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Fórum da Escola Pública

Depois de 20 anos, Smed deixa o Fórum
Atitude demonstra a falta de compromisso do governo Hissam com o interesse público

20 de agosto, segunda-feira, 8h30 ou 13h30, no Sismmar
· Carreira e Valorização dos Trabalhadores da Educação

21 de agosto, terça-feira, 8h30 ou 13h30, no Sismmar
· Jornada de Trabalho dos Trabalhadores da Educação

22 de agosto, quarta-feira, 8h30 ou 13h30, no Sismmar
· Regime de Previdência dos Trabalhadores da Educação

23 de agosto, quinta-feira, 8h30 ou 13h30, no Sismmar
· Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores da Educação

24 de agosto, sexta-feira, 8h30 ou 13h30, no Sismmar
· Saúde dos Trabalhadores da Educação

Sessão Extraordinária do 
Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, 
Gratuita, Laica e Universal de Qualidade

De 20 a 24 de agosto será realizada sessão extraordiná-
ria do Fórum em Defesa da Escola Pública. Os grupos de tra-
balho ocorrem pela manhã e à tarde, no Sismmar, à av. Beira 
Rio, 31, Jardim Iguaçu, Araucária.

A participação em cada grupo adicionará 4 horas na car-
ga horária da XX Sessão. A comissão organizadora orienta 
que professoras/es compareçam na hora-atividade.

A XX Sessão Plenária do 
Fórum Municipal em Defesa 
da Escola Pública já tem datas, 
horários e convidados escolhi-
dos. Será nos dia 20 e 21 de 
setembro. Os detalhes finais 
estão sendo cuidados.

Porém, os debates co-
meçam bem antes. De 20 a 24 
de agosto será realizada uma 
sessão extraordinária, na sede 
do Sismmar. Veja no quadro.

O objetivo é fazer um 
diagnóstico das questões que 
envolvem carreira, jornada, 
previdência, formação inicial 
e continuada e a saúde das 
pessoas que trabalham a edu-
cação pública municipal. 

A XX Sessão do Fórum 
Municipal de Educação co-
meça às 18 horas do dia 20 
de setembro, no plenário da 
Câmara Municipal.

Após atividade cultural 
e a abertura da sessão, a pro-
fessora aposentada da UFPR 
Milena Costa apresentará o
tema dos debates, que é “Car- 
reira e Valorização dos Traba-

lhadores da Educação”.
Na manhã do dia 21 se-

rão realizados os cinco gru-
pos de trabalho: Carreira, Jor-
nada, Previdência, Formação 
e Saúde, na Câmara Munici-
pal, no Salão da Igreja Matriz 
e no Sismmar.

Na tarde dessa sexta-fei-
ra ocorre a plenária final do 
fórum, na Câmara Municipal.

XX Sessão Plenária do 
Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, 
Gratuita, Laica e Universal de Qualidade

20 anos propondo políticas públicas para a educação

O Fórum da Escola Públi-
ca é o espaço para se debater 
com a sociedade araucarien-
se e o poder público como é a 
educação que queremos para 
formar cidadãs e cidadãos. Ele 
tem a função de propor polí-
ticas educacionais para a ci-
dade. 

Talvez isto explique a saí-
da da Secretaria da Educação 
e do governo municipal do Fó-
rum da Escola Pública. Agora, 
Hissam não vira as costas ape-
nas para os sindicatos. Vira as 
costas à sociedade civil. Foge 
de qualquer debate em que o 
interlocutor não seja dócil. 

O fórum é um organis-
mo criado pela sociedade ci-
vil araucariense em 1999 para 
propor políticas de educação 
no município e acompanhar 
sua execução. Todos os seg-
mentos da educação pública 
e toda a população estão con-
vidados a participar. 

A Prefeitura Municipal, a 
Câmara de Vereadores, o Si-
far, Sismmar e várias outras 
entidades e instituições sem-
pre participaram do fórum. 
Muitos debates importantes, 
como o do Plano Municipal de 
Educação, foram travados ali. 

Esperava-se da adminis-
tração municipal que divul-
gasse o evento e participas-
se ativamente das discussões, 
que devem fundamentar as 
políticas de Estado e as ações  
de governo.

A retirada do governo do 
fórum mostra bem a falta de 
compromisso do prefeito com 
o interesse público. Na gestão 

Hissam, prevalece o interesse 
privado. 

A comissão organizado-
ra do fórum solicitou escla-

As discussões começam neste mês, com a 
Sessão Extraordinária, de 20 a 24 de agosto

Programação dos 
debates já está traçada

recimentos para o secretário 
de Educação sobre a ausên-
cia da Smed na organização 
do evento.

A proposta é que, nes-
sa semana, as pessoas dedi-
quem os momentos de ho-
ra-atividade para enriquecer 
esse debate trazendo sua vi-
vência profissional. 

O magistério precisa 
mesmo se preparar para os 
debates na XX Sessão Plená-
ria, que ocorre em setembro, 
e terá o tema Carreira e Valo-
rização dos Trabalhadores da 
Educação.

Precisa também estar 
municiado com conhecimen-
tos e argumentos para de-
fender seus direitos no anun-
ciado ataque aos planos de 
carreiras.

Um BASTA ao neoliberalismo!
Professores e servido-

res do quadro geral realiza-
ram panfletagem na sexta-fei-
ra, 10 de agosto, na praça da 
Igreja Matriz, no Centro. A ati-
vidade fez parte do dia nacio-
nal de luta contra as políticas 
neoliberais que governos e o 
capital internacional impõem 
à classe trabalhadora. 

A mobilização foi convo-
cada pelas centrais sindicais. 
Em Curitiba, houve ato em 
frante à Fiep.

A mídia propaga diaria-
mente a ideologia neoliberal 
ao defender medidas como 
congelamento e a redução de 
salários, a retirada de direitos 
e a diminuição do Estado. 

Estado mínimo significa 
corte radical no investimen-
to social – saúde, educação, 
segurança, assistência social 
e Previdência. Prevalecem os 
privilégios de minorias e o in-
teresse privado, que se apo-
dera das riquezas nacionais – 

as naturais e as produzidas.
Os salários são contidos, 

enquanto sobem os preços da 
gasolina, do gás, da cesta bási-
ca, de tudo. Aumentam a con-
centração de renda, a mortali-
dade infantil, o desemprego... 
A miséria.

Por outro lado, o Judi-
ciário acaba de dar a si pró-
prio aumento de 16,38%. Os 
clãs Setubal, Villela e Moreira 
Salles (Banco Itaú) receberam 
R$ 9,1 bilhões em dividendos. 

Sismmar e Sifar foram à praça denunciar o
 ataque dos capitalistas contra classe trabalhadora
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Governo manobra para atacar direitos
Carreira

Usa a tática da barganha. Ameaça pedagogas para tentar atingir o conjunto dos trabalhadores

Incomodado com as re-
clamações, o dono comprou 
um bode e o instalou na sa-
la. Não agradou ninguém e 
todos passaram a reclamar 
em tom mais alto contra o 
animal e todo incômodo que 
causava.

Para atender e conten-
tar a todos, o dono da pensão 
retirou o bode. O alívio foi ge-
ral. Porém,  as más condições 
continuaram as mesmas.

É mais ou menos o que 
faz o governo municipal ao 
defender a tese de que peda-
goga/o exerce cargo técnico.

O Município de Araucá-
ria sempre reconheceu que
pedagoga/o é função de ma-
gistério. Tanto que seu car-
go é definido como profissio-
nal do magistério. Por isto,
faz concurso público para pa-
drão de 20 horas, passível de 
acumulação com outro car-

impasse, o governo Hissam 
tirou da cartola um estranho 
bode. Disse que, na verdade, 
pedagoga/o exerce cargo téc-
nico.

Alvoroço geral!
Agora, o governo tenta 

centrar o debate na maneira 
de se retirar o bode, o cargo 
técnico. Trata o animal como 
se ele sempre estivesse na sa-
la. Sustenta que o cargo sem-
pre foi técnico e nunca nin-
guém havia se dado conta. 
Sugere que Araucária sem-
pre teria vivido na ilegalidade 
e aponta o dedo ameaçando 
exonerar cerca de vinte peda-
gogas, que têm dois padrões.

Por fim, fica acertado 
que será retirado o bode que 
nunca deveria estar ali. A di-
ferença é que não dá mais 
para ignorar o direito das pe-
dagogas à aposentadoria es-
pecial. Nunca foi apresentada 
qualquer defesa jurídica sóli-

go do mesmo quadro. Es-
te sempre foi o entendimen-
to geral e consolidado.

Apenas por detalhes le-
gais e muita vontade política 
para negar as aposentadorias 
especiais, o direito não é re-
conhecido há doze anos a es-
sas professoras.

Aproveitando a insegu- 
rança jurídica dos tempos 
atuais, diante da pressão do 
magistério para resolver o 

da para justificar o cargo téc-
nico de pedagogo.

Mesmo assim, o gover-
no propõe que todos acei-
tem que:
• o cargo era técnico e, neste 

caso, as pedagogas abrem 
mão do direito de se apo-
sentar como professoras 
que são;

• o cargo passa agora a ser 
o que, na verdade, sempre 
foi e, portanto, só novas/os 
pedagogas/os contratadas/
os passam a ter o direito à 
aposentadoria especial.

Francamente, ninguém 
pode aceitar estas condições. 
O governo se recusa a conver-
sar com os sindicatos porque 
são os primeiros a se levantar 
contra a perda de direitos.

É preciso resistir! 
O Sismmar está na luta 

pela aposentadoria especial 
das/os profissionais do ma-
gistério – pedagogas/os.

O bode do cargo técnico
Tem uma historinha 
manjada de artimanha 
para não se solucionar 
um problema. 
É a parábola do bode 
na sala. Conta-se de 
uma pensão onde 
todos reclamavam das 
más condições. 
Era cara, suja e com 
falta de água e de  luz.

Pedagogas

O Governo Hissam vem amea-
çando os trabalhadores da Educação 
de Araucária com a retirada de direitos 
desde o início da gestão. Percebemos 
uma série de manobras neste sentido, 
desde o ano passado. 

A partir do Parecer 339/18, da 
PGM, que interpretou a função de-
sempenhada pelas pedagogas como 
“técnica”, a administração municipal 
tenta induzir trabalhadoras a apoia-
rem UMA alteração no PCCV, que se-
ria para solucionar a questão que co-
loca em risco a carreira e o emprego. 
Em troca disto, as pedagogas abririam 
mão da aposentadoria especial. Seria 
garantido o direito apenas a quem in-
gressar após a vigência da lei. 

A proposta em discussão mexe 
também na vida profissional de outros 
professores. Por isto, cobramos que 
o PCCV seja aplicado na integralida-
de, com respeito aos direitos de car-
reira da Docência I; com garantias de 
carreira e local de atuação à Docên-
cia II; com o reconhecimento do cará-
ter docente de pedagogas/os; com ga-
rantia de eleições para as direções das 
unidades educacionais sem prejuízo à 
carreira dos eleitos.

Portanto, o movimento pensado 
pelo governo abre a possibilidade pa-
ra que ele tente ampliar as mudanças, 

mas movido pela lógica empresarial, 
que prioriza o lucro privado, e não as 
condições de vida daqueles que real-
mente fazem a estrutura pública fun-
cionar. Usando a tática da “barganha”, 
do secretário de Educação, não será 
surpresa se a minuta de lei para alterar 
o PCCV propuser a retirada de direitos 
para garantir empregos. 

Ora, direitos conquistados ao cus-
to de muita luta não são negociáveis. 
O caos criado pela interpretação sim-
plista e frágil da PGM sobre uma ques-
tão que foi apassivada em diversos Es-
tados e Municípios não pode servir de 
pretexto para prejudicar todo o con-
junto de trabalhadores.

A proposta do secretário de Edu-
cação de criar uma Comissão de Peda-
gogas para elaborar a minuta de lei, 
por fora da representação sindical, re-
força a intenção em alterar o perfil pro-
fissiográfico dos trabalhadores.

O fato concreto é que o governo 
se retirou unilateralmente das nego-
ciações com os sindicatos. Os agentes 
oficiais afirmam que os sindicatos atra-
palham, mas as direções do Sifar e do 
Sismmar nunca irão concordar com as 
propostas privatistas, contrárias ao in-
teresse público e aos direitos dos ser-
vidores.

Enquanto isto, na Prefeitura, se 

fala que novo Estatuto e novo PCCV 
estão sendo produzidos. Nenhuma 
mudança será benéfica aos trabalha-
dores. Nossos direitos, conquistados 
ao longo da história de lutas, fruto da 
disposição e consciência de compa-
nheiros que assumiram seu papel na 
defesa dos interesses da classe traba-

lhadora, não serão barganhados! 
A única saída é a luta com traba-

lhadores tomados da consciência de 
que essa é a hora de defender nossa 
carreira, nossos direitos!

A LUTA MUDA A VIDA!
FIRMES!

Este segundo semestre se iniciou com a expectativa do envio de projetos de leis 
que visam retirar direitos dos servidores de Araucária. Por isto, todas as semanas, 
Sismmar e Sifar vão conferir na Câmara Municipal os projetos apresentados. Quando  
ameaça se concretizar, toda a categoria será mobilizada. 
Os servidores já estão em ESTADO DE GREVE e alertas na defesa dos seus direitos. 

Sindicatos alertas! Servidores em Estado de Greve!
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Cria uma BNCC diferenciada para o Ensino Médio e aponta para a redução da educação pública

1· Fragmenta a educação 
básica. Exclui o Ensino 

Médio da discussão da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Assim, o MEC quer 
legitimar o currículo empo-
brecido aprovado na Reforma 
do Ensino Médio.

2 · A BNCC/MEC desconsi-
dera as modalidades de 

Educação Especial e de Edu-
cação de Jovens e Adultos, 
além da Técnica-Profissional 
associada ao Ensino Médio. 
Deixa de fora do debate na-
cional as escolas indígenas, 
quilombolas e do campo, tra-
ços marcantes da luta pela in-
clusão social e escolar de to-
das as populações do país.

3  · O documento do MEC 
confunde Base Nacional 

com Currículo Mínimo. Chega 
a propor conteúdos por ida-
de/série, um critério autori-
tário que extrapola os limites 
da LDB para a construção do 
currículo à luz do projeto po-
lítico-pedagógico das escolas.

4 · Impõe conceitos acaba-
dos de competências cur-

riculares para os currículos 
escolares, ao invés de deba-
ter questões relacionadas a 
direitos e objetivos de apren-
dizagem, conforme determi-
na o PNE.

5 · Dialoga com a reforma 
trabalhista e a Lei da Ter-

ceirização, ao propor con-
teúdos mínimos facilmente 
traduzidos para cartilhas a se-
rem seguidas por professores 
ou “instrutores”.

6· Desconsidera as regu-
lamentações do Sistema 

Nacional de Educação e do 
Custo Aluno Qualidade (CAQi 

e CAQ), além de outras políti-
cas previstas no PNE, como a 
necessidade de efetivar a Po-
lítica Nacional de Formação 
dos Profissionais da Educa-
ção (Decreto 8.752) e de va-
lorização salarial e da carreira 
dos profissionais da educação 
(metas 17 e 18 do PNE).

7· A privatização da edu-
cação está embutida no 

conceito de BNCC/MEC, que 
reduz o currículo das escolas 
públicas, investe na despro-
fissionalização das/os profes- 
soras/es e estimula o mer-
cado de livros, apostilas e de 
métodos pedagógicos e de 
gestão escolar atrelados a 
conceitos de qualidade em-
presarial.

8 · Não respeita o princípio 
da Gestão Democrática, 

pois não permitiu a presen-
ça da sociedade na etapa de 
consolidação das propostas 
recolhidas pelo site do MEC. 
O debate à sociedade foi fei-
to apressado, de última hora, 
em 2 de agosto de 2018.

9  · A última versão da BNCC 
desconsidera temas ex-

tremamente sensíveis, co-
mo a identidade de gênero 
e a diversidade sexual. E ao 
se esquivar dessas questões, 
o MEC empodera forças con-
servadoras, recrudescendo o 
machismo e as inúmeras for-
mas de intolerâncias.

10   · A BNCC/MEC res-
tringe o conceito de 

educação a conteúdos minis-
trados em sala de aula, des-
considerando o papel peda-
gógico dos funcionários da 
educação nos diversos espa-
ços educativos da escola.

A BNCC do MEC

É com a BNCC do Ensino 
Médio que a sanha pelo lucro 
privado se revela. Sua elabo-
ração, separada das modali-
dades iniciais, foi direcionada 
para operacionalizar a Refor-
ma do Ensino Médio.

A Lei 13.415/17 radica-
liza a lógica neoliberal de co-
locar governos para servir ao 
interesse privado. Subverte o
princípio constitucional de 
que a educação é direito de 
todos e dever do Estado. Abre 
espaço para o comércio de 
cursos, cursinhos, decorebas, 
apostilas, vídeos, etc. 

A reforma do Ensino Mé-
dio segmenta o aprendizado 
em cinco itinerários de forma-
ção (linguagens, matemática, 
ciências da natureza, ciências 

A Base Nacional Curri-
cular Comum está prevista na 
Constituição de 1988 e na LDB 
de 1996. Após a aprovação do 
PNE - Plano Nacional de Edu-
cação, os debates a ganharam 
corpo. O plano estipulou pra-
zo de dois anos para União, 
Estados e Municípios pactua-
rem a implantação dos direi-

de milhões
de estudan-
tes, que fi-
cam sem a-
cesso a con-
teúdos que 
podem aju-
dar no com-
bate à into-
lerância e na 
luta para se   
reconhecer 
direitos para 
as minorias.

Porém,
a BNCC não 
pode ser en-
tendida co-
mo um cur-
rículo míni-
mo, que ori- 
enta o míni-
mo a ser en-
sinado, mas, sim, o que é co-
mum a todos os brasileiros e 
as brasileiras. 

Estados e municípios de-

humanas e sociais aplicadas 
e formação técnica e profis-
sional). Apenas um é obriga-
tório. 

Para cursar o itinerário 
que deseja, o estudante pode 
ter que buscar escola distan-
te. Mesmo assim, se quiser 
ascender a uma universida-
de, vai precisar procurar nu-
ma escola privada a formação 
que não terá mais na escola 
pública.

Com os chamados ar-
ranjos curriculares, o estu-
dante aproveitará os conteú-
dos de experiências fora da 
escola como sendo de for-
mação e conclusão do Ensino 
Médio.

A aprendizagem estu-
dantil passa a ser condicio-

nada pelos 
conteúdos 
cobrados em 
testes nacio-
nais e inter-
nacionais de
proficiência
estudantil. 

Ah, a 
a v a l i a ç ã o 
dos profes- 
sores tam-

bém poderá depender do de-
sempenho dos seus alunos 
em testes deste tipo.

Os governos serão pres-
sionados a adotar essas me-
didas por força da Emenda 
Constitucional 95, que conge-
la por 20 anos os investimen-
tos públicos em políticas so-
ciais, inclusive na educação. 

Para conter os investi-
mentos, o poder público di-
minui os conteúdos que são 
sua obrigação ofertar. Conse-
quentemente, contratará me-
nos professores. 

Aqueles que permane-
cerem nas redes de ensino 
poderão ter suas relações de 
trabalho precarizadas. Podem 
até ser substituídos por pes-
soas de notório saber.

Temos assim o caminho 
para se tornar irremediável o 
apartheid socioeducacional. 
Teremos escolas para ricos e 
classe média alta, com cur-
rículos a la carte, e escolas 
para pobres e classe média 
baixa, com currículo básico li-
mitado a 1.800 horas e com 
apenas duas disciplinas obri-
gatórias (português e mate-
mática).

Base curricular fraciona a Educação Básica
tos e objetivos de aprendiza-
gem e desenvolvimento da 
Educação Básica.

A BNCC chegou a ter 
duas versões, feitas após dis-
cussões com especialistas de 
cada área do conhecimento, 
profissionais de ensino e a so-
ciedade civil. 

Tão logo se apossou da

Presidência, Michel Temer mi-
rou a educação como um dos 
dos alvos prioritários de
ataque. Imediatamente, mu-
dou a composição do Con-
selho Nacional de Educação 
(CNE) para atender os interes-
ses dos empresários do setor 
da educação, ávidos por lu-
cros. Também, impôs a refor-
ma do Ensino Médio pela Lei 
13.415/17. 

Em abril de 2017, o MEC 
encaminhou uma terceira úl-
tima versão da BNCC ao Con-
selho Nacional de Educação 
(CNE), que a aprovou em 15 
de dezembro. Esta era dirigi-
da apenas à Educação Infantil 
e ao Ensino Fundamental. 

A BNCC fraciona a Edu-
cação Básica ao deixar de fo-
ra o Ensino Médio. Outra forte 
crítica foi o documento ter ne-
gado o debate escolar sobre 
gênero, raça e diversidade. 
Assim, compromete o futuro 

Ensino Médio público fica esvaziado

verão revisar seus documen-
tos curriculares, para con-
templar os conhecimentos lo-
cais.



JORNAL DO SISMMAR | www.SISMMAR.com.br | 79ª edição | Agosto 2018

5
BNCC

Escola para ricos e escola para pobres
A BNCC estrutura um currículo pobre e diminuído para os que não podem pagar escola particular

Segundo o sociólogo Jes-
sé de Souza, conforme relato 
do jornalista Paulo Breier, o 
capitalismo dá tanta impor-
tância ao conhecimento, ou 
capital cultural, quanto ao di-
nheiro.  Isto 
explica o des-
monte da edu-
cação pública 
como padrão 
em governos 
de direita. 

Para Jes-
sé de Souza,
“o projeto é
manter a mai- 
oria dos bra-
sileiros sem 
estudar mesmo, no máximo 
completando um ensino mé-
dio de péssima qualidade, e 
olhe lá”. 

Dessa forma, o capital
cultural, o conhecimento, per-
manece restrito às classes 
média e alta. Uma espécie de 

cota para a elite, pelo critério 
meritocrático de quem pode 
ou não pode pagar. Uma re-
serva de mercado para con-
trolar o Judiciário, a Medicina, 
a Engenharia, as comunica-

ções... Os pos-
tos-chave. E 
o Brasil con-
tinua sendo 
um paraíso de 
mão de obra 
barata, para 
a alegria do 
grande em-
presariado.

O fato de
que parte da 
população po-

bre, que não estuda, acaba
indo para a marginalidade e
para o crime é mais um bônus 
para a direita. 

Sem esse contingente, 
quem seriam os inimigos da 
sociedade, para justificar a re-
pressão social?

A Base Nacional Curri-
cular Comum é para a escola 
pública. Para a escola privada, 
nada muda. No Brasil, assim 
como em muitos outros paí-
ses, a educação oferecida na 
escola pública é muito dife-
rente da oferecida na escola 
privada. Nessa sociedade, o 
conhecimento tem preço.

Com a propaganda de se 
garantir um mínimo comum 
de conteúdos para a escola 
pública, o que se quer é di-
minuir a quantidade e a qua-
lidade no ensino. Usam parte 
dos nossos salários na forma 
de impostos para nos conven-
cer a ensinar menos aos alu-
nos da escola pública. Arau-
cária não perderá tempo em 
acompanhar esse projeto.

Os professores da re-
de municipal de Araucária se 
esforçam na defesa da con-
cepção pedagógica do muni-
cípio, a Pedagogia Histórico 
Crítica (PHC), que fundamen-
ta as Diretrizes Municipais de 

Educação, construída com 
muitos anos de estudo e per-
sistência dos professores. A 
defesa dessa concepção de 
mundo ocorre porque ela de-
fende o acesso ao conheci-
mento por todos como um 
caminho viável de evolução 
da sociedade.

Portanto, a BNCC é con-
trária à Pedagogia Histórico 
Crítica, pois estrutura um cur-
rículo pobre e diminuído para 
os que não podem pagar uma 
escola particular, enquanto a 
PHC defende que todos te-
nham acesso ao que de mais 
elevado a humanidade pro-
duziu na ciência, na arte, na 
filosofia, na linguagem e em 
todas as outras áreas, como 
um direito fundamental.

Na BNCC para o Ensino 
Médio, por exemplo, apenas 
Português e Matemática per-
manecem obrigatórios, mas 
isso não vale para os que es-
tudam na escola privada, pa-
ra esses, os conteúdos são os 

mais numerosos e variados 
possíveis.

A BNCC não vale para 
as duas escolas, ela foi pen-
sada para que os filhos dos 
trabalhadores recebam uma 
educação ainda menor em 
comparação à ofertada nas 
privadas, pois isso, além de 
baixar os salários dos profes-
sores (que agora concorre-
rão a um número menor de 

A crise da 
educação 
no Brasil não 
é uma crise, 
é um projeto

Darcy Ribeiro

postos de trabalho) mantém 
a desigualdade social desde 
a distribuição do próprio co-
nhecimento.

Esse currículo desenha 
claramente na nossa frente 
a luta de classes: aos ricos o 
conhecimento na sua forma 
mais plena; aos pobres um 
currículo pequeno e irrele-
vante para a vida. Aos ricos a 
dominação, aos dominados a 

pobreza.
O Sismmar vem, desde 

o início do ano, ofertando for-
mação aos professores sobre 
os fundamentos da Pedago-
gia Histórico Crítica. Esse mo-
vimento é de resistência em 
defesa da Escola Pública de 
Qualidade, para que possa-
mos compreender as inten-
ções evidentes e as não apa-
rentes da BNCC.

Opinião

Propósito é reservar o 
capital cultural às elites
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AGENDAPRESTAÇÃO DE CONTAS

FIRMES! A LUTA MUDA A VIDA 
Gestão 2018-2020

Av. Beira Rio, 31, Bairro Jd. Iguaçu, Araucária, PR. CEP 83.701-090
Fone/fax (41) 3642-1280. Celular (TIM)/whatsapp (41) 98753-5167
Email sismmar@gmail.com

Diretoria Colegiada Plena - Coord. Geral: Daniel Martello Lazinho e Verieli 
Della Justina; Coord. Administrativa: Josiel dos Santos Lima e Clarice Ma-
ria Mosson; Coord. de Finanças: Tatiane C Penkal Burnagui e Juliana Pin-
to Kato; Coord de Organização Sindical: Zuleica Gapski Vieira e Ana Pau-
la Martins; Coord. de Comunicação: Alice C. Unicki dos Santos e Josiane 
B. F. Furman; Coord. de Assuntos Pedagógicos e Formação Política: Julia-
na Tais Ferreira e Rita de Cácia de Souza; Coord. de Aposentados: Isis de 
Fatima Klechovicz e Francielli T Berna; Suplência: Silvana Elisa de Moraes 
Schubert, Luci Maria Mosson, Marco Antonio Barbosa Mafra, Solange Or-
likovski, Everton Willyan Burnagui, Marcia Antonia Kusmam, Adriana do 
Rocio Kusman Fleter, Udo Enns. Atendimento - Adrielle Silva, Nilce L Perei-
ra e Daniela Souza Santos. Redação, edição e editoração - Luiz Herrmann 
(DRT-2331). Impressão: Gráfica Mansão. 1300 exemplares.

Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária  

Abril de 2018 AGOSTO

• Dia 14
Conselho de Representantes
8h30 e 13h30, no Sismmar

• Dia 16
Assembleia, 15 horas 
em local a determinar

• Dia 20
Grupo de Estudos Pedagogia 
Histórico Críitica, 17h30 
no Sismmar

• Dia 20
Carreira e Valorização -  
Sessão Extraordinária do  
Fórum da Escola Pública,   
8h30 ou 13h30, no Sismmar

• Dia 21
Jornada - Sessão Extraordinária 
do Fórum da Escola Pública,  
8h30 ou 13h30, no Sismmar

• Dia 22
Previdência - Sessão 
Extraordinária do Fórum da 
Escola Pública, 8h30 ou 13h30, 
no Sismmar

• Dia 23
Formação - Sessão Extraordinária 
do Fórum da Escola Pública,  
8h30 ou 13h30, no Sismmar

• Dia 24
Saúde - Sessão Extraordinária   
do Fórum da Escola Pública,  
8h30 ou 13h30, no Sismmar

• Dia 27
Feminismo classista, 
17h30, no Sismmar

• Dia 29
Coletivo de Aposentadas/os, 
13h30, no Sismmar

• Dia 30
Grupo de Estudos Pedagogia 
Histórico Críitica, 
17h30 , no Sismmar

SETEMBRO

• Dia 12
Conselho de Representantes 
8h30 e 13h30, no Sismmar

• Dias 20 e 21
XX Sessão do Fórum em Defesa 
da Escola Pública

TABELA DO MAGISTÉRIO DE ARAUCÁRIA - Instituída pela Lei Municipal 1.835/08

Valores corrigidos em 1,76% a partir de 1º de junho de 2018, pela Lei Municipal 3.318/18

CLASSE I - Professoras/es docentes de 1ª a 4ª séries
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0101A Nível  I 1.638,56 1.704,10 1.772,27 1.843,16 1.916,88 1.993,56 2.073,30 2.135,50 2.199,57 2.265,55 2.333,52 2.403,52 2.475,63 2.525,14 2.575,65 2.627,16 2.679,70 2.733,30 2.787,96 2.843,72
C0102A Nível  II 2.048,18 2.130,11 2.215,31 2.303,92 2.396,08 2.491,92 2.591,60 2.669,35 2.749,43 2.831,91 2.916,87 3.004,38 3.094,51 3.156,40 3.219,53 3.283,92 3.349,59 3.416,59 3.484,92 3.554,62
C0103A Nível III 2.457,82 2.556,13 2.658,38 2.764,71 2.875,30 2.990,31 3.109,93 3.203,22 3.299,32 3.398,30 3.500,25 3.605,26 3.713,41 3.787,68 3.863,44 3.940,71 4.019,52 4.099,91 4.181,91 4.265,55
C0104A Nível  IV 2.703,59 2.811,73 2.924,20 3.041,17 3.162,82 3.289,33 3.420,90 3.523,53 3.629,24 3.738,11 3.850,26 3.965,77 4.084,74 4.166,43 4.249,76 4.334,76 4.421,45 4.509,88 4.600,08 4.692,08
C105A Nível  V 3.109,12 3.233,48 3.362,82 3.497,34 3.637,23 3.782,72 3.934,03 4.052,05 4.173,61 4.298,82 4.427,78 4.560,62 4.697,44 4.791,38 4.887,21 4.984,96 5.084,66 5.186,35 5.290,08 5.395,93
C106A Nível VI 3.886,41 4.041,87 4.203,54 4.371,68 4.546,55 4.728,41 4.917,55 5.065,07 5.217,03 5.373,54 5.534,74 5.700,79 5.871,81 5.989,25 6.109,03 6.231,21 6.355,84 6.482,95 6.612,61 6.744,86

0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 anos 24-26 anos 27-29 anos

CLASSE II - Professoras/es docentes de 5ª a 9ª séries e pedagogas/os
Código Nível A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
C0201A Nível I 2.048,18 2.130,11 2.215,31 2.303,92 2.396,08 2.491,92 2.591,60 2.669,35 2.749,43 2.831,91 2.916,87 3.004,38 3.094,51 3.156,40 3.219,53 3.283,92 3.349,59 3.416,59 3.484,92 3.554,62
C0202A Nível II 2.457,82 2.556,13 2.658,38 2.764,71 2.875,30 2.990,31 3.109,93 3.203,22 3.299,32 3.398,30 3.500,25 3.605,26 3.713,41 3.787,68 3.863,44 3.940,71 4.019,52 4.099,91 4.181,91 4.265,55
C0203A Nível III 2.703,59 2.811,73 2.924,20 3.041,17 3.162,82 3.289,33 3.420,90 3.523,53 3.629,24 3.738,11 3.850,26 3.965,77 4.084,74 4.166,43 4.249,76 4.334,76 4.421,45 4.509,88 4.600,08 4.692,08
C0204A Nível IV 3.109,12 3.233,48 3.362,82 3.497,34 3.637,23 3.782,72 3.934,03 4.052,05 4.173,61 4.298,82 4.427,78 4.560,62 4.697,44 4.791,38 4.887,21 4.984,96 5.084,66 5.186,35 5.290,08 5.395,88
C0205A Nível V 3.886,41 4.041,87 4.203,54 4.371,68 4.546,55 4.728,41 4.917,55 5.065,07 5.217,03 5.373,54 5.534,74 5.700,79 5.871,81 5.989,25 6.109,03 6.231,21 6.355,84 6.482,95 6.612,61 6.744,86

0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 a 24-26 anos 27-29 anos
OBS* 0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11 anos 12-14 anos 15-17 anos 18-20 anos 21-23 anos 24-26 anos 27-29 anos

*OBS. Pedagogos/as nomeados/as antes de 01/01/2008 - Tabela disponibilizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas da PMA

SALDO EM 31 MARÇO 2018
Bancário 37.392,59 
Aplicações 73.636,42 
TOTAL 111.029,01 

ENTRADAS
Repasse PMA 47.825,03 
Repasse FPMA 7.089,09 
Aplicação Simples 248,39 
Resgate  Aplicação 1.867,80 

SAÍDAS
Repasses
ASPP 2.176,00 
CNTE 1.923,96
Assessorias e Serviços
Dieese 662,01 
Contabilidade 941,00 
Asses. jur. recisão 12.442,84 
Asses. jurídica 7.500,00 
Asses. jur. externa 1.000,00 
Fotocópias 324,00 
Informática 275,00 
Papelaria 482,71 
Motoboy 810,00 
O Popular 300,00 
Campanha de lutas
Salão Assembleia 1.400,00 
Som Assembleia 200,00 
Gráfica 2.098,00
Formação sindical
CNTE - desp viagem 755,40 
Sede
Copel 214,77 
Sanepar 341,77 
Telefone fixo 266,32 
Telefone Móvel 596,75 
Água Mineral 240,00 
Segurança 105,00 
Internet 249,90 
Mercado 559,14 
Fluxo de caixa 2.000,00
Trabalhadores
Auxílio refeição 2.134,70 
Auxilio transporte 436,80 

Plano de saúde 1.844,82 
Salários 8.046,67 
CIEE-estágio  jur. 1.175,47 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 4.275,41 
DARF Unimed 31.519,89 
Guias Jurídico 403,36 
Tarifas bancários 146,60 
Outras despesas
Marcas e Patentes 295,00 
Eletrônicos 250,00 
Ônibus (aposent.) 475,00 
Manutenção Sede 90,00 
Loja de Depart. 390,00 
Correio 253,48 
Extintores 256,00 
Buffet 208,27 
Veículo
Combustível 190,00 
Estacionamento 15,00 
Seguro 236,99 

SALDO EM 30 ABRIL 2018
Bancário 6.794,09 
Aplicações 73.698,76 
TOTAL 80.492,85

ENTRADAS
Repasse PMA 47.669,84 
Repasse FPMA 7.161,61

SAÍDAS
Repasses
ASPP 2.144,00 
CNTE 1.944,64
Assessorias e Serviços
Dieese 662,01 
Contabilidade 1.131,00 
Asses. Jurídica 7.125,00 
Asses. jur. externa 1.000,00 
Fotocópias 318,00 
Informática 275,00 
Papelaria 350,00 
Motoboy 1.660,00 
O Popular 300,00 

Campanha de lutas
Aluguel Tendas 1.050,00 
Aluguel Cadeiras 1.245,00 
Aluguel Som 850,00 
Gráfica 3.200,00
Formação sindical
CNTE - desp viagem 645,60 
Sede
Copel 229,96 
Sanepar 122,98 
Telefone fixo 255,25 
Telefone Móvel 583,51 
Água Mineral 456,00 
Segurança 105,00 
Internet 255,69 
Mercado 275,00 
Fluxo de caixa 3.500,00
Trabalhadores
Auxílio refeição 2.284,70 
Auxilio transporte 436,80 
Plano de saúde 1.883,64 
Salários 8.049,28 
CIEE-estágio  jur. 1.175,47 
Impostos e taxas
PIS,FGTS,INSS,ISS 8.111,45 
Tarifas bancários 116,80 
Outras despesas
Marcas e Patentes 295,00
Eletrônicos 151,90 
Calendário-aposen-
tadas 285,00 

Jaleco funcionária 112,00 
Loja de Depart. 17,98 
Correio 264,73 
Doação Fonep 250,00 
Buffet 18,00 
Veículo
Combustível 611,35 
Lava Car 20,00 
Seguro 236,99 

SALDO EM 31 MAIO 2018
Bancário 10.684,23 
Aplicações 73.737,35 
TOTAL 84.421,58

Maio de 2018
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Levarão suas bandeiras de luta para a frente da prefeitura, com debates e outras atividades

Aposentadas reagem ao descaso do governo
29 de Agosto

A Diretoria Colegiada 
Plena deliberou por remane-
jar e distribuir funções inter-
nas, além de redefinir libera-
ções para exercer mandato 
classista. A decisão foi toma-
da na reunião de 9 de julho e 
atendeu ao disposto no artigo 
32 do Estatuto do Sismmar.

As alterações foram as 
seguintes: 

Daniel Martello Lazinho 
troca a Coordenação Geral 
Adjunta pela Titular.

Josiane Furman deixa 
a Coordenação Geral Titular 
e passa a ocupar o cargo de 
Coordenadora de Comunica-
ção Adjunta.

Juliana Tais Ferreira dei-
xa a comunicação e passa a 
Titular da Coordenação de 
Assuntos Pedagógicos e For-
mação Política.

Verieli Della Justina dei-
xa a Formação Política Titular 
para ocupar o cargo de Coor-
denadora Geral Adjunta.

Rita de Cácia de Sou-
za sai da suplência e assume 

AGORA, A DIREÇÃO DO SISMMAR ESTÁ ASSIM COMPOSTA:

Diretoria Colegiada Plena
Gestão FIRMES! A LUTA MUDA A VIDA

·  Coordenação Geral
DANIEL MARTELLO LAZINHO e VERIELI DELLA JUSTINA
·  Coordenação Administrativa
JOSIEL DOS SANTOS LIMA e CLARICE MARIA MOSSON
·  Coordenação de Finanças
TATIANE C PENKAL BURNAGUI e JULIANA PINTO KATO
·  Coordenação de Organização Sindical
ZULEICA GAPSKI VIEIRA e ANA PAULA MARTINS
·  Coordenação de Comunicação
ALICE C. UNICKI DOS SANTOS e JOSIANE B. F. FURMAN
·  Coord. de Assuntos Pedagógicos e Formação Política
JULIANA TAIS FERREIRA e RITA DE CÁCIA DE SOUZA
·  Coordenação de Aposentados
ISIS DE FATIMA KLECHOVICZ e FRANCIELLI T BERNA
·  Suplência
SILVANA ELISA DE MORAES SCHUBERT
LUCI MARIA MOSSON
MARCO ANTONIO BARBOSA MAFRA
SOLANGE ORLIKOVSKI
EVERTON WILLYAN BURNAGUI
MARCIA ANTONIA KUSMAM
ADRIANA DO ROCIO KUSMAN FLETER
UDO ENNS

Liberações sindicais
·  ALICE CRISTINA UNICKI DOS SANTOS (manhã)
·  DANIEL MARTELLO LAZINHO (tarde)
·  JOSIANE BETONI FONSECA FURMAN (manhã)
·  JULIANA PINTO KATO (tarde)
·  VERIELI DELLA JUSTINA (manhã e tarde)

a Coordenação de Assuntos 
Pedagógicos e Formação Po-
lítica Adjunta. Substitui Silva-
na Elisa de Moraes Schubert, 
que passa à suplência.

A professora Tatiane 
Penkal Burnagui retorna à es-
cola e Verieli Della Justina as-
sume a liberação em dois pa-
drões.

As professoras e os pro-
fessores aposentadas/os exi-
gem mais respeito e valoriza- 
ção por parte do poder públi-
co. Elas contribuíram muito 
com a educação no municí-
pio e querem ter seus direi-
tos considerados.

Reagindo ao descaso, 
no dia 29 de agosto, quarta-
-feira, o Coletivo de Aposen-
tadas/os do Sismmar promo-
verá Dia de Luta dos Apo-
sentados do Município de 
Araucária. Será a partir das 
13h30min, na frente do Paço 
Municipal.

Uma das atividades da 
mobilização será o debate 
sobre o Estudo do Idoso, com 
exposições dos advogados 

Diretoria altera funções e liberações sindicais
Sindicato

Ramon Bentivenha e Henri-
que Kramer.

Outro momento será a 
rodada de relatos e conver-
sas sobre experiências das 

aposentadas, para lembrar o 
valor dessa contribuição pa-
ra a sociedade araucariense. 
São muitas as situações vivi-
das na luta pelos seus direi-
tos e no trabalho para educar 
as nossas crianças, que preci-
samos sempre ter em conta.

No local será montado 
um mural com o acervo his-
tórico de professoras apo-
sentadas (fotos, documentos 
e outros materiais) para ilus-
trar esses momentos.

O que querem as/os aposentadas/os
• Recuperação do abono, que hoje deveria ser R$ 450
• Reenquadramento pela isonomia e paridade das 

aposentadas que tinham este direito já em 2008
• Reenquadramento das professoras que adquiriam o 

direito a avanços entre 2013 e 2017 e se aposentaram

Aposentadas definiram detalhes do ato no encontro de 1º de agosto
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Conhecimento é arma na luta de classes 

Formação

Sismmar promove Grupos de Estudos sobre a prática pedagógica, feminismo, sociedade e trabalho
Desde o início do ano, 

o  Sismmar vem promoven-
do estudos sobre diferentes 
temáticas. Foram formados 
grupos para tratar dos assun-
tos Feminismo Classista, Edu-
cação e Trabalho e a Pedago-
gia Histórico-Crítica.

Todos têm em comum o 
propósito de instrumentalizar 
os trabalhadores da educa-
ção de Araucária nos proces-
sos de resistência aos ataques 
que a classe vem sofrendo.

O Grupo de Estudos Fe-
minismo Classista procura co-
nhecer como as transforma-
ções do mundo do trabalho 
agem sobre a mulher. O em-
bate entre o papel que a mu-
lher busca construir para si 
contra aquele herdado do pa-
triarcalismo, num cenário re-
gulado pelo capital.

Por sua vez, o Grupo de 
Estudos Educação e Traba-
lho debate o papel da edu-
cação no capitalismo e a re-
lação do professor com seu 
trabalho, precisando ter visão 
de conjunto do processo de 
trabalho escolar. Um profis-
sional capaz de pensar, plane-
jar e executar o seu trabalho. 
Só assim a educação pode ser 

transformadora.
Pedagogia Histórico-Crítica

O Sismmar organizou 
grupos sobre a Pedagogia His-
tórico-Crítica em parceria com
a Unioeste (Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná), 
que já realiza este projeto em 
diferentes municípios desde 
2017. Os participantes serão 
certificados pela Unioeste.

A aula de abertura des-
te projeto foi a palestra com o 
professor Paulino Orso, no dia 
9 de abril, realizada na Câma-
ra Municipal.

Os participantes do Gru-
pos de Estudos se debruça-
ram, num primeiro momen-

A fundamentação que rege o município é a concepção de 
educação histórico-crítica. Ela é que dá base para o nosso 
trabalho. Nossa diretriz está pautada nela. 
Na medida que outras tendências confundem a cabeça dos 
professores, dos próprios formadores – às vezes da Smed –,
é preciso sempre estudar o que é o nosso fundamento 
porque é a base da nossa prática.
Joelma Nogueira Fernandes, professora pedagoga

Com a Base Nacional Curricular Comum - BNCC, vamos 
precisar ter bem claros nas nossas cabeças esses conceitos 
e princípios. Instrumentos para fazer a leitura crítica. 
No ano que vem temos a proposta pedagógica de cada 
unidade para refazer. Neste ano, temos o planejamento 
referencial. Vai ter o corte etário. 
Então, a gente precisa ter tudo muito claro para não se 
contaminar com o que está sendo imposto pela BNCC.
Joelma Nogueira Fernandes, professora pedagoga

Legal é o sindicato proporcionar esses momentos de 
estudos para a gente. A mantenedora não nos proporciona 
essa formação. A gente vê na escola e no CMEI, os 
professores que vêm para esta formação voltam para a 
escola mais abertos, críticos, com novas posições.
Com o aluno, o professor tem outro pensamento, outro 
direcionamento, tem mais elementos para proporcionar ao 
momento de reflexão, para entender sua realidade e poder 
agir sobre ela.
Laura Lopes Dias, professora pedagoga

A Pedagogia Histórico Crítica valoriza o professor como 
detentor de um saber e que faz a mediação com os alunos; 
valoriza o aluno como ser que tem direito a aprender 
os conhecimentos historicamente produzidos pela 
humanidade. 
Isto é instrumento de emancipação, de transformação da 
sociedade.
Ana Cristina Branco, professora pedagoga

to, sobre o livro Escola e De-
mocracia, de Dermeval Sa-
viani. Esta obra é composta 
por quatro textos: As teorias 
da Educação e o problema da 
marginalidade; Escola e De-
mocracia I – A Teoria da Cur-
vatura da Vara; Escola e De-
mocracia II – Para Além da 
Teoria da Curvatura da Vara; 
e Onze Teses Sobre Educação 
e Política. 

No último texto, que es-
tá sendo estudado neste mês 
de agosto, Saviani defende a 
importância política da edu-
cação, na sua função de so-
cialização do conhecimento. 
“É realizando-se na especifici-
dade que lhe é própria que a 
educação cumpre sua função 
política”, afirma.

Mais três textos serão 
estudados para a conclusão 
da etapa deste ano do curso. 
São eles, A Pedagogia Históri-
co-Crítica no Bojo das Teorias 
Educacionais, de Elisângela 
Zarpelon Aksenen; Pedagogia 
Histórico-Crítica e a Forma-
ção da Individualidade Para 
Si, de Newton Duarte; e Pe-
dagogia Histórico-Crítica e a 
Defesa do Saber Objetivo Co-
mo Centro do Currículo Esco-
lar, de Paulino José Orso e Ju-
lia Malanchen.

Mesmo sem o incentivo 
da Secretaria de Educação ao 
estudo da Pedagogia Históri-
co-Crítica, que é a concepção 
oficial do município, muitos 
professores se esforçam e fa-
zem os estudos em seus mo-
mentos de descanso ou hora-
-atividade. Esse movimento é 
de resistência e defesa da es-
cola pública de qualidade, pa-
ra além do discurso.

Momento de estudos da Pedagogia Histórico-Critica, no Sismmar

Professores com Dermeval Saviani em congresso em Presidente Prudente

PHC é instrumento para 
entender a realidade   
e poder agir sobre ela
Professoras pedagogas falam dos estudos da Pedago-

gia Histórico Crítica, no Sismmar


