitas das mortes por COVID-19, que 
se aproximam de 535 mil no Brasil e 33 mil no 
Paraná, resultado do descaso das políticas gover-

Pão, vacina e educação: 
nossa greve e lutas salvam vidas!

namentais, fossem evitadas. Foi o que ocorreu 
em outros países cuja vacinação está em estágio 
mais avançado.

Lutamos por educação! Os tempos de pande-
mia e a política educacional desastrosa do empre-
sário Feder, de ataque sobre a escola pública, só 
fizeram aumentar as desigualdades educacionais.

Lutamos pela vida! Os(as) negacionistas que 
habitam os palácios da Alvorada e Iguaçu são 
os(as) filhos(as) da necropolítica; submetem a vi-
da a uma política de morte. Quando se nega a vi-
da e a morte torna-se a protagonista da política, 
como fazem estes governos, é sinal de que a bar-
bárie se instalou entre nós. Nossa ação, desde o 
primeiro momento da pandemia, em março do 
ano de 2020, foi de defesa da vida. Foi essa ine-
quívoca defesa que possibilitou que as aulas não 
retornassem em sua totalidade na rede pública.

Nestes dias pedagógicos apresentamos de 
forma sintética este jornal em que tratamos de 

refletir sobre a atual política educacional do em-
presário Feder e quanto essa política se alinha 
a necropolítica dos governos estadual e federal. 
Mas também, como anteparo para nossas espe-
ranças, queremos contar das resistências que 
empreendemos neste período e que, não temos 
dúvidas, salvou a vida de muitos(as) professo-
res(as) e funcionários(as) de escola.

Temos a impressão que estamos num imen-
so porão feito de sombras. Alguns pirilampos 
lampejam como instantâneos de um flash. Sob 
ele nos guiamos como se fossem lampejos de 
nossa esperança. Nosso grito que se faz luta 
pela vida, por pão, vacina e educação esmurra 
a parede de sombras. Haveremos de corroer as 
paredes de sombras e fazer com a luz de um 
novo tempo de justiça nos liberte da barbárie 
destes tempos de genocídio.

Resistimos até este momento. E resistiremos 
ainda mais!
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Plataformização e hibridização 
da escola na crise pandêmica

Em março de 2020 o mundo foi surpreendido 
por uma pandemia causada pelo CoronaVírus. 
A educação foi profundamente atingida pela 

necessidade de distanciamento físico e passou a ser 
mediada por plataformas e aplicativos. O fenômeno 
da plataformização1 já se enraizava em diferentes 
nichos sociais guiado pelos interesses corporativos 
que buscam a total desregulamentação e flexibiliza-
ção das relações sociais  de forma multidimensional. 

É necessário contextualizar o advento da crise sa-
nitária com as intencionalidades que já estavam em 
curso anteriormente e que se aprofundaram com a 
aceleração do tempo ou pela compreensão do espa-
ço-tempo como trata David Harvey (2005). É impor-
tante lembrar que estava e continua em curso um 
programa de mercantilização da educação pública 
no Brasil, guiado pelas reformas2 educacionais que 
possuem viés neoliberal, como a reforma do Ensino 
Médio com a lei 13.415/2017; entre outras medidas 
que seguem na atualidade em pauta no Parlamen-
to, no Conselho Nacional de Educação e Conselho 
Estadual de Educação. Sobre a Lei do Ensino Médio, 
em implementação no Paraná e motivo das refle-
xões dos dias pedagógicos, para além do princípio 
privatista previsto na lei, contará com as dificuldades 
estruturais denunciadas em todos esses anos em 
nossas pautas. Propomos como contraponto para 
debate a defesa das Diretrizes Curriculares Estadu-
ais e os textos formulados: ver mais em Mendes & 
Santana et al. (2021); Garcia & Oliveria et al. (2021).

No Paraná, o governo Ratinho Jr. (PSD) e o em-
presário Renato Feder na pasta de educação se 
orientam por uma educação neoliberal, como trata 
Freitas (2018), e que se viabiliza nas políticas priva-
tistas e nos métodos que visam desestruturar a es-
cola de concepção pública e de gestão democrática 
em sua integralidade. Métodos intervencionistas, 
como a tutoria e os constantes ataques e manobras 
à autonomia de professores(as), funcionários(as) 
e direção de escolas, descaracterizam a escola de 
princípio democrático; princípio esse constitucional. 

Isso é perceptível, de forma explícita, pela desesta-
bilização do processo de consulta às comunidades 
escolares para escolha das direções de escola ou 
pelo engessamento e intervenção nas gestões esco-
lares através de diferentes instrumentos ou, ainda, 
pela forma que foram implementadas as escolas cí-
vico militares. De forma implícita, a Seed tem agido 
por meio da constante política de planilhamento, 
ranqueamento e desempenho3 com os testes cen-
sitários e mais uma gama de programas e interven-
ções de perfil empresarial e autoritário.

Com o início da pandemia, os sistemas de ensi-
no, diante da necessidade de suspender as ativida-
des presenciais, se tornaram reféns da intermedia-
ção por plataformas e do capitalismo de vigilância, 
mesmo sem se ter em mente o que teriam pela fren-
te, como destaca Moraes (2021). Se, por um lado, as 
plataformas foram a solução para um ensino emer-
gencial remoto, também é fato que elas trouxeram 
a fragmentação, a superficialidade, a dificuldade 
de execução de multitarefas e de aprofundamento 
dos conhecimentos. Moraes (2021) destaca, ainda 
nesse sentido, que os(as) profissionais de educação 
e estudantes se sentem ainda mais explorados(as) 
não suportando o ambiente on-line e, da mesma 
forma, os(as) estudantes não aguentam mais assis-
tir aulas que foram organizadas para serem olho no 
olho e que digitalmente perdem o sentido. 

Faz-se urgente questionar o “uso natural” das 
plataformas e da implementação de um ensino hí-
brido que tem uma lógica extrativista e de concen-
tração de lucros das corporações contra os direitos 
sociais e coletivos. É igualmente urgente pensar 
políticas públicas de proteção e garantia da escola 
pública dentro dos termos civilizatórios e contra a 
lógica produtivista e de apropriação de valor. 

Destaca-se, ainda, que o ensino remoto tem si-
do realizado com equipamentos pessoais dos(as) 
profissionais da educação e que para um possível 
ensino híbrido, com aulas síncronas, há sérias difi-
culdades estruturais para escolas que não possuem 

rede de internet e equipamentos que deixam muito 
a desejar, quando têm. Dessa forma, não há condi-
ções estruturais para o ensino híbrido nas escolas 
da rede, o que se tem são apenas os serviços de 
plataformas que realizam a intermediação profes-
sor(a)/estudante.

O Professor Roberto Moraes (2021) nos traz a 
urgência do retorno das aulas presenciais a partir 
da vacinação dos(as) trabalhadores(as) da educa-
ção, bem como da população em geral e da garan-
tia de segurança sanitária para as comunidades es-
colares. Só com a vacinação é possível retomar a 
interação social e reorganizar o processo de ensino 
aprendizagem que o ambiente escolar pode ofere-
cer e que vem sendo superficialmente mediado pe-
las plataformas e pela hibridização escolar. 

Por tudo isso, é necessário a superação deste 
período de crise sanitária, o retorno seguro às es-
colas e aprofundar o debate sobre a plataformiza-
ção e o ensino híbrido que se propõem para escolas 
e encontrar soluções que atendam um projeto de 
escola com a garantia de autonomia e com gestão 
democrática e a um processo de ensino aprendiza-
gem com qualidade em sua integralidade.
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Desde o início da pandemia te-
mos travado uma luta contra 
toda forma de  negacionismo. A 

luta em defesa da vida tomou a centra-
lidade de nossas ações além da defe-
sa de nossos direitos. O direito à edu-
cação é constitucional, mas o direito à 
vida também. Os dois se combinam e 
se complementam. Neste período de 
mais de um ano, APP-Sindicato, CNTE 
e diversas entidades movimentaram-
-se em defesa da vida e dos direitos 
dos(as) estudantes, profissionais da 
educação e comunidade em geral. 

No Paraná, Ratinho Jr, apoiador 
de Jair Bolsonaro, colocou em práti-
ca projetos de retirada de direitos: 
licença especial, promoções, progres-
sões, data-base, fim da carreira de 
funcionários(as), etc; com o apoio da 
maioria na Assembleia Legislativa e 
no Judiciário. Renato Feder impôs sua 
ofensiva mercantilista e ideológica no 
processo de aulas remotas e platafor-
mas digitais como solução educacio-
nal. Um processo mentiroso corro-
borado pela grande mídia muito bem 
paga pelo governo. 

Apesar do ataque à educação, edu-
cadores(as) jamais pararam seus tra-
balhos durante todos esses mais de 16 
meses de estado de emergência pro-
vocado pela pandemia. Aulas conti-
nuaram sendo ministradas da melhor 
forma possível, com muito mais em-
penho e aumento da carga horária de 
todos(as) os(as) profissionais da edu-
cação. As direções, equipes pedagógi-
cas, funcionários(as) e professores(as) 
não pararam o trabalho presencial, 
mesmo que de forma escalonada, co-
locaram a vida em risco em nome da 
alimentação escolar, da entrega de ati-
vidades e atendimentos diversos. 

No combate a essa política de des-
monte, mesmo em tempos de pande-
mia, a APP-Sindicato se manteve na lu-
ta.  Cientes das dificuldades impostas 
pelo período, nos vimos obrigados a 
reorganizar nossa forma de lutar. In-
tensificamos o uso das ferramentas 

virtuais, e foi através delas que realiza-
mos Conselhos, Assembleias, Coman-
dos de greve e reuniões de direção, de 
coletivos, com a Seed, com a ALEP e 
com o Ministério Público, entre outras.

Nossa defesa pela vida ficou ex-
plícita no Manifesto por uma educa-
ção humanizadora em defesa da Vida 
publicado em Junho de 2020 (https://
appsindicato.org.br/manifesto_educa-
cao_humanizadora_defesa_vida/). Ofi-
cializamos o Ministério Público Estadu-
al, o Ministério Público do Trabalho e 
a Defensoria Pública sobre nossas po-
sições. Ações jurídicas foram ingressa-
das no tribunal de justiça. Também ofi-
cializamos nossas reivindicações junto 
à SEED, à SEAP, à Casa Civil, ao Conse-
lho Estadual de Educação e a Comis-
são de Educação da ALEP. Foi também 
na ALEP que participamos de audiên-
cias públicas, principalmente das con-
vocadas pela Frente Parlamentar do 
Coronavírus. E mesmo sabendo das 
dificuldades, manifestamo-nos pre-

sencialmente, com todos os cuidados 
devidos, em frente à Seed, à ALEP, ao 
Palácio Iguaçu e às sedes dos Núcleos 
Regionais de Educação. Algumas des-
sas ações presenciais foram de forma 
conjunta com os demais servidores(as) 
organizados no FES.

Em plena pandemia ocupamos, 
em novembro de 2020,  a ALEP, na 
defesa do emprego e da revogação 
do edital de contratação pelo PSS. A 
ocupação levou a uma greve de fome 
que durou cerca de 8 dias. 

Em 23 de janeiro de 2021, na As-
sembleia da Categoria, deliberamos 
pela greve das aulas presenciais que 
se deu efetivamente a partir de março. 
Nossas principais reivindicações, além 
das mais gerais, são a imunização 
dos(as) profissionais da educação e a 
defesa da vida de toda a população.

Em maio, por iniciativa do sindi-
cato, pesquisadores(as) do INPA e 
da UFMG publicaram a Nota Técnica: 
Avaliação da pandemia de COVID-19 no 

estado do Paraná, necessidade de ma-
nutenção de medidas até avanço da va-
cinação. A pesquisa avaliou a situação 
de 10 cidades paranaenses. A conclu-
são dos estudos foi de que o retorno 
às aulas presenciais, ou mesmo híbri-
das, só seriam possíveis com a vacina-
ção dos(as) professores(as) e funcio-
nários(as) da educação e com parte 
da população imunizada.

Entre idas e vindas, em que o gover-
no acenava para o retorno das aulas 
presenciais, intensificamos ações junto 
às câmaras de vereadores(as), prefei-
turas e promotorias de justiça muni-
cipais. Essa ação permitiu que muitas 
prefeituras se posicionassem contra o 
retorno das aulas presenciais em seus 
municípios, promovendo o recuo da 
Seed para o retorno presencial.

No entanto, o governo tenciona, a 
todo o momento, por esse retorno. É 
o que faz nesse período de recesso, 
em que noticia o retorno presencial 
para os últimos dias de junho. Por 
conta disso, a greve das aulas presen-
ciais se mantém. 

Todas as ações descritas aqui, e 
não foram poucas, foram o que possi-
bilitaram, apesar das penosas perdas 
de amigos(as) e familiares, que mui-
tas vidas fossem salvas.
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http://appsindicato.org.br/greve


4
Jornal 30 de Agosto

Edição pedagógica

EXPEDIENTE

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná - Filiada à CUT e à CNTE. Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba / PR - CEP 80.230-020 - Tel.: (41) 3026-9822
Presidente: Hermes Silva Leão | Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues | Secretário Executivo de Comunicação: Claudinei Pereira | Jornalistas: Fabiane Burmester 
(4305–PR), Luis Lomba (99.667/92 - RJ), João Paulo Nunes Vieira (11792-PR) e Uanilla Pivetta (8071-PR) | Diagramação: Rodrigo Romani | Técnica em atendimento (fale conosco): 
Valdirene de Souza | Edição de vídeos: Luan Pablo Romero de Souza.

Produção em parceria com a Secretaria Educacional da APP-Sindicato - educacional@app.com.br 

Gestão Somos mais APP – Em defesa da Escola Pública (2017-2021) - Hermes Silva Leão [Presidente], Arnaldo Vicente [Secretário de Formação Política-Sindical e Cultura], Celso José dos Santos [Secretário 
de Assuntos Municipais], Clau Lopes [Secretário Executivo da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Claudinei Pereira [Secretário Executivo de Comunicação], Cleiton Costa Denez [Secretário Executivo Educacional], Elizama-
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ra Melo Dartora [Secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Luiz Carlos dos Santos [Secretário de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo], Luiz Fernando Rodrigues [Secretário de Comunicação], Marcia 
Aparecida de Oliveira Neves [Secretária Executiva de Assuntos Municipais], Maria Madalena Ames [Secretária de Administração e Patrimônio], Mario Sergio Ferreira de Souza [Secretário de Assuntos Jurídicos], Nádia Brixner 
[Secretária de Funcionários(as)], Paulo Sérgio Vieira [Secretário Executivo de Formação Política-Sindical e Cultura], Ralph Charles Wendpap [Secretário de Saúde e Previdência], Simone Checchi [Secretária de Política-Sindical], 
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APP Informa
Terceirização dos(as) 
funcionários(as)
“Não somos mercadoria. Exigimos respeito e valo-
rização”! É a luta da APP-Sindicato contra a tercei-
rização dos serviços nas escolas, que também re-
sultou na demissão de milhares de pessoas. Nossa 
luta é pela revogação da Lei da Terceirização (Lei 
20199/2020) e pela realização de concurso público.

Reforma Administrativa é o fim 
do serviço público
O começo do segundo semestre de 2021 será de 
intensa mobilização dos(as) educadores(as) do Pa-
raná para barrar a PEC 32, que tramita na Câmara 
Federal. Com o pretexto de fazer uma reforma ad-
ministrativa do Estado, a emenda constitucional aca-
ba com o serviço público, condicionando-o à lógica 
da iniciativa privada. “Não temos outro caminho que 
não seja fazer a luta de modo incansável para barrar 
essa reforma, sob pena de não termos mais um Es-
tado que garanta direitos sociais”, afirma Tereza Le-
mos, secretária de Organização da APP-Sindicato.  A 
PEC 32 abre espaço para privatização e terceirização 
generalizadas, pondo fim aos serviços públicos gra-
tuitos e universais prestados à população. 

Vitória da APP na ação 
do Piso Salarial
A APP-Sindicato teve vitória em ação judicial pelo pa-
gamento das diferenças salarias referentes ao perío-
do de descumprimento da Lei nº 11.738/2008-2011 e 
2012, com efeitos nos anos seguintes. A ação transi-
tou em julgado em setembro de 2020 e a APP iniciou 
as medidas jurídicas para o Estado cumprir a senten-
ça, que abrange a revisão e implantação das diferen-
ças nos contracheques dos professores(as) ativos(as) 
e inativos(as), e assegurar que os(as) integrantes do 
quadro do magistério não recebam valor inferior ao 
mínimo nacional. Também é parte da Execução da 
decisão o pagamento das diferenças salariais refe-
rente aos anos anteriores, a partir de 2011, data da 
vigência da Lei Federal. A ação do sindicato é coleti-
va, não sendo necessária a contratação de advogado 
particular para quem é sindicalizado(a).

Dia do(a) Funcionário(a) 
de Escola
7 de agosto é dia dos(as) funcionários(as) da educa-
ção! São 12 anos de reconhecimento profissional! É 
mais do que comemorar - é preciso recordar a con-
quista deste direito. Lembrem-se funcionários(as), 
vocês são educadores(as), e fazem toda a diferença 
para o bom funcionamento de uma escola de quali-
dade junto com professores(as), direções e equipes. 
A comemoração em 2021 é virtual em respeito ao 
isolamento necessário pela pandemia – e o nosso 
trabalho é dobrado para salvar vidas.

Eleições da APP-Sindicato 2021
Suspensão e adiamento do calendário eleitoral da 
entidade por causa da pandemia, assim, o man-
dato da diretoria segue até 31 de dezembro deste 
ano. No dia 7 de agosto, na Assembleia da APP, 
deve ser definida a nova data eleitoral. A decisão 
coletiva é uma forma de garantir o processo de-
mocrático em todas as etapas. Segurança e respei-
to a todos(as).

  Assembleia da APP

Atenção para a chamada da Assembleia do Sin-
dicato, dia 31 de julho, com novas decisões que 
vão impactar na defesa da educação pública e 
direitos dos(as) trabalhadores(as). É hora de de-
cidir o rumo da greve pela vidaa partir de um 
cenário real. Participe, acompanhe e veja as ava-
liações da Assembleia.

Pagamento da Ação ⅓ de Férias 
de 2003/2004
A Execução da Ação do “Terço de Férias” está na fase 
de pagamentos, depois de anos de trabalho jurídico 
da APP-Sindicato. Das 15 mil pessoas que compõem 
os 1.500 grupos desta Execução, uma grande parte 
já recebeu seus créditos e os demais estão sendo li-
berados, de acordo com a finalização dos procedi-
mentos jurídicos e administrativos. Ao receber os 
depósitos, a APP-Sindicato efetua as devidas confe-
rências de valores e credores e realiza os procedi-
mentos para a transferência na conta bancária in-
dividual de cada beneficiário(a). É fundamental que 
todos(as) façam a atualização dos dados na platafor-
ma Minha Sindicalização.

Execução da Ação CLT
Para quem compõe a lista desta ação, cumpriu os 
prazos e enviou a documentação solicitada pela APP, 
a Execução ainda aguarda decisões sem previsão de 
finalização do processo. As informações podem ser 
verificadas no sistema “Minha Sindicalização”, no link 
“minhas ações”.

Execução das Ações de 
restituição da contribuição 
previdenciária
A APP recebeu no final de 2020 e início de 2021, a 
documentação para a Execução das Ações de resti-
tuição da contribuição previdenciária. São ações que 
condenaram o Estado do Paraná a restituir valores 
descontados a título de contribuição previdenciária 
em desacordo com a legislação nos anos de 1999, 
na gestão do governador Jaime Lerner. Foram cerca 
de 17 mil pessoas, entre aposentados(as) e servido-
res(as) da ativa naquele período, que apresentaram 
os documentos nos prazos definidos pela APP-Sindi-
cato, tendo em vista a prescrição do direito. Não há 
previsão de pagamento desta Execução ainda.

31 de julho
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