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“O meu ponto de vista é dos 'condenados da terra”, o dos excluídos. Não aceito,
porém, em nome denada, ações terroristas, pois que delas resultam a morte de
inocentes e a insegurança de seres humanos. O terrorismo nega o que venho
chamando de ética universal do ser humano.

Educadores e educandos não podemos, na verdade, escapar á rigorosidade
ética. Mas, é preciso deixar claro que at ética de que falo não é a ética menor,
restrita, do mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro. Em nível
intemacional começa a aparecer uma tendência em aceitar os refluxos cruciais da
'nova ordem mundial”, como naturais e inevitáveis”.

“Nãofalo, obviamente, desta ética. Falo, pelo contrário, da ética universal do ser
humano. Da ética que condena to cinismo do discurso (...), que condena a
exploração da força de trabalho do ser humano,›que condena acusar por ouvir
dizer, aflrmar que alguém falouA sabendo que foi dito B, falsear a verdade, iludir o
incauto, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo
que não cumprirá a promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros
pelo gosto de falar mal”.

ética de que falo é a que se sabe traída e negada nos comportamentos
grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da pureza em purftanísmo. A
ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatóna de
raça, de género, de classe. E por esta ética inseparável da prática educativa, não
importa se trabalhamos com crianças, jovens ou adultos, que devemos lutar. E a
melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz,
aos educandos em nossas relaçõescom eles. Na maneira como lidamoscom os
conteúdos que ensinamos, no modo como citamos autores de cuja obra
discordamos ou com cuja obra concordamos”.

Paulo Freire



RESUMO

A monografia pretendeu resgatar o processo histórico que levou à proposta

de elaboração de um Plano Municipal de Educação para Araucária, com a
participação do SISMMARÍ Buscou-se analisar o papel que esse assume na

defesa de um processo de decisão participativo.

Para tanto, foram estabelecidos quatro objetivos principais que orientaram a
elaboração e estrutura da monografia: 1) Reconstituir o processo de relação entre

0 Sindicato e a sêzzreianâ Municipal de Educação na constituição de politicas

educacionais públicas municipais; 2) identificar as razões que levaram a SMED a

propor a elaboração de um PME para Araucária; 3) Explicitar e analisar o
processo de produção do Plano Municipal de Educação de Araucária; e 4)
Analisar o papel do Sindicato ~no processo de elaboração do Plano Municipal de

Educação.

Os relatos de dirigentes do SISMMAR se da SMED2, em cada gestão, a

partir de 1984, trouxeram elementos que auxiliaram a desvendar e esclarecer a

relação ora expressa entre essas duas entidades, que adotam como priondade à
elaboração coniunta de um Plano Municipal de Educação para Araucária.Visando
explicitar o processo de elaboração do PMEA e o papel do Sindicato nesse

processo, foram entrevistados os membros da Comissão de Sistematização e
suas Consultoras, da UFPR, a Coordenação Executiva do Fómm Estadual e
Municipal de Educação, bem como membros da Diretoria Geral e do Conselho de

Representantes do SISMMAR.
Para além das entrevistas, foram realizadas pesquisas documentais através

do levantamento de informações tanto do Sindicato3 quanto da SMED que
pudessem auxiliar no cumprimento dos objetivos a que o trabalho se propôs. Na

1 Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária congrega professores e
pedagogos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Araucária. '

Secretaria Municipal de Educação de Araucária, composta por uma Secretária da Educação,
Diretores Geral e de Ensino,Assessoria Pedagógica, Equipe de Ensino e Infraestrutura.
3 Atas das Assembléias Gerais.
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análise dos dados levantados toram tomados como eixos teóricos: a constituição

do PMEA como o Projeto Politico Pedagógico do Município; o processo de

formulação do PIMEA e a dimensão democrática; e o caráter pedagógico do
Sindicato no processo de formulação do PMEA.

Esse trabalho possibilitou a verificação de que desde a sua constituição o

Sindicato estabeleceu um relacionamento efetivo com a Secretaria de Educação,

relacionamento esse quase sempre conflituoso pela divergência de interesses
representados pelas duas entidades, porém, esses intere.sses foram elaborados e

muitas vezes superados pela construção dos consensos possíveis em prol da

educação municipal.

Portanto, o Plano Municipal de Educação de Araucária, hoje, consiste na

síntese da relação de forças travada durante o seu processo de formulação por

todos aqueles que dele participaram e principalmente por essas duas entidades

que estiveram na Coordenação de todo o trabalho desenvolvido: SISMMAR eSMED. *
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INTRODUÇÃO M
I - JUSTIFICATIVA DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O processo de construção do Plano Municipal de Araucária constitui o tema

selecionado para o desenvolvimento da monografia.

A definição do tema monográfico decorre de duas razões principais. A
primeira delas se associa ao interesse, enunciado desde o pre-projeto, no
aprofundar o estudo acerca da construção do “Projeto Político Pedagógico”.

Contudo, ao longo das discussões promovidas em diferentes disciplinas, que

compõe o curso, foi possível ir conflgurando uma compreensão ampliada do

significado do Projeto Politico Pedagógico.

Passou-se a compreendë-lo como expressão das diferentes propostas
sociais para o processo da humanização empreendida pelas múltiplas instituições

educativas presentes em cada momento histórico. Desta forma, entende-se, hoje,

que o processo de construção do Plano Municipal de Educação de Araucária se

constitui num processo de elaboração de um Projeto Politico Pedagógico
Municipal, ou seja, embora redimensionado, o tema de interesse continua sendo o
mesmo.

A segunda razão vinculada à definição do tema monográfico decorre do

fato de se ter_representado o SISMMAR (Sindicato dos Servidores do Magistério

Municipal de Araucária), enquanto membro de sua Diretoria, junto à Comissão

sistematizadora do Plano Municipal de Educação de Araucária (PMEA). Ou seja,

interessa, não só participar do processo de elaboração do PMEA, mas buscar

resgatar as raízes deste processo, que tem no Município de Araucária a
especificidade de ações conjuntas entre a SMED (Secretaria Municipal de
Educação) e o SISMMAR, desde quando esse era Associação dos Professores de
Araucária.

Além deste resgate julga-se importante, sistematizar e analisar o processo

por meio do qual tem se dado à construção do Projeto Politico Pedagógico (PPP)
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de Araucária. lmporta a lógica de poder que rege o processo'de construção do

PMEA, sua positividade e contradições.

Na medida em que é a lógica de poder que rege o processo de construção

do PMEA que deve ser compreendida, se faz necessário reconstituir, ainda que

brevemente, os principais encaminhamentos que se tem realizado na direção de
definir o conteúdo do referido Planol

No início de 1999, em reunião realizada antes com os Diretores e depois

com os Pedagogos, a Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED)

apresentou os  dos profissicnais que fariam parte de uma Comissão que
deveria escrever o Plano Municipal de Educação. Tal Comissão seria composta

por Coordenadores de Área, Diretora do Departamento de Ensino, Assessora

Pedagógica, Coordenadora Pedagógica, dois representantes do SISMMAR e uma

representante do grupo de Pedagogos.

As reuniões, da referida Comissão, iniciaram no dia dez de março de 1999

e, durante o primeiro semestre deste mesmo ano, foram realizados
aproximadamente quarenta e cinco encontros que resultaram em vários
encaminhamentos, dentre os quais destaca-se a realização da ll Sessão do Fórum

Municipal em Defesa da Escola Pública Gratuita e Universal de Araucária.

No segundo semestre de 1999, a Comissão analisou a “Pauta de
Proposições”, contendo as reivindicações, levantadas e discutidas na ll Sessão do

Fórum, com vistas a organizá-la em forma de documento preliminar que foi
encaminhado ao Prefeito para in ício de sua apreciação.

Em fevereiro do ano 2000, o trabalho foi retomado e uma cópia do
documento preliminar, foi enviada à Universidade Federal do Paraná, dado que

ela presta assessoria à Comissão de Elaboração.

Este documento deveria ser encaminhado às escolas, com no minimo um

mês de antecedência, para que estas pudessem estudar seu conteúdo como
forma de preparação para uma participação mais efetiva na Ill Sessão do Fórum

Municipal de Educação, porém como isso só ocorreu após a devolução do
documento pela assessoria, o espaço para estudo nas escolas viu-se prejudicado,

pois limitou-se a obedecer ao prazo mínimo estabelecido.
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Para a realização da III Sessão do Fórum Municipal de Educação, que

ocorreu nos dias 07, 08 e 09 de junho deste ano, a Coordenação Executiva do

Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal organizou o

trabalho de fomwa que pôde se constituir um espaço no qual a versão preliminar do

documento do Plano Municipal de Educação pudesse ser submetida a apreciação

de todos os interessados em verificar se as propostas discutidas na ll Sessão do

Fórum estavam adequadamente contempladas no referido documento, bem como

avançar em alguns pontos ou, mesmo, abordar assuntos que não foram cogitados
no primeiro momento. Além de analisar se o conteúdo do documento não teria em

nenhum aspecto a Carta de Principios deste Fórum Municipal de Educação.

Visando o atendimento às questões enumeradas anteriormente, houve a

necessidade de organizar, além da Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação,

Plenárias Extraordinárias para que os assuntos pudessem ser melhor debatidos e

aprofundados.

Um dado interessante que envolveu a organização do Fórum Municipal de

Educação com vistas a discussão coletiva e a elaboração do Plano Municipal de

Educação, é a participação em conjunto da SMED' com o SISMMAR? Contudo,

esta iniciativa não é a única, e sim o resultado de um longo processo de ações

conjuntas entre a Secretaria de Educação e o Sindicato na busca de Diretrizes

Pedagógicas que unificassem as ações educativas na Rede Municipal.

Importante, destacar, também, que cada gestão municipal é marcada pela

participação de alguns profissionais que ora atuam à frente da Secretaria de

Educação ora atuam como dirigentes sindicais.

Com o objetivo de explicitar as formas por meio das quais o SISMMAR e a

SMED discutem juntos o rumo da educação municipal, far-se-á um resgate
histónco das ações simultâneas efetivadas, fazendo um recorte do tempo a partir

de 1983, de modo a verificar a relação entre o Aparelho de Estado (SMED) e o

SISMMAR (em alguns momentos ainda como APA - Associação dos Professores

de Araucária).

Pertencente ao Partido da Frente Liberal - PFL. I
2 Com afinidade ideológica com a CUT - Central Unica dos Trabalhadores.

1
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O primeiro período analisado corresponde a Gestão Municipal do Prefeito

Rogério Donato Kampa, 1983 a 1988, quando após o primeiro ano de mandato a

Diretora do Departamento de Educação é substituída pelo Sr. Arivonil Vieira o qual

não era profissional da área da educação e também não pertencia ao quadro do

funcionalismo municipal.

Na APA, fundada em 1984, o primeiro Presidente foi o professor Antônio

Kubis e após o término do seu mandato, houve nova eleição da Diretoria dessa

Associação, assumindo o professor Divanir Ribeiro que desenvolve seu trabalho
de 1986 a 1988.

O período de 1983 a 1988 representou um momento de nova
reestruturação da gestão municipal e de suas relações com o seu funcionalismo

público de modo geral e de modo específico com os profissionais da educação

municipal, decorrente das mudanças sociais que estavam acontecendo no sentido

de uma redemocratização da sociedade, o que pretende-se abordar com mais

vagar no primeiro capítulo desse trabalho.

Para a contextualização do periodo de 1989-1992 será considerada, entre

outras, a entrevista com Maria José Basso de Paula Lima Dietrich, membro da

SMED, pedagoga antiga na Rede Municipal e que nesse período, teve uma
atuação significativa, tanto no Sindicato como na SMED. Também serão
consideradas as atas das Assembléias Gerais do SISMMAR, desse periodo.

Em 1989, inicia-se a gestão do Prefeito Albanor José Gomes, tendo como

Secretário da Educação Arivonil Vieira. Conforme Ata da Assembléia Gerais do

SISMMAR, um dos pontos de pauta foi o Plano de Ação da Secretaria Municipal

de Educação, sendo que o próprio Secretário da Educação, da época, esteve

presente em tal Assembléia explicando que:

Em cinco de janeiro assumi a Secretaria junto com Divanir Ribeiro (Café), em
seguida convidamos para trabalhar conosco as professoras: Cleusa Maria
Denz dos Santos e Maria José Basso de Paula Lima Dietrich. A Secretaria de
Educação tem cinco principios básicos: 1° resgate pedagógico da escola
pública municipal: trabalharemos em cima de discussões do que é a escola,
para que serve com estas discussões faremos os avanços pedagógicos. 2°

3 Ata número vinte e sete, do dia quatro de fevereiro de 1990, da Assembléia Geral do SISMMAR.
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democratização do ensino: queremos uma educação sem politiqueiros, isto
faz com que a educação fique com os professores, com os profissionais da
educação. 3° moralização e profissionalização da Secretaria Municipal da
Educação: não quero dizer que era imoral, mas queremos que os professores
municipais trabalhem nas escolas municipais, isto vale também para os
secretários das escolas. Ficou decidido em reunião com diretores que
professores não poderão trabalhar nas secretarias das escolas. 4°
recuperação fisica e didática das unidades escolares: não queremos que
aconteça em outras escolas como aconteceu no Werka de perder sua
biblioteca para dar lugar a sala de aula. 5° envolvimento dos pais e
comunidade: acreditamos estar bem claro este item (Ata n° 27, 1990, p. 20).

~O trecho citado acima corresponde às informações, obtidas na entrevista,

relativas ao fato de o Prefeito, assegurar autonomia para os seus Secretários e de

o Secretário da Educação, ter um perfil democrático.

Também segundo' a entrevistada, o' Secretário da Educação tomou a
iniciativa de chamar o Sindicato para formar comissões para discutirem juntos as

questões educacionais do Município. Tomou tais iniciativas, pois acreditava que,

dessa forma, “a margem de erro poderia ser menor” e, em contrapartida, obteria

um maior comprometimento dos envolvidos.

Uma dessas iniciativas, convite feito pelo Secretário da Educação ao
SISMMAR, refere-se às eleições para diretores das escolas municipais:

Para fazer os critérios de eleições para diretores, convidamos para fazer parte
da comissão, três pessoas da inspetoria estadual e pedimos que a APA
(Assocšação de Professores de Araucária), também nos indique três pessoas
(p. 20) .

Outra questão presente no periodo, segundo a entrevistada, foi o repensar

a função do pedagogo e provar a sua importância na rede, dado que o Secretário

da Educação estava questionando a necessidade da existência da função dos

pedagogos nas escolas, já que esta se reduzia a preparação de materiais para os

professores.

Associada a esta questão cabe considerar que o Secretáno da Educação

defendia a tese de que o investimento na qualificação dos professores tomava-os

Idem.4
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cada vez mais competentes, assim, não haveria razão para- manutenção de
pedagogos nas escolas e esse cargo poderia ser facilmente extinto.

Diante desse quadro, um grupo de pedagogos sentiu a necessidade de

maior análise e reflexão sobre os espaços de atuação do pedagogo no interior da

escola. Para tanto efetivaram rigoroso estudo sobre: sua atuação na hora
atividade; no Conselho de Classe; nas Reuniões Pedagógicas; no Plano de Ação

da escola, entre outros aspectos.

O Secretário da Educação aborda esta questão na Assembléia do
SISMMAR dizendo que:

A equipe da Secretaria está fazendo reuniões com as vinte e quatro
especialistas que já estão atuando nas escolas, elas estão elaborando um
documento onde constará o papel, função etc, dos especialistas, mas deixo o
convite a todas na outras especialistas que queiram participar de tais reuniões
(p. 20) _

As conclusões dos estudos levaram, de um lado, a se considerar
fundamental o trabalho do pedagogo escolar e, de outro, buscar-se assessoria

pedagógica mais qualificada para orientar e acompanhar o trabalho dando as

diretrizes gerais. Em decorrência, houve a contratação da professora Mana
Madselva Feiges que, durante um ano, desenvolveu essa proposta atuando como

Assessora Pedagógica da SMED.

Outras discussões foram feitas no periodo em foco, tendo sido a APA
chamada a colaborar.

Quanto aos professores auxiliares, precisamos discutir qual o seu papel,
também temos que discutir a hora-atividade ou hora-permanência, para estas
discussões gostaríamos que a APA nos enviasse sugestões (p. 20)°.

No que se refere à questão curricular, conforme a entrevistada, foram

organizados espaços para a elaboração de um Plano Curncular com a efetiva
participação dos Integrantes do Quadro Próprio do Magistério. Todas essas
discussões eram transpassadas pela busca da valorização dos profissionais em

Idem.
6 Idem.

5 . .
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educação e, como decorrência, a questão do salário digno estava sempre
presente.

As principais discussões, segundo o registro constante nas atas das
Assembléias Gerais do SISMMAR referentes a esse periodo, quando passaram

dois Presidentes pela sua Diretoria, os professores José Luiz Brogian Rodrigues

(1988-1990) e Sergei Higino Hoffman (1991-1993), se refenam à continuidade do

estudo sobre o Estatuto do Magistério Municipal; sobre a necessidade de
representantes por escola; sobre o aumento da contribuição sindical; sobre a

construção de uma sede; sobre a contratação de assessoria jurídica, campanhas

salariais, entre outros.

Durante a Gestão Municipal do periodo de 1993 a 1996, Prefeito Edivino

Kampa, o Presidente do SISMMAR foi o professor Divanir Ribeiro (1994 a 1996).

Nesse periodo o SISMMAR promoveu de agosto a dezembro de 1995 o

curso “Os Pressupostos Teóricos Metodológicos de um Projeto Pedagógico na

Perspectiva Sócio Histórica da Educação”, tendo como docente a professora

Mana Madselva Feiges Ferreira, que já não estava mais assessorando a SMED.

A Secretaria de Educação da época, promovia assessoramentos nas hora

atividades, Semanas Pedagógicas, encontros com os membros do Conselho

Escolar, buscando docentes junto à UFPR.

Elaboraram uma coleção de livros para algumas das séries de Pré a 4a:

“Ponto de Partida” e, no último ano de gestão, elaboraram “Diretrizes Curriculares”

para o Municipio. Porém, tais materiais foram elaborados sem a participação dos
professores e pedagogos lotados nas escolas.

No ano de 1997, assume a prefeitura municipal o atual prefeito Rizio

Wachowics, através da coligação PPB e PMDB e nomeia para seu Secretário da

Educação um professor da rede estadual de educação, característica de grande

parte da composição da primeira Equipe de trabalho da SMED.

A primeira ação efetuada foi, com a justificativa da necessidade de reduzir

custos, a "redução” no número de profissionais da Equipe de Ensino. Assim,

extingue-se a função dos Coordenadores das Áreas do Conhecimento: Língua
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Portuguesa; inglês; Matemática; Ciências; História; Geografia; Educação Física e

Educação Artística.

A falta de direcionamento pedagógico, claro e coerente, por parte da
SMED, levou o SISMMAR, para a defesa da necessidade de serem estabelecidas,

ou mesmo retomadas para discussão, as diretrizes educacionais das gestões
anteriores e também para a volta da função dos Coordenadores de Área, pois os

cursos e assessoramentos, então ofertados pela SMED, não estavam
correspondendo aos anseios dos professores e pedagogos.

Houve tentativa de reorganizar o Plano Curricular de Pré a 43 séries,

designando-se essa tarefa aos pedagogos da rede. Contudo, esta iniciativa
resultou tão somente na indicação de conteúdos para cada série, sem que
houvesse unidade quanto àç concepção educacional orientadora. Esse resultado

decorreu da forma pela qual se organizou a realização da tarefa, pois diferentes

grupos ficaram responsáveis pelas proposições por série, abandonando-se
qualquer orientação norteadora que as unificasse.

Em decorrência, a SMED, em nome do “avanço educacional”, estabeleceu

que toda a rede municipal adotasse os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais),

como a “bíblia a ser seguida”. Desconsideram a opinião dos professores e
pedagogos e, pior, sem, ao menos, dar subsídios para que fosse feita uma análise

crítica e responsável sobre o processo de fomiulação dessa proposta.

Não se pode afirmar, contudo, que foram esses motivos que conduziram a

mudança da maior parte dos membros da SMED, pois, segundo a Assessora

Pedagógica da época, o motivo foi a troca de partido feita pelo Prefeito.

Na gestão do SISMMAR, tendo a sua frente o professor Henrique Rodolfo

Theobald (1997-1999), foram constituídas comissões que organizaram momentos

de aperfeiçoamento político pedagógico para os professores e pedagogos do

Município, dentre os quais a realização de uma das Sessões do Fórum
Paranaense em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal (1997);
Seminários sobre os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais; Seminários

sobre as propostas para o Plano Nacional de Educação e encontros para
discussão sobre os problemas que a educação enfrentava no município.
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Nesse período a relação do Sindicato com a SMED se 'deu por meio de

algumas reuniões a convite do SlSMMAR, primeiro para saber qual seria o

encaminhamento adotado pela SMED e depois para cobrar a falta de continuidade

dos encaminhamentos das gestões anteriores e as propostas inconsistentes que

estavam sendo apresentadas.

Em uma dessas reuniões no SISMMAR, ocorrida no início de 1998, quando

estava sendo discutida, com o Secretário da Educação e alguns profissionais de

sua Equipe de Ensino, a necessidade de Diretrizes Pedagógicas para Araucária e

a falta de continuidade do trabalho de uma gestão municipal para outra, o então

Secretário da Educação, professor Orivaldo José Augusto, solicitou que um grupo

de profissionais (SMED e SISMMAR), se organizassem para sistematizar um

anteprojeto, que deveria servir como um primeiro passo para a elaboração do

Plano Municipal de Educação.

Como não há obrigação legal que determine a exigência do Municipio

elaborar um Plano Municipal de Educação, senão como decorrência do Plano

Nacional de Educação (PNE). Ainda mais de forma participativa, questionavam-se

os motivos que estariam levando o Secretário da Educação a fazer tal proposta.

Segundo a Assessora Pedagógica da SMED, nos anos de 1997 e 1998, os

motivos foram: as constantes cobranças por parte dos professores da falta de
diretrizes educacionais para o municipio; o objetivo de atualizar as propostas

existentes de acordo com a nova LDB 9394/96; para fazer a avaliação das
propostas que o municipio tinha construído nos anos anteriores; para propor um

projeto para a elaboração do PME com o máximo envolvimento de todos os

interessados (alunos, pais, comunidade escolar...); para salvaguardar a
caminhada dos professores e o avanço que a educação municipal têm; para
responder a pergunta: "Que Educação nós queremos'?”.

Pode-se avaliar que o motivo principal para a proposta de elaboração do

PME, decorreu da necessidade de repensar a estrutura e funcionamento da
educação municipal, com a participação efetiva de todos os segmentos da
comunidade, para que esta voltasse a avançar.
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Constituiu-se, então, uma Comissão, tendo representantes da Diretoria do

SISMMAR, da SMED e alguns professores e pedagogos, para formular um

anteprojeto que após análise do Prefeito, seria colocado em prática.

Algumas reuniões foram necessárias para cumprir o principal objetivo dos

profissionais que representavam o SISMMAR, garantir que o Plano Municipal de

Educação fosse pensado dentro de principios democráticos, ou seja, com a ampla

participação de todos os interessados, conforme texto da metodologia presente no

documento do anteprojeto:

Garantir através de processo democrático, desde a sua concepção até a
finalização, condições para a manifestação de diferentes setores e instâncias
sociais na elaboração do Plano Municipal de Educação7.

No anteprojeto, havia sido proposta a constituição de uma Comissão com a

finalidade de coordenar todo o processo, porém não havia sido definido se á ela

caberia a sistematização do documento do Plano Municipal de Educação.

Em março de 1998, o referido anteprojeto, segundo membros da SMED, foi

encaminhado ao prefeito para apreciação, porém, o ano acabou e não se teve

retomo algum.

O motivo que não possibilitou o andamento do processo de elaboração do

PME, naquele momento, segundo a Assessora Pedagógica da SMED, foi como já

se fez referência, a troca de partido pelo Prefeito. Ele sai do PPB (Partido
Progressista Brasileiro) filiando-se ao PFL (Partido da Frente Liberal) sendo que

seus auxiliares, em cargo de confiança, foram “convidados” a fazer o mesmo.

Como o Secretário da Educação não se dispôs a sair do PMDB (Partido do

Movimento Democrático Brasileiro), houve a alteração na composição da SMED.

Diante da cobrança quanto à continuidade dos encaminhamentos para a

organização do PME, o grupo de profissionais do municipio, que passou a compor

a SMED, tomou, como primeira iniciativa, a divulgação de uma Comissão que

surgia com a sua composição e função, totalmente alteradas, se contrapondo a

previsão do anteprojeto anteriomwente formulado. Passou a ser constituida

7 Anteprojeto elaborado por comissão constituida em 1998, formada por representantes do
SISMMAR, da SMED e alguns professores e pedagogos do municipio.
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somente por duas entidades (SMED e SISMMAR), sem representação paritária,

com a SMED ocupando quatorze das dezessete vagas, restando duas para o

SISMMAR e uma para o grupo de pedagogos. Com a função de formulação do

referido plano, ampliando, assim, seus poderes, pois segundo a proposta do

anteprojeto, à Comissão caberia a sistematização das decisões coletivas.

Reconhecendo a importância da elaboração de um Plano Educacional para

Araucária, de acordo com a vontade dos Integrantes do Quadro Próprio do

Magistérioa, o SISMMAR resolveu continuar fazendo parte das discussões, tendo

representantes nesta nova Comissão, com o propósito de tentar reverter o quadro

de participação reduzida, com o qual não concordava, mas havia sido
estabelecido naquela ocasião.

No mês de fevereiro de 1999 foi composta a Comissão de Elaboração do
Plano Municipal de Educação, com a participação dos membros da SMED e
do SISMMAR, registrados na carta de apresentação encaminhada juntamente
com cópia do projeto de elaboração do referido plano (planejamento inicial)9.

O minimo de participação possível, assegurada no inicio da caminhada, foi

a divulgação do Projeto de elaboração do PME junto às escolas e entidades
municipais, bem como a realização de encontros com os profissionais da
educação municipal, nas hora-atividades e segundo a organização em cada
escola. Tal organização visava informar sobre o que estava sendo proposto e, em

contrapartida, definir, coletivamente, qual seria a concepção de educação que

deveria nortear a elaboração do PME de Araucária.

Nos referidos encontros foi exposta a exigência constitucional quanto a

necessidade da União elaborar seu Plano Nacional de Educação “visando à

articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis”'°, sendo

retomadas as discussões acerca da análise comparativa das propostas dos
Planos Nacionais de Educação: do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e da

Vontade esta registrada no “Documento explicativo das afividades realizadas nos anos de 1997 e
1998, referentes ao estudo sobre as Politicas Educacionais”, organizado pelo SISMMAR e datado
de 03 de novembro de 1998.

Informativo sobre o Plano Municipal de Educação (PME) de Araucária, organizado pela Comissão
de elaboração do PME e enviado para as escolas municipais no mês de março de 2000.
1° Constituição da República Federativa do Brasil. 1988, artigo 214.

8

9
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Sociedade Brasileira. Ficando clara a opção dos participantes pela proposta
elaborada pela Sociedade Brasileira devido a consistência do conteúdo e a forma

participativa com que foi forrnulada, devendo consistir no documento direcionador

dos estudos anteriores e durante a realização da ll Sessão do Fórum Municipal de

Educação.

A comissão de elaboração do PME, no mês de maio de 1999, promoveu
encontros com todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino, segundo a
chora-atividade e conforme escala definida pelas escolas para propiciar a
participação dos demais funcionários. O objetivo dos encontros foi
contextualizar o PME, .em vistas as discussões relativas a educação em nível
nacional, bem como enfatizar a importância da participação da comunidade
durante todo o processo de sua elaboração”.

Nos encontros com os profissionais da educação, havia sido estabelecido

que seriam assumidos os principios da gestão democrática, pois um dos assuntos

a constar no documento do PMEA sena a forma de gestão proposta para as
instituições municipais.

Desta forma, a Comissão iniciou um levantamento de referências
bibliográficas e o estudo do material a que teve acesso, enquanto aguardava o

estabelecimento de assessoria pela UFPR, através de convênio com a SMED.

Foi, depois de longo periodo de estudos sobre a Gestão Democrática e

com a angústia de quem estava percebendo a dimensão do trabalho a ser
desenvolvido, que, em uma das reuniões da Comissão, levantou-se a
possibilidade de utilizar o espaço do Fórum Municipal de Educação como uma

forrna de propiciar uma participação mais efetiva al todos. Com este intuito o

Fórum foi reativado, pois mesmo existindo desde 1996, quando havia sido
realizada sua primeira sessão, a mudança das gestões das entidades que dele

faziam parte, havia colaborado para que ele estivesse desativado no ano de 1999.

Após toda a preparação que a organização de uma Sessão exige, em maio

de 1999 aconteceu a ll Sessão do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública,

Gratuita e Universal, com o principal objetivo de elaborar coletivamente uma

“Pauta de Proposições” para os assuntos que seriam abordados no documento do

" ldem.
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PME, sendo eles: Gestão Democrática, Financiamento, Formação Profissional e
cada um dos níveis e modalidades de Ensino. Como constava no seu folder'2:

OBJETIVOS:
- Debater a situação da educação nas esferas federal, estadual e municipal;
- Refletir sobre a situação sócio-econômica da população araucariense, com

vistas a estabelecer diretrizes para a educação no municipio;
- Recolher sugestões da comunidade e estabelecer metas de médio e longo

prazo para o Plano Municipal de Educação; e
- Organizar propostas para subsidiar a elaboração do documento preliminar

do Plano Municipal de Educação.

Nessa ll Sessão, a Comissão de elaboração do PME assumiu publicamente

a responsabilidade de apresentar a versão preliminar do documento do PME na Ill

Sessão para que o mesmo fosse submetido ao estudo de todos os interessados

em conhecer e propor questões a virem a ser contempladas no documento.

Os relatórios dos grupos de trabalho aprovados na plenária desta ll Sessão
foram sistematizados pela Comissão e, posteriormente, encaminhados ao
Setor de Educação da UFPR que, a partir do mês de agosto de 1999, iniciou a
consultoria para a elaboração do documento do Plano Municipal de
Educação”.

Foram também, indicados nomes pelas entidades para a nova composição

da Coordenação Executiva do Fórum Municipal de Educação, sendo que a
Coordenação ficou com um representante do SISMMAR, a Vice-coordenação com

um representante da SMED, a Secretaria e a Tesouraria ficando com
representantes de escolas municipais e a Divulgação e Imprensa com um
representante da Pastoral Operária de Araucária.

Com a consultoria da UFPR, houve alterações no planejamento que havia

sido proposto no início do trabalho:

A partir de então, com a consultoria da professora Mônica Ribeiro Silva da
UFPR o planejamento inicial foi redirecionado tendo em vista a necessidade
de se caracterizar a Rede Municipal de Ensino e definir os principios

12 Folder elaborado para a divulgação da ll Sessão do Fórum Municipal em Defesa da Escola
Pública, Gratuita e Universal, que aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de junho de 1999, em Araucária.
13 informativo sobre o Plano Municipal de Educação (PME) de Araucária, organizado pela
Comissão de elaboração do PME e enviado para as escolas municipais no mês de março de 2000.
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norteadores do PME. Essa tarefa exigiu da comissão uma dedicação
exclusiva a busca de informações e estudos aprofundados sobre as questões
relativas a essa primeira etapa da escrita, que se estendeu até novembro de1999 .

A segunda etapa da escrita do PME, isto é a fonnulação do Plano de Ação,

teve inicio ainda no mês de novembro, quando foram retomados os relatórios da ll

Sessão do Fórum Municipal de Educação, como referência para a formulação das

suas metas e ações de maneira a que viesse a atender as necessidades
diagnosticadas durante o processo.

No começo do ano 2000, as atividades da comissão foram retomadas e

conflitos ocorreram entre SMED e S!SMMAR quando da substituição dos

representantes do SISMMAR na Comissão de sistematização.

Antes do final do ano de 1999, os dois professores representantes do

SISMMAR na referida Comissão, por razões particulares, tiveram que se ausentar,

sendo cobrada, por parte da SMED, a substituição imediata de um deles,
indicando até mesmo o nome da pessoa para realizar a substituição, ao que o

SISMMAR não fez oposição.

A nova Diretoria que assumiu em 2000 o SISMMAR indicou um nome para

ocupar a segunda vaga de representante a que tinha direito junto à Comissão de

sistematização, porém, os representantes da SMED na Comissão recusaram tal

indicação, mesmo mantendo o discurso da importância da participação de todos,

alegaram não ser mais possível a entrada de novos membros.

I

A Comissão de elaboração do PME em conformidade com as idéias presentes
na Carla de Apresentação formulada por ela, ressalta a importância da
participação efetiva de toda a sociedade araucariense na tomada de decisões
visando a definição de politicas educacionais para o município de Araucária,
sendo o PME a expressão desse processo”.

A posição que a Comissão de sistematização assumiu foi a de que o
segundo representante do SISMMAR somente poderia começar a atuar após a Ill

Sessão do Fórum Municipal de Educação.

1; Idem.idem.
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O Conselho de Representantes do SISMMAR foi informado e a SMED

prometeu rever ser posicionamento, porém não houve retomo.

Outra situação de desgaste da relação entre SISMMAR e SMED, nesse

início de ano, foi a negativa de acesso ao documento do PME, pela Comissão, à

Coordenação do Fórum Municipal de Educação, já que a referida Comissão

pleiteou o espaço da lll Sessão para discutí-lo como tema principal.

Depois de muita negociação a SMED concordou com o seguinte:

Tão logo a UFPR faça suas considerações tinais ao documento e finalizando
os trabalhos de escrita da comissão de elaboração do documento preliminar
do PME, o mesmo será encaminhado para o conhecimento da Coordenação
Executiva do Fórum Municipai de Educação e divulgação nas escolas com, no
minimo, um mês de antecedência a realização da lll Sessão do Fórum
Municipal de Educação”.

A preocupação e expectativa referia-se ao fato de se estar num ano de
eleições municipais e de incertezas diante do que viria, porém o compromisso,

pelo menos do SISMMAR, sempre foi o de criar mecanismos para que, uma vez

apresentado, discutido, alterado pelos participantes da Ill Sessão do Fórum
Municipal de Educação e submetido à aprovação da Plenária Final, o documento

final do Plano Municipal de Educação fosse assumido e defendido por todos os

profissionais da Educação municipal.

Para isso foi de fundamental importância a previsão, durante a realização

da lll Sessão do Fórum Municipal de Educação, ações que a serem tomadas
coletivamente, no caso de alteração arbitrária no conteúdo do documento do PME

no processo posterior a referida Sessão que envolve a apreciação e
encaminhamento pelo Prefeito para análise e aprovação à Câmara dos
Vereadores de Araucária, em tempo hábil para ser votado ainda esse ano. Caso

contrário, a aprovação e aplicação do PME, dependerá de negociações com a

nova administração municipal e da vontade dos dirigentes que assumirem, bem

como da organização de todos os profissionais em educação para cobrarem a sua

efetivação.

16 Idem.
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Assim, a questão que se coloca é a de como criar e/ou fortalecer uma
relação orgânica entre Sindicato e escola objetivando a planejar as ações tendo

claro os fins a que a educação precisa ser destinada.

(...) iniciativas de vitalização da organização por local de trabalho, a partir da
prática concreta, buscando a construção de uma unidade como síntese da
diversidade que, ao incorporar e articular as múltiplas determinações de uma
realidade complexa e contraditória, forje ações unitárias e orgânicas,
com vistas ao controle social da educação, por parte dos
professores e destinatários da ação escolar: os demais trabalhadores
(NUNES, 1998, p. xij".

Um dos caminhos de organização dos trabalhadores em educação, que

pode servir para a superação, aqui mencionada, é a participação efetiva na
discussão e elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos para a educação em

todas as esferas e niveis, como o Plano Nacional, Estadual e Municipal de

Educação, bem como a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico de
cada escola.

É sobre as possibilidades e limites da construção do Plano Municipal de

Educação, numa relação entre SMED e SISMMAR, que centra-se o presente

trabalho, pois decorre da experiência a que Araucária está propondo-se, iniciada
em 1998 e retomada desde o inicio de 1999.

Cada vez mais se impõe a necessidade de uma luta mais global e
simultaneamente mais concreta, enraizada nos processos concretos. Lutar
por transformar o local de trabalho e simultaneamente todo o mundo, sabendo
que- não há apriorfsmos mas simultaneidade dialética e portanto dinâmica,
onde o obstáculo gera a diticulta a necessidade e a condição da
transformação (NUNES, 1998, p. 40)"8.

É contra a lógica do mercado que nos coisiflca a cada dia, que devemos

lutar, pois:

Há, no entanto, uma imperiosa necessidade de manter-se vivo como ser
humano, realizando aquela que é sua caracteristica diferencial do mundo

NUNES, Andrea do Rocio Caldas. A Natureza do trabalho Docente como Mediação da
äelação Orgânica entre Sindicato e Escola. Dissertação de Mestrado. UFPR. 1998.idem.

17
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natural (e do mundo do mercado): a capacidade de produzir e projetar sua
existência; numa palavra a possibilidade de sonhar e concretizar sonhos
(NUNES, 1998, p. 40)'9.

Quais seriam as questões pertinentes na atualidade que deveriamos
enfrentar? Devemos partir do seguinte pressuposto,

(...) que a construção do processo de controle social da produção e
reprodução social, por parte da sociedade, cuja efetivação plena se completa
com a superação da sociedade baseada na apropriação pnvada, depende da
organização dos trabalhadores, a partir de suas específicas inserções sociais
(NUNES, 1995, p. ~06)2°.

Todos os trabalhadores em educação pública precisam compreender a

importância de sua organização e da necessária articulação social e democrática

com os demais trabalhadores a quem se destina o seu trabalho. Sendo assim, o

seu sindicato precisa assumir o verdadeiro papel de:

(...) importante espaço de mediação deste intento, à medida em que tende a
vincular-se às demandas mais imediatas de organização dos educadores e,
por isso mesmo acaba sendo a organização da sociedade civil que mais
penetração logra entre estes, podendo em contrapartida ensejar espaços de
articulação a lutas sociais mais amplas, que envolvam outros setores da
sociedade (NUNES, 1998, p. O6)2".

Para que isto se realize:

(...) necessita, entre outras condições, da relação de organicidade entre
dirigentes sindicais e professores(as), e portanto da relação viva e recíproca
entre escola e sindicato, para que o projeto de “controle social” da educação
seja de fato democrático, e não se converta em bandeira de alguns poucos
"iluminados", mas ao contrário ganhe adesão e apoio daqueles que terão o
objetivo de colocá-lo em prática e defendê-lo os educadores e os destinatários
da ação escolar (NUNES, 1998, p. O6)22.

Concluindo, as ações sindicais desenvolvidas até hoje pelo SISMMAR no

campo pedagógico, perderiam o valor, se a sua participação na definição do
processo de elaboração do PME, defendendo o princípio do “planejamento
19 ldem.
2° Idem.

gldem.idem.
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participativo” na fonnulação das politicas públicas para a educação municipal, não

fosse valorizada e efetivamente utilizada, mesmo isso ocorrendo, numa gestão

municipal altamente consen/adora, como a do PFL - Partido da Frente Liberal.

Precisamos ocupar inteligentemente os espaços que surgem, para podemios

defender o interesse da grande maioria da população cada dia mais excluída.

Tomar-se-á como principal finalidade do trabalho a ser desenvolvido a

preocupação em analisar o processo de elaboração do PMEA eo papel que o

SISMMAR assume, sendo a entidade convidada pela SMED para compor a

Comissão de Sistematização desse documento.



II - OBJETNOS
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Reconstituir o processo de relação entre o Sindicato e a
Secretaria Municipal de Educação na constituição de politicas
educacionais públicas municipais;

ldent iticar as razões que levaram a SMED a propor a elaboração
de um PME para Araucária;

Explicitar e analisar o processo de produção do Plano Municipal
de Educação de Araucária;

Analisar o papel do Sindicato no processo de elaboração do
Plano Municipal de Educação;
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ur- opçoes METobo|.Óo|cAs
JusT|FrcAr|vA E PRocEp|MENTos

Oipresente trabalho pretendeu resgatar o processo histórico que levou à

-proposta de elaboração de um Plano Municipal de Educação para o Município de

Araucária, com a participação do SlSMMAR. Buscou-se analisar o papel que este

assume na defesa de um processo de decisão participativo.

Para tanto, pretendeu-se buscar nos relatos de dirigentes do SISMMAR

da SMED”, em cada gestão, a partir de 1983, elementos que pudessem
desvendar e esclarecer a relação ora expressa entre estas duas entidades, que

23e

adotam como prioridade à elaboração conjunta de um Plano Municipal de
Educação para Araucária.

A forma de entrevista utilizada foi a “semi-estruturada”, pois se pretendeu

abrir espaços para complementações de infomiações, por parte dos entrevistados.

Todas as entrevistas encontrando-se gravadas, em fitas de áudio ou vídeo, e a

disposição caso se faça necessário.

Em cada gestão, os entrevistados serão os seguintes:

a) Da gestão municipal de 1983 a 1988, entrevistou-se os Presidentes da

APA: professor Divanir Ribeiro (1986 a 1988); o professor José Luiz

Brogian Rodrigues (1988 a 1990) e do Departamento de Educação o

Diretor Geral Sr. Arivonil Vieira;

b) Da gestão municipal de 1989 a 1992, entrevistou-se o Presidente do

SISMMAR professor Sergei Higino Hoffman (1991 ra 1993); a Diretora

Geral da SMED a pedagoga Maria José Basso de Paula Lima Dietrich e

o Secretário da Educação Sr. Arivonil Vieira;

23 Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária congrega professores e
gedagogos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Araucária.

Secretana Municipal de Educaçao de Araucana, composta por uma Secretária da Educação,
Diretores Geral e de Ensino, Assessoria Pedagógica, Equipe de Ensino e Infraestrutura.
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c) Da gestão municipal de 1993 a 1996, os entrevistados foram o
Presidente do SISMMAR professor Divanir Ribeiro e a Assessora

Pedagógica da SMED a pedagoga Liliane Marchiorato;

d) Da gestão municipal de 1997 a 2000, os entrevistados foram o
Presidente do SISMMAR o professor Henrique Rodolfo Theobald, o

Secretário da Educação professor Onvaldo José Augusto, a Assessora

Pedagógica da SMED professora Suzi Mansur Francheski (1997/98) e a

Assessora Pedagógica da SMED pedagoga lda H. de Lima (1999!OO);

e) Representantes dos diferentes segmentos que compõe a Comissão de

sistematização do PMEA (Um do Sindicato, da SMED: Diretora de
Ensino, um Professor de 13 à 4a séries, um Professor de 58 à 8° séries,

Coordenação Pedagógica; Coordenação do Ensino Especial e da EJA 

Educação de Jovens e Adultos);

f) Consultoras da Comissão de Sistematização: professoras da UFPR
Mónica Ribeiro Silva e Acácia Zeneida Kuenzer;

g) Os membros da Coordenação Executiva do Fórum Municipal de
Educação; Coordenadores dos sete Grupos de Trabalho da lll Sessão e

a Coordenadora do Fórum Estadual de Educação;

h) Dois membros da Diretoria Geral do SISMMAR;

i) Quatro membros do Conselho de Representantes do SISMMAR,
pertencentes às Escolas Municipais de diferentes regiões de Araucária.

Além dos critérios apresentados nos itens de _a_ a 1, para a seleção dos

entrevistados foram considerados o tempo de serviço e/ou a sua formação.

Para além das entrevistas foi realizada pesquisa documental com
levantamento dos documentos que tanto o Sindicato, quanto a SMED possuíssem

e pudessem auxiliar no cumprimento dos objetivos a que este trabalho se propôs.

Na busca de reconstituir o processo de relação entre o Sindicato e a
Secretaria Municipal de Educação na constituição de políticas educacionais
públicas municipais, foram entrevistados os Presidentes do SISMMAR e alguns

membros que compuseram a SMED no período a partir de 1983, bem como se
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realizou pesquisa documental das atas das Assembléias Gerais do SISMMAR e

de outros documentos pertencentes às duas entidades envolvidas.

Visando identificar as razões que levaram a SMED a propor a elaboração

de um PME para Araucária, se utilizaram entrevistas com o Secretário da
Educação, professor Orivaldo José Augusto, por ter sido o mentor de tal proposta,

sua Assessora Pedagógica professora Suzi Mansur Francheski, a atual Assessora

Pedagógica pedagoga lda Hammerschmitt de Lima, por fazer parte do grupo da

SMED que retomou da proposta de elaboração do PMEA após a troca de seus

membros e o Presidente do S!SMMAR durante esse processo, o professor
Hennque Rodolfo Theobald. Com a finalidade expressa, foram analisados
documentos produzidos pelas Comissões constituídas nesse período.

A proposta de entrevistas com os membros da Comissão sistematizadora e

com as assessoras do PMEA, professoras da UFPR, possibilitou explicitar e

analisar o processo de produção do PMEA.

As entrevistas com membros da Diretoria e do Conselho de Representantes

do SISMMAR tiveram o propósito de analisar o papel do Sindicato no processo de

elaboração do Plano Municipal de Educação.

O espaço da Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação foi utilizado para

análise e discussão do PMEA, sendo importante o registro das considerações de

sua Coordenação Executiva e dos Coordenadores dos Grupos de trabalho sobre

esse processo, bem como da Coordenadora do Fórum Estadual de Educação.

As informações obtidas foram analisadas com o objetivo principal de

reconstituir o 'processo histórico, que explicita cornoa SMED e o SISMMAR se

relacionaram e relacionam-se, pois possibilitaram o confronto entre a posição do

Sindicato e da SMED, de acordo com as particulares interpretações e leituras dos

fatos que ocorreram no recorte de tempo proposto para estudo.

O que se pretendeu identificar foi qual o grau de identidade e de
contraposição entre as diferentes visões. Se existiu consenso sobre o que
significou o processo de constituição do PMEA nos diferentes segmentos. Dentro

do próprio Sindicato, como é que as visões se confrontaram na análise do papel

que esse representou na defesa de uma proposta de decisão participativa.
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N - ESTRUTURA DO TRABALHO

Visando resguardar os aspectos acima expostos o desenvolvimento do assunto foi

organizado em quatro capitulos: 1°) Reconstituição do processo de relação entre o

Sindicato e a Secretaria Municipal de Educação; 2°) As razões que levaram a

forrnuiaçâo ao PME/X; 3°› o processo de elaboração ao PMEA (Plana Municipal

de Educação de Araucária); e 4°) O papel do Sindicato na elaboração do PMEA.
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CAPÍTULO I ` `
RECONSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE_ RELAÇÃO ENTRE O SISMMAR E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Para o presente trabalho entende-se que o Plano Municipal de Educação

de Araucária precisa ser analisado como o Projeto Político Pedagógico do
Municipio. Dessa maneira faz-se necessário destacar ao menos, as dimensões

consideradas para o estudo do processo de sua fonnulação: por ser Projeto ele

deve ser analisado como uma fomia de planejamento; ao se pretender Politico

pressupõe uma opção ideológica que norteará as decisões e sendo Pedagógico

não pode abandonar as finalidades filosóficas educacionais, não devendo 

portanto - ser concebido de maneira desconte×tualizada_

Na medida em que o PPP explicita a direção da proposta educativa que se

buscará efetivar, no cotidiano didático em cada escola, cabe ressaltar sua
decorrência da própria natureza do trabalho educativo. A socialização do
conhecimento é sua finalidade histórica, socialização significa devolução do que

foi produzido coletivamente, ao longo da história, mas, apropriado privadamente.

Assim, devido à natureza coletiva do conhecimento, sua socialização pressupõe o

respeito a esse princípio. Dessa fomia, o Projeto Politico Pedagógico, enquanto a

forrnalização da direção a ser dada à socialização do conhecimento, deverá

resguardar a' forma coletiva de decisão, de reflexão sobre sua formulação,
efetivação e avaliação.

É fundamental que, em todas as instâncias de decisão municipais e dentro

das instituições escolares, tenha-se como ponto de partida, principal, a idéia do

“planejamento participativo”, que propicie a construção coletiva do projeto
educativo que se quer e se precisa para a educação municipal. Que o processo de

fomiulação, efetivação e avaliação do Projeto Politico Pedagógico venha a ser um

real espaço de construção de consenso, para que possa, assegurar a realização

dos princípios fundamentais da fomwação dos cidadãos:
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(...) os ideais de universalidade, igualdade e progresso, de modo que a
educação possa contribuir para a construção de uma globalização mais
humana, em vez de aceitarmos que a globalização perversa, tal como agora
se verifica, comgrometa o processo de fomwação das novas gerações
(SANTOS, 1999) .

-A -educação municipal não pode desviar-se de seu verdadeiro papel de

formar cidadãos, respeitando a “natureza do processo de construção do

conhecimento que se dá coletivamente, pois:

A 'construção do projeto político pedagógico pelo coletivo dos educadores
escolares objetiva ea democratização do ensino, cujo núcleo é a
democratização .do saber, que passa agora a se diferenciar da
democratização das relatções internas, sem no entanto se desvincular delas
(PIMENTA, 1990, p. 22)2 .

Embora o processo de fomtulação do PPP municipal tenha uma dimensão

mais ampla do que aquele construido e em construção que se dá no âmbito

escolar, as considerações de VEIGA (1998) acerca de sua dinâmica, podem ser

transpostas para as reflexões relativas ao Projeto Politico Pedagógico Municipal:

(...) processo pennanente de reflexão e discussão dos problemas da escola,
na busca de alternativas viáveis â efetivação de uma intencionalidade (VEIGA,
1998)27.

Ou seja, tanto na formulação, quanto na efetivação e avaliação do Projeto

Politico Pedagógico Municipal há de se considerar o caráter de reflexão coletiva

acerca das proposições e dos mecanismos de implementação, ressalta MAINARDES

(19eõ)28z

Não se trata de um planejamento burocrático enquanto exigência das
instâncias superiores do sistema, concretizado num documento fonnal e posto

25 SANTOS, Milton. Os Deficientes clviooa. sào Paulo z Folha de são Paulo, Cademo Mais, 24
jan. 1999.

PIMENTA, Selma Garrido. A Construção do Projeto Político-Pedagógico na Escola de 1°
Grau.In : CONHOLATO, Maria Conceição (Coord.) A Construção do Projeto de Ensino e a
Avaliação. FDE, 1990, p. 17-24.
27 VEIGA, Hilma Passos Alencastro. Escola: espaço do projeto político pedagógico. Campinas :
Papirus, 1998.
28 MAINARDES, Jefferson. Síntese de anotações de aula da disciplina “Organização do Trabalho
Pedagógico” (Curso de Especialização em Educação - UEPG), 1996.
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em prática mecanicamente. O sentido de planejamento (Projeto Político
Pedagógico) diz respeito ao esforço sistematizado do coletivo da escola na
definição dos objetivos e metas, DECISÕES, projetos, meios necessários para
a consecução das ações, bem como na proposição das estratégias de
acompanhamento e avaliação de sua implementação e resultados.

RESENDE (S/d) reforça a argumentação de MAINARDES (1996) quanto ao

pressuposto democrático do PPP:

Para se desencadear um projeto coletivo e portanto democrático é necessário
primeiramente democratizarias relações de poder no interior cia escola. A
partir dai, :fzevas relações poderão ser estabelecidas, rompendo com práticas
autoritánas e avançando em direção à redefinição do planejamento que
envolve desde ot plano global da escola até ações desenvolvidas na sala de. ooaU|a."

VEIGA (S/d)3°, quando se refere à construção do Projeto Pedagógico da

escola, enfatiza a dimensão política que ele deve assumir: “por estar intimamente

articulado ao compromisso sociopolitico com os interesses reais e coletivos da

população majoritária” e por seu “sentido de compromisso com a formação do

cidadão para um tipo de sociedade”.

A posição defendida por VASCONCELOS (1995) reitera as argumentações

sobre o significado do PPP até então apresentadas, ainda embora o denomine de

Projeto Educativo.

(...) é o plano Global da instituição. Construído participativamente, é uma
tentativa, no âmbito da educação, de regatar o sentido humano, cientifico e
libertador do Planejamento (p. 143)31. '

Na medida que, nesse trabalho, se considera que o PPP do Municipio de

Araucária deve ser formulado, efetivado e avaliado a partir de um processo
coletivo que assegure, nas condições concretas, a ampla participação daqueles

29
RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de. A Construção Coletiva do Projeto Político

Pedagógico na Escola Pública : viabilidade de muitos ou utopia de alguns. Mimeo, s/d.
3° VElGA, lima Passos Alencastro. Projeto Politico-Pedagógico da Escola: uma construção
coletiva. Sld.
31 VASCONCELOS, Celso dos S. Projeto Educativo. ln : Planejamento: plano de aprendizagem
e projeto educativo. São Paulo : Libertad, 1995, p. 143-171.
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diretamente nele interessados (professores, pais, alunos, entidades da sociedade

civil), dada a natureza do trabalho educativo, cabe averiguar quais razões
promoveram, na formulação do PMEA, a participação da SMED, do Sindicato e do

Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal de Araucária.
Parte-se da constatação de que a relação entre a SMED e o SISMMAR, em

Araucária, se dá, em especial no período pós-redemocratização da sociedade

brasileira, tem história. Ou seja, desde 1983 houve, sob diferentes formas e com

diferenciados objetivos o estabelecimento de ações que promoveram a articulação

entre a SMED e o Sindicato, contudo, no processo de formulação do PMEA, além

da ação conjunta entre a SMED e o Sindicato veio a se concretizar um processo

mais amplo ainda de participação, na medida em que o Fórum Municipal de

Educação passou a ser o espaço de decisão coletiva acerca dos rumos da
educação municipal, registrados no PMEA, hoje tramitando nas instâncias do

Executivo e Legislativo municipais.

O -primeiro capitulo busca reconstituir o processo de relação entre o
Sindicato e a Secretaria Municipal de Educação na constituição de políticas

educacionais públicas municipais, tendo em vista que no Município de Araucária,

desde a constituição da Associação dos Professores até hoje, foram promovidas

iniciativas conjuntas, sendo que o Plano Municipal hoje se revela como uma

dessas ações, pois decorre da forma histórica de como se deram essas relações

entre essas duas instituições. Para explicitar melhor essa relação foram

entrevistados os Presidentes do SISMMAR e alguns membros que compuseram a

Equipe Diretora na SMED desde o ano de 1984, quando o Sindicato ainda era a

APA (Associação dos Professores de Araucária) até os dias atuais, bem como

consultadas atas de assembléias e infomwativos relativos ao período histórico
selecionadoaz.

32 Os períodos históricos selecionados dizem respeito as seguintes Gestões Municipais e Sindicais:
1) Gestões Municipais: a) Prefeito Rogério Donato Kampa: 1983 a 1988; b) Prefeito Albanor José
Gomes: 1989 a 1992; c) Prefeito Edvino Kampa: 1993 a 1996; e d) Prefeito Rízio Wachowicz: 1997
a 2000.
2) Gestões Sindicais: a) Presidente Divanir Ribeiro: 1986 a 1988; b) Presidente José Luiz Brogian
Rodrigues: 1988 a 1990; c) Presidente Sergei Higino Hoffman: 1991 a 1993; d) Presidente Divanir
Ribeiro: 1994 a 1996; e e) Presidente Henrique Rodolfo Theobald: 1997 a 1999.
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A partir das entrevistas e de análise dos documentos, pretendeu-se verificar

as particulares interpretações e leituras dos fatos relativos ao recorte de tempo

proposto para estudo e confrontar a posição do Sindicato com a posição da
SMED.

Para tanto, seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos,
apresentar-se-á, a seguir, o relato das entrevistas realizadas com os ex
presidentes do SISMMAR e simultaneamente com os representantes da SMED,
como também trechos dos documentos estudados.

No periodo 1983 a 1988, correspondente à gestão municipal do Prefeito

Rogério Donato Kampa, quem passou a responder pela Direção Geral do
Departamento de Educação foi o senhor Arivonil Vieira. Muito embora não fosse

um profissional da área da educação e nem mesmo pertencente ao quadro
funcional do Municipio, foi convidado a assumir o Departamento de Educação

Cultura e Desporto no primeiro govemo do Partido do Movimento Democrático

Brasileiro - PMDB em Araucária após longo periodo da ditadura:

Eu estava pisando em ovos... Eu entrei ali forçado... Gs professores além de
reclamarem to salário baixo, reclamavam do atendimento, em geral. Por que
isso, porque nós tivemos muitos anos de Arena no govemo, ai foi o PMDB que
entrou e a primeira coisa que esse Prefeito Rogério Donato Kampa fez foi fazer
uma limpa em tudo, não havia estatutários, foi mandado embora todo mundo,
professores, diretores... Isso foi em 83, eu entrei em 84, no primeiro ano de
govemo eu não entrei.

Além do contexto politico e ideológico que demarcou o periodo em que o

Diretor Geral passou a responder pelo Departamento de Educação, o novo Diretor

se defrontou com um Departamento de Educação, Cuttura e Desporto cuja
estrutura precária para atender a uma rede de escolas que também estava
marcada pela insuficiência de profissionais.

Segundo a opinião do Diretor Geral do Departamento de Educação, Cultura

e Desporto o Departamento se resumia a no máximo dez pessoas. Uma delas era

a Assistente Administrativa; outra respondia pela Direção da Área de Cultura; duas

ou três na Equipe de Ensino; uma responsável pela merenda e outra cuidando do
almoxarifado.
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No que diz respeito ao contingente de pessoas trabalhando diretamente

nas escolas, o Diretor Geral, a época, afirrnou haver em tomo de 400 a 500

pessoas entre docentes e sen/entes. Sendo que no ensino de sa a 83, oferecido

em apenas duas escolas a precariedade de pessoal era ainda maiorí

Eram duas diretoras de 53 a 8a só. Os mesmos professores, a maioria que
davam aula de 5° a 8a no 'Werka' de manhã, lecionavam a tarde no 'lbraim'.
Era um grupo pequenino... Professores de pré a 45 eram na maioria leigos. Eu

-sai no meu primeiro ano, eu ia no segundo ano do magistério pedir pelo amor
de Deus para as meninas darem aula no Municipio, não tinha professor e não
tinha por causa do salário.

Além dessas questões relacionadas à conjuntura política e à precariedade

da Rede Municipal de Araucária quanto á oferta educacional, o entrevistado

ressaltou que as relações profissionais na rede estavam fortemente marcadas

pelo ressentimento e pela mágoa por parte daqueles que haviam participado da

gestão anterior, da gestão do Prefeito Rízio Wachowicz, da então ARENA 
Aliança Renovadora Nacional:

Aquela turma da ex-Secretaria, que perdeu o mando politico na cidade, eles
foram pisados mesmo. E depois, havia dois grupos descontentes o grupo da
antiga gestão, o grupo da atual gestão, mas que não fazia parte do meu grupo,
da minha facção, então eu estava num Departamento em que eu não conhecia
ninguém... Não sabia nada.

Dessa forma, na avaliação feita pelo Diretor Geral do Departamento de

Educação, Cultura e Desporto de Araucária de 1984 - 1988, importava buscar

recentrar as discussões para aqueles aspectos que tinham importância para o

aprimoramento da oferta educacional. Para tanto, afinna ter buscado ver, ouvir e ir

percebendo, conhecendo os problemas, as dificuldades, as resistências:

Eu sempre tive clareza do meu papel, quando eu entrei pela primeira vez na
função de Diretor, eu sabia, primeiro, a minha função era politica. Ari, você
topa ajeitar essa casa, que isso ai está uma bagunça... Segundo, eu tinha
consciência das minhas limitações, eu não era pedagogo, nunca tinha ouvido
falar em multiseriada, não sabia como ensinar uma criança a ser alfabetizada,
como não sei até hoje. Não sabia o que era pedagogo, orientador, supervisor,
como não sei até hoje.
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A busca por informações, as visitas às escolas, o diálogo com os
profissionais levaram à realização de um primeiro encontro entre os profissionais

da educação municipal, durante dois dias inteiros no mês de janeiro de 1985, nas

dependências do Colégio São Vicente de Paulo. Nesse encontro foram propostas

reflexões sobre o que é a Educação; a sen/iço de quem se deveria trabalhar: qual

deveria ser o papel do Departamento de Educação.

tênue outros problemas levantados no referido encontro, o então Diretor

Geraldestaca os seguintes:

Não tinha Sindicato, não tinha Estatuto, não tinha Plano de Carreira, não tinha
- nada...  você tinha professores leigos e professores despreparadíssimos que
nunca tinham participado de nada, muito provincianismo... Muito amadorismo,
as pessoas eram assim muito sentimentais, gostei, não gostei, é do meu
partido, não é do meu partido.

Então, a primeira meta, primeiro plano de trabalho, era profissionalizar o

Departamento de Educação. E o Diretor Geral não sendo da área da educação

tomou providências para cercar-se de profissionais que dela entendessem e
estivessem junto a ele nas diversas funções.

Em primeiro lugar, se a minha intenção era proflssionalizar, como é que eu
quero um Departamento profissional, se eu não sou um profissional... Ai nós
começamos a nós cercar de gente competente, se eu não entendo de
educação, quem é que entende.

O Diretor Geral comenta que se propuseram a trabalhar para a superação

da visão imediatista que uma grande parte dos profissionais da educação tinha, e,

por outro lado, pela superação da compreensão “direitista do nunca pode”.

Buscou-se, então, traçar metas com a finalidade de serem duradouras para a
educação municipal:

Nós temos que ter objetivos. Eu não era Diretor Geral dos professores. O
Departamento de Educação não era um Departamento dos professores, era
um Departamento da Educação. O agora, e daqui há dez, quinze anos, nós
estamos fazendo uma coisa permanente, duradoura.
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A principal questão a ser enfrentada, segundo o Diretor Geral, era o
amadorismo que imperava na educação e a rotatividade muito grande de
profissionais. Assim, o imperativo, no momento, era criar condições dignas de

trabalho. Um salário adequado. Acompanhar se os 25% da receita municipal

destinados a educação estavam «sendo investidos mesmo na educação, na
construção de novas saias de aula, na compra de materiais para as escolas, em

livros, na contratação de pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim em tudo o

que viesse a viabilizar um trabalho de qualidade.

Nesse contexto foi elaborado o Estatuto do Magistério Municipal, porém

para responder inicialmente a uma exigência legal:

Uma pessoa chamada, se não me engano Arco Verde, disse vocês têm 30
dias para cada cidade ter o Estatuto do Magistério, senão vocês não vão ter
repasse dos 25%.

O Prefeito deu tal incumbência ao Diretor Geral, e segundo ele, estipulou o

prazo de trinta dias para que o Estatuto fosse concluido. O Diretor Geral, logo em

seguida, procurou a Associação dos Professores de Araucária e expôs a situação

e a grande tarefa que .tinham pela frente, pois contava com o envolvimento de

todos nesse processo:

Nós temos uma grande questão, o grupo se envolveu quem era da Secretaria,
quem não era, o pessoal da escola, todos se mobilizaram, fizeram reunião...
Aquilo que era para entregar em trinta dias levou 120 dias. E o Prefeito me
cobrando, cadê o Estatuto. Quando ele viu a coisa estava mobilizada. Ele não
tinha como. Você tinha que agir com muita rapidez e você tinha que agir muito
na surdina.

No final do processo de discussão sobre o Estatuto, quando a questão era

o salário, o Plano de Carreira, “as coisas não ficaram nada fáceis”. E, segundo o

entrevistado, foi preciso que a Associação contrata-se um advogado, porém como

ela não tinha dinheiro, quem pagava e-ra o Departamento de Educação:
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Sentava de um lado o Sindicato, a comissão organizadora do Estatuto e de
outro lado nós, o Secretário da Administração, a Secretária de Finanças, o
Procurador Jurídico... Nós sentávamos na sala de reuniões as oito da noite e
saíamos as duas da madrugada, para tentar chegar ao consenso.

Levando-se em conta, o conteúdo do relato do Diretor Geral acerca de sua

administração, venfica-se que, nessa gestão, as relações entre o, então,
Departamento de Educação, e a, então, Associação dos Professores de
Araucária, giravam em tomo da definição das condições de trabalho,

especialmente as relativas ao Plano de Cargos e Salários. Destaca-se em suas
considerações, a situação, no minimo inusitada, de a defesa das proposições dos

trabalhadores da educação estar sendo feita por um profissional remunerado pelo

Departamento de Educação. Ora, já causa estranheza que a construção do Plano
de Carreira fosse fonnulada em conjunto com o Departamento de Educação, o

que dizer então do fato de o “defensor” dos profissionais da educação ser
remunerado pelo Departamento?

A fala do Presidente da APA, professor Divanir Ribeiro, mais conhecido

como professor Café, indica que o processo de negociação não foi pacifico nem

harmonioso, porém não deu destaque às questões apontadas pelo Departamento

de Educação quanto à essa questão. De seu primeiro mandato (1986-1988)
comenta que:

Ai a gente se organizou, nos estruturamos como representantes da categoria,
houve eleição para a APA e a gente, nesse momento, já começou a observar
que 'começaram a surgir os tais conflitos de poder, que é uma coisa 'natural',
quando se tem, digamos, uma estrutura, no caso uma entidade, para defender
ou trabalhar junto com a categoria dos professores... Existiam questões
conflitantes que eram questões complicadas.

Havia muita divergência entre o Executivo e os professores, no que tange à

questão administrativa e não havia uma politica definida para a educação. O
professor Café exemplifica:

Eu pegaria a questão salarial, que foi exatamente nesse momento que nós
começamos a traçar uma política salarial e até apresentar ao Executivo... Que
estava bastante defasada na ocasião e começamos a desenvolver projetos
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também voltados à própria política educacional do Municipio, tanto que em
1987 tivemos o 1° concurso, aqui na rede municipal, e este concurso veio em
função de uma lei do governo federal que estabelecia o que os Municipios
deveriam ter, que seus funcionários deveriam estar organizados em
Associações ou em Sindicatos e que também deveria ter o concurso público
para os diferentes setores do funcionalismo público.

Durante 1986 e 1987 a Associação organizou o Estatuto do Magistério e na

seqüência houve o 1° concurso público para o magistério em Araucária.

'A APA na ocasião trabalhou fundamentalmente na questão do .Estatuto do
Magistério do Municipio de Araucária.

Segundo o Professor Café, no final de sua gestão na APA, no ano de 1988,

como o conflito éra bastante grande com a gestão do então Prefeito, acabou-se

fazendo uma greve no dia 13 de maio:

Estávamos recém empoçados como estatutários, foi logo após o nosso
concurso, e nós estávamos ainda no tal do estágio probatório e, ai, alguns
colegas nossos foram mandados embora. Houve, também, um outro grupo que
pegou 3 a 4 meses de suspensão. Eu, por exemplo, peguei 4 meses de
suspensão por conta da liderança dessa greve que ficou muito famosa aqui no
Município. Tanto que hoje em dia quando se fala em fazer paralisação, que é
uma coisa muito legítima do próprio trabalhador, o pessoal pensa muito na
questão do que houve conosco em 1988. Mesmo porque a rede municipal está
muito próxima da administração, do executivo então o conflito também fica
bastante próximo.

Das considerações anteriores cabe destacar o contexto no qual se deram

as relações entre o Departamento de Educação e 'a APA, seu conteúdo e as

decorrências. Ou seja, de uma relação aparentemente controlada pelo
Departamento de Educação, criaram-se as condições para a oposição das forças

que, a princípio, se integraram no processo de deflnição das orientações para a

educação municipal.

O período em questão 1983 a 1988 corresponde ao inicio da estruturação

tanto da Associação dos Professores de Araucária, fundada em 1984, tendo como

primeiro Presidente o professor Antônio Kubis, quanto de uma nova etapa da

administração municipal, com o advento do PMDB ao poder e a queda da Arena.
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Conforme os relatos dos entrevistados, os problemas è`obstáculos pelos

quais a educação e seus profissionais passavam naquele momento foram
elencados num encontro, promovido pelo Departamento de Educação, Cultura e

Desporto, em janeiro de 1985, onde se propiciou a participação de todos os
profissionais da educação municipal, havendo diálogo e disposição de enfrentar a

situação de precariedade e de amadorismo em que Araucária se encontrava na

área da educação.

Essa busca gerou a necessidade de no Departamento de Educação
também constituir uma Equipe melhor capacitada; pensar novas formas de
organização e luta pela conquista de direitos sendo que, dentre elas, destacam-se

a fundação e estruturação da APA; todo o trabalho conjunto realizado entre a APA

e o Departamento de Educação na formulação do Estatuto do Magistério
Municipal; e a greve organizada pela APA no ano de 1988.

A gestão municipal do Prefeito Albanor José Ferreira Gomes tem início em

1989 e, após o pnmeiro ano de trabalho assume, um novo Secretário da
Educação, retoma o Senhor Arivonil Vieira que, desde 1985, era Diretor Geral da

SMED, porém dessa nova gestão, inicialmente, não fazia parte da composição:

Eu entrei no Departamento de Educação por conta do descontentamento que
havia entre os professores com a então Diretora Geral... Ela permaneceu como
Diretora, eu era o Diretor Geral da Secretaria.

Quando o Diretor Geral retoma em 1990 agora com maiores e melhores

condições de trabalho, pois, segundo o entrevistado, os Departamentos são
desmembrados, sendo que o Departamento de Educação passa a funcionar em

novo local e como Secretaria Municipal de Educação. A prioridade passa a ser o

pedagógico:

A prioridade era pedagógica... Com a mudança para o prédio novo, nós
aproveitamos para mudar a Secretaria, separar a Secretaria da Educação,
Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo... criaram-se três Secretarias...
Na época, nós brigávamos: nós queremos a Secretaria de Educação.
(separada das demais)... Criaram-se as Secretarias... aí, sim, foram
nomeados, Diretor Geral, uma Equipe de Ensino estruturada.
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Entre todas as dificuldades encontradas nesse momento, uma chamava a

atenção do Secretário, que era a “ausência, por parte dos profissionais da
educação, da preocupação em estar constantemente informados sobre as
questões, não só educacionais, mas do dia-a-dia, da literatura em geral”:

Era duro você trabalhar na educação com pessoas que não lêem. Era uma
coisa que chamava ga atenção, porque eu imaginava o contrário... Você é um
ser pedagógico, você educa, você se educa, você é a referência.

A concepção que o Secretário da Educação tinha sobre a Secretaria e a

escola era de que:

A Secretaria de Educação tinha que ser muito mais do que um órgão
burocrático, um Órgão administrador, ela tinha que ter assim um espirito, uma
idéia, uma coisa que fomentasse, que criasse, que inventasse. Tinha a coisa
organizada, profissional, tem que ter verba, tem que ter direito, tem que ter
dever, as coisas têm que ser diretivas, mas ela tem que ser muito criativas. As
escolas deveriam ser grandes centros de erudição.

Nessa reestruturação pela qual a Secretaria de Educação passou, o então

Secretário chamou o professor Divanir Ribeiro - professor Café, para Diretor Geral

e a pedagoga Maria José Basso P. L. Dietrich foi convidada a compor a Secretaria

de Educação na função de Coordenadora dos Pedagogos e área rural e,
posteriormente, passou a ser Diretora Geral ocupando o lugar deixado vago pelo

professor que _ocupava tal função:

Eu fui fazer parte da Equipe de Ensino para ser uma das Coordenadoras do
grupo de zona rural, que trabalhava com multiseriado... e junto com isso para
ver se era necessário ter pedagogo ou não. Se não fosse a gente teria que
mandar todos embora... Então eu ficava procurando texto, qual ê o papel do
pedagogo, porquê pedagogo e deixava em cima da mesa dele (Arivonil) para
ver se ele lia e pelo menos me dava retorno... Nós (pedagogas) éramos num
grupo de meia dúzia... Daí a gente começou a reunir o grupo... Em
contrapartida, eu também aprendi, com ele (Arivonil), que não adiantava eu ver
porque o pedagogo era importante, mas tinha que discutir isso na base, com o
própno grupo de pedagogos.
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A esse respeito, quanto à relevância do papel do pedagogo na rede de
ensino de Araucária, o então Secretário da Educação pensava da seguinte forma:

O professor tinha que também sentir isso. Ela (Maria José) não tinha que
convencer a mim ou convencer ao Prefeito tinha que convencer o grupo. O
professor que tinha que saber qual era o trabalho do pedagogo”.

Em Araucária os “Coordenadores de Escola” eram escolhidos entre o grupo

de professores pelas direções de escola a seu bel prazer e desempenhavam a

função de datilografar provas, confeccionar materiais.

A Secretaria de Educação assumiu como um de seus trabalhos, então,

discutir com o grupo de profissionais da educação qual deveria ser a função do

pedagogo:

Dai começou a gente se reunia semanalmente, duas três vezes por semana,
na Secretaria de Educação para discutir. Onde a gente elaborou isto daqui
'Proposta de Ação dos Especialistas na Educação de Araucária'... Também
paralelo a isto, a gente começou a encaminhar discussão na escola, com muita
resistência, não conseguia sentar, fazer a hora-atividade, porque o que o
professor queria, que você não se intrometesse, não pense que você é melhor
que eu... Com isso houve uma organização do próprio grupo até para discutir
como encaminhar o Conselho de Classe, como fazer reunião pedagógica na
escola, a necessidade de se ter um plano anual na escola, a organização
escolar.

A Equipe da Secretaria de Educação foi se expandindo e sentiu-se a
necessidade de contratar uma Assessoria, porque o Município tinha que discutir

questões maiores havia a discussão sobre Plano Curricular a ser realizada, havia

a questão dos Diretores de escola e a proposta de que fossem eleitos através de
voto direto visando acabar com os clientelismos:

E a Madselva nos assessorou de 90 a 92, e foi assim uma época promissora
mesmo... Tudo o que tinha de mais avançado estava acontecendo no
Município de Araucária.

A Secretana de Educação promoveu, então, várias atividades com os

Diretores de escola e Diretores auxiliares com 0 objetivo de conscientizar o grupo

da necessidade de parar, discutir, elaborar junto, construir junto, fazer Plano de
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Ação, enfim, possibilitar uma participação efetiva de todos osprofissionals, pois
não adiantava se ter o calendário escolar fechado sem pensar coletivamente na

organização do trabalho, sendo que se tinha claro que disso dependia um
resultado melhor elaborado, na sala de aula:

A proposta de trabalho ao nível de grupo intemo, Equipe de Ensino estudar,
organizar horários para atender pedagogos e Diretores com dificuldades de
encaminhamentos na escola, acompanhar os trabalhos das escolas, as
discussões nas horas-atividades, seminário intemo sobre determinados
conteúdos, avaliação, alfabetização. Conhecer e avaliar o material de pré a 43

úsérie, as apostilas, o trabalho de sa a 88 série, acompanhar os Assessores, dai
que a gente fez o convênio com a UFPR. A turma da federal foi muito decisiva
a pañicipação deles.

Como resultado dos encontros com e entre os profissionals da educação

elaborou-se a proposta do “Projeto integração”, confonrie o comentário feito pelo

Secretário da Educação:

Aí nasceu aquele último projeto de uma educação integrada, nesse momento,
nessa hora a mesma coisa tem que estar sendo dita em todos os lugares, não
da mesma fomwa, mas o conteúdo... O que está acontecendo na sala de aula,
nós vamos deixar tudo por conta do professor, eu achava que não. As coisas
iam aparecendo, elas iam clareando na medida em que a gente ia
conversando, avançando. Nós queremos uma escola aberta, uma escola
pública com qualidade. Mas aí, o que é escola pública com qualidade? O que é
ensinar? Conteúdo, só didático? Ai começou a investir, comprar televisão,
comprar vídeo, livros. A gente achava que a secretaria de educação tinha que
reunir professores, a gente cobrava cadê os professores na Secretaria, eles
tinham que estar aqui todo os dia e a Secretaria também indo lá, levar livro,
levar bibliografia, incentivar leitura, provocar debates, através de 'jomalzinhoí

Com relação ao “Projeto Integração” desenvolvido pela SMED, o professor

Divanir Ribeiro que fazia parte da Secretaria naquele momento, tece as seguintes

considerações:

Então em 1991, 1992, em que pese o salário ser uma coisa complicada, mas
existia uma motivação muito grande dos professores, que até acabavam
deixando a questão salarial de lado e trabalhando em prol de uma causa maior
que era a educação. E essa motivação era o chamado 'Projeto lntegração'...
todos os professores de pré a 88 série estavam envolvidos no processo. Então
esse projeto chamado integração era exatamente para buscar a integração
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mesmo, unir, integrar as partes desse todo... Foi muito rico exatamente em
função desse ponto motivador.

Sobre a atividade do professor, a falta de continuidade no processo
educacional no Município e o papel do Sindicato o Secretário levanta as seguintes

questões:

Todo mundo é professor. Qualquer um é professor... Você é professor, ou você
está professor?_.. Você tem que gostar, .amar aquilo com paixão, tem que ter
convicção e ter orgulho. Não aquela pessoa apãtica, moda... lsso não é uma
gestão, não são duas, é todo momento, é um trabalho lento, gradual,
pemwanente. A gente apostava na própria questão do Sindicato, porque a
gente sabia queas administrações, elas são momentâneas, acabou. Há uma
.descontinuidademuito grande no processo educativo. Cada Secretário que
entra se acha melhor do que o outro. Cada Prefeito... Cada Presidente do
Sindicato.

Em 1988 foi eleito o professor José Luiz Broglan Rodrigues para Presidente

(18 APA, O qual iniciou SGU |Tl8fld8ÍO HQSSG |Tl€SmO 8I"lO33 ficando 8 frente dessa

Associação até o ano de 199034.

Segundo José Luiz sua primeira preocupação era:

Organizar a categoria, porque nós passãvamos ai por um periodo bastante
ruim, enquanto categoria, no sentido das condições de trabalho, das condições
de salário. Então, no momento, o primeiro passo nosso foi organizar a
categoria para que a gente pudesse reivindicar junto à mantenedora melhores
condições de trabalho e a melhoria no nosso salário que na época estava
bastante baixo, havia muita reclamação.

O entrevistado chama a atenção para o fato de que quando ele assumiu a

presidência da APA, o país estava passando por um periodo de transição politica

e dessa fonna para o fortalecimento da organização dos professores a Associação
não bastava:

Nós tinhamos, já em mente (àquela época), que deveríamos transformar a
Associação dos Professores num Sindicato. Também com a finalidade de sair
mais fortalecido enquanto categoria.

33 Conforme a Ata número vinte e três de O3/12/88.
34 Conforme a Ata número trinta e dois de 17/11/90.
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Fala que a intenção maior de fazer a transformação da Associação para

Sindicato absorveu bastante tempo, porém houve também outras atividades como

a preocupação em efetivar o quadro de pedagogos que na época não tinha sequer

um Plano de Carreira. E um trabalho bastante forte, segundo ele, foram às visitasàs escolas: 6
Nós, enquanto Associação, deveríamos ir até o local de trabalho de todos, até
para entender como é que era a situação de cada escola de cada local de
trabalho... Visitando as escolas periodicamente e 'tirando' .-toda aquela
ansiedade, toda a solicitação dos professores para poder junto ao poder
executivo, junto à mantenedora reivindicar aquilo que de mais emergente era.

Conforme .infonnado o trabalho era voltado para que fossem melhoradas as

condições do trabalhador. Mesmo enfrentando dificuldades como somente a

liberação do presidente com 40 horas semanais, tendo uma pequena estrutura,

que não possibilitava condições para manter nem um carro e nem os honorários

de um advogado.

Nessa época, houve dois periodos com relação aos contatos com a SMED,

pois a Secretária da Educação foi substituída. Num primeiro momento teve-se

dificuldade de entendimento com a Secretária, que apesar de ter um plano de

trabalho bem definido, ouvia pouco ou quase nada os professores:

Houve nesse interim um certo conflito entre a Secretaria e os professores: nós,
enquanto Associação, tivemos que interferir várias vezes. Porém, esse tempo
passou e um novo Secretário assumiu, o que nos deu um pouquinho mais de
tranqüilidade, pois, ele nos escutou, pelo menos nas principais reivindicações,
naquilo que mais nos afligia. Então, nós conseguíamos trabalhar um pouco
mais próximos.

Nesse segundo momento a Secretaria desenvolveu o “Projeto Integração”

do qual a Associação participou ativamente:

O Projeto Integração foi na verdade um embrião de projeto para o que hoje nós
temos ai em termos de PME. Que foi muito bem aceito e que por um período
ele esteve ai como sendo o ponto mais importante da educação de Araucária...
Também, a Associação sempre procurou se fazer presente, porque acho que
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era função mesmo da Associação procurar mostrar a cara naquilo que era
pertinente là nossa categoria. Para que a coisa não flcasse desequilibrada,
flcasse de um lado só, pendendo para o lado apenas do executivo. Então, nós
tinhamos claro, uma obrigação de estar sempre correndo atrás, mostrando a
cara e exigindo inclusive a nossa participação.

Havia uma preocupação, segundo o entrevistado, com a valorização dos

profissionais e com a qualidade do ensino em Araucária e isso foi traduzido no

reajuste de 84.32% obtido nesse período elevando o salário inicial _de 1.28 salários

mínimos, para 2.86 salários minimos.

No inicio de janeiro de 1991 tomou posse a nova diretoria do SISMMAR,

tendo como Presidente o professor Sergei Higino Hoffman e houve a transição da

Associação dos professores de Araucária para SISMMAR:

Entre nossas prioridades no inicio da gestão há uma dificuldade que a gente
estava encontrando, era de ter uma sede própria com um local para reuniões,
para discussão do trabalho sindical. Havia então, uma contribuição de um por
cento até 1990, em 1991 foi proposta a alteração dessa contribuição mensal,
da mensalidade sindical, para dois por cento em vista de uma sede própria que
a gente precisava ter o mais rápido possivel para si ter o espaço necessário
para as atividades sindicais.

A inflação era bastante alta no período, então no primeiro ano de gestão foi

feita uma poupança para construção da sede do Sindicato a qual foi possivel

somente no ano seguinte. Na época a questão era basicamente de luta pela data

base e por melhores condições de trabalho:

Com relação ao plano de trabalho de 1992, nós tivemos a necessidade de
contratar um advogado já em 1991, foi contratado para resolver processos na
justiça com relação à data-base, negociação salarial e os processos de
licenças para liberação de aposentadoria e fazer o trabalho principal que era
toda semana acompanhar e orientar os professores quanto aos direitos do
estatuto e ações na justiça.

Segundo o presidente do SISMMAR sempre eram feitos trabalhos em

conjunto com a Secretaria de Educação porque havia um grupo de
Coordenadores de Área também na direção sindical:
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Havia diretores do Sindicato que estavam coordenanddälgumas áreas da
Secretaria. Elaboravam-se os planos em conjunto, principalmente os
coordenadores e o Secretário da Educação da época, com as diretoras das
escolas e o que era decidido no grupo, geralmente era acatado pelo Secretário
com bastante aval político, por exemplo, 108 salas de aula que foram
construídas, num periodo de 4 anos. .Houve bastante respaldo político para
que a educação fosse prioridade na época e as diretoras de escola tinham
uma presença politica marcante no município, isso fazia com que, também,
tudo fosse acatado com mais facilidade pela secretaria de educação.

SISMMAR desenvolveu cursos de formação sindical e cursos de
formaçao politica e a parceria com a Secretaria de Educação era, de acordo com

as palavras do Presidente, para:

Discussão de novas políticas de data-base, por exemplo, da luta sindical que
alguns coordenadores estavam conosco nessa luta sindical... A finalidade da
Secretaria era também se colocar a disposição da melhor organização possível
para que atingisse todos os professores atendendo o melhor pela educação.
Havia então, um relacionamento de fazer com que as pessoas da SMED
chegassem até às escolas também com o aval do Sindicato. O Sindicato
apoiava as medidas que vinham em beneficio da educação, como era
prioridade da politica municipal da época. E isso até inicio de 1993, vinha
sendo bem conduzido pela Prefeitura, pela SMED.

Quanto ao “Projeto Integração”, o Presidente do Sindicato comenta que:

Em 1992 houve por parte de Coordenadores de Área, sindicalistas a iniciativa
de iniciar uma proposta pedagógica para o Município. A implantação dessa
nova proposta veio com o trabalho em conjunto do SISMMAR e da SMED no
'Projeto lntegraçãoí.. No inicio teve grande mobilização em torno desse projeto
e nesses dois anos ele tentou estabelecer uma proposta pedagógica para o
Município que não chegou a ser concluída e nem implementada. O Projeto
integração procurava buscar integração com as áreas, com as várias
disciplinas e nas horas-atividades os grupos participavam ativamente, todos os
professores das áreas... Na elaboração de planos curriculares, na elaboração
de planejamento de curso, de assessoria com professores da federal e nós
tínhamos uma grande participação de professores aprovando, homologando,
discutindo uma proposta pedagógica para o município. Ela estava sendo
confeccionada, ela estava sendo discutida a partir de toda uma mobilização de
dois anos em tomo de o Municipio ter sua própria proposta pedagógica. Esse
projeto foi engavetado e até hoje não temos a minima discussão novamente
desse projeto.
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Na gestão municipal de 1989 a 1992, o Departamento de Educação,
Cultura e Desporto foi transformado em Secretaria Municipal de Educação e para

as funções Cultura e Desporto criaram-se outras duas secretarias. A prioridade da

nova Secretaria foi a questão pedagógica: a preocupação com a capacitação dos

proflssionais; a discussão coletiva a cerca dos problemas enfrentados pela
educação municipal; a reflexão sobre o papel do Pedagogo na rede municipal de

Ensino; sobre o Piano Curricular; sobre a Eleição Direta para Diretores escolares;

a definição de Assessoria Pedagógica, via Unwersidade Federal do Paraná, a
elaboração de planos de trabalho em conjunto com os diretores escolares; dentre
outros encaminhamentos.

A SMED em conjunto com a APA/Sindicato destacam a proposta de um

trabalho intitulado “Projeto Integração” que propunha encontro entre os
proflssionais segundo as áreas do conhecimento para discutir coletivamente

assuntos referentes ao processo ensino-aprendizagem.

Na gestão sindical por seu lado estava sendo discutida a necessidade da

transição da APA para Sindicato; intensificaram-se as visitas às escolas visando

conhecer os problemas do seu dia-a-dia; conquistaram: reajuste de 84,32%, o

maior da história do magistério municipal; Substituição da primeira Secretária da

Educação, por “não ouvir os professores”; Construção da Sede própria do
Sindicato.

O professor Sergei estava no seu último ano de gestão no Sindicato,
quando tem início a gestão municipal do Prefeito Edvino Kampa que foi de 1993 a

1996. As relações não passaram a ser tão fáceis, como anteriormente e segundo

Sergei:

O novo Prefeito dificultou bastante a atuação sindical e não pemiitiu mais as
liberações, cortou as liberações dos sindicalizados. Houve muita dificuldade de
estabelecer diálogo com a nova administração e houve a necessidade de
iniciar as mobilizações pela data-base, nas negociações não houve espaço tão
fácil, só mais no final de 1993 e a gestão terminava ai em 1993.

Em junho de 1993 a pedagoga Liliane Marchiorato foi convidada para

assumir a Assessoria Pedagógica da Secretaria de Educação de Araucária.
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Passados os primeiros seis meses de gestão, a Equipe que estava desde o início,

os Coordenadores, a Secretária e a Assessoria Pedagógica anterior, já havia

definido algumas ações para a gestão de 93 a 96:

Uma delas era a elaboração de um material didático de pré a 48 série, em
todas as áreas do conhecimento para uso dos alunos. Apesar de não
concordar com algumas dessas ações, elas já haviam sido assumidas diante
da comunidade e também pelo prefeito, tivemos que encaminhar.

Liliane relata que não havia uma politica educacional definãda para o

Municipio, naquele momento, a não ser em linhas gerais, falando de
democratização. A primeira ação tomada foi tentar estruturar uma politica
educacional para o Municípioou ao menos iniciar esse trabalho.

O que acabou acontecendo, pois segundo a Assessora Pedagógica na
verdade não se consegue efetivar nada só numa gestão, porém a intenção era de

que quem os sucedesse pudesse dar continuidade.

Considerando o princípio básico da democratização do ensino público

escolar, elaboraram algumas metas como a revisão da proposta pedagógica para
o ensino fundamental:

A nossa intenção era a elaboração das Diretrizes Curriculares, era rever a
proposta pedagógica do Município numa concepção mais avançada de
educação. Como já havia sido optado, era a Concepção Sócio-Histórica.
Então, ea gente fez um trabalho em cima disto, não ficou concluído, porque a
intenção não era realmente concluir, porque a proposta tem que estar sempre
sendo reavaliada e reconstruída.

Outra meta da Secretaria de Educação para essa gestão seria a
implantação dos Conselhos Escolares com a finalidade de ampliar a participação

da comunidade escolar no processo de decisão da escola:

Foi feito um trabalho bem efetivo... a gente chamou um monte de pessoas
que eram qualificadas para falar sobre isso, junto a comunidade, fizemos os
encontros dos Conselhos Escolares de todo o municipio em todos os anos de
gestão, com bastante participação, tivemos a professora Dativa, a Jussara, a
Mónica, a Acácia, fazendo esse trabalho também junto com a gente.
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Um outro trabalho foi referente à eleição de Diretores de escola de maneira

a assegurar a garantia da eleição democrática:

A gente manteve isso durante todo o periodo de gestão, apesar das pressões
que a gente recebeu pra que isso não acontecesse mais, que voltasse a ser
por indicação, mais a gente conseguiu manter e até avançar em alguns pontos.

Foi realizada a reelaboração dos Regimentos Escolares para que eles

realmente pudessem atender mais aos avanços democráticos que a sociedade
vinha conquistando.

Uma das metas foi elaborar uma proposta para a Educação Especial que

não "impusesse” limites ao trabalho e ao desenvolvimento dos alunos, de maneira

a superar as práticas desenvolvidas dentro de uma visão limitada sobre o
desenvolvimento humano:

A gente sebaseou muito, fez um monte de pesquisa junto com a equipe que
tinha na escola especial, então nós tinhamos fisio, fonos, psicólogos,
pedagogos, os professores empenhados em discutir uma nova proposta.
Fizemos os encontros sobre educação especial todos os anos... Convidamos
gente especializada no assunto, pra falar sobre a questão e pra sensibilizar
tanto politicos quanto a comunidade sobre a questão da educação especial e
principalmente sobre a ampliação dos limites, aquilo que eles são capazes
realmente de fazer e de mostrar que isso pode ser ultrapassado a cada
momento que eles podem fazer novas coisas... Pena que a gente não
conseguiu criar raizes maiores e pelo que eu sei não houve continuidade
desse trabalho. Foi criado no Municipio também na educação especial uma
equipe multidisciplinar para fazer a avaliação dos alunos que antes era feita
fora de Araucária e dai passou a ser feita lá mesmo. Fizemos um trabalho de
hipoterapia, com o pessoal da escola de equitação, era feito terapia com os
alunos que eram levados até lá... Conseguimos equipar adequadamente a
Escola Especial. Criamos mais algumas escolas que era pra fazer mais o
trabalho de ensino profissionalizante, então a gente tentou fazer um trabalho
de continuidade no próprio encaminhamento e atendimento do ensino
especial.

Foram confeccionados matenais didáticos, apostilas “Ponto de Partida” de

pré, 13 e 2a séries, em todas as áreas:

Também foi um trabalho dificil pela falta de experiência nossa, nessa coisa da
editoração que não é uma coisa tão simples.
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Contratou-se um Consultor para ajudar a desenvolver o trabalho de
implantação das turmas de jovens e adultos na educação básica. Começou-se

com la a 43 séries e a intenção era ampliar, porém não foi possivel.

Eram três pólos. Era o pólo empresarial, dentro da própria empresa as
tumias; o pólo comunitário, as turmas eram feitas nas próprias comunidades,
dentro da escola, ou também poderia ser em alguma Associação de bainos,
onde se tivesse um espaço adequado para isso e o outro era o pólo da
Prefeitura.

Num diagnóstico sobre a situação de escolaridade no Municipio,
verificou que muitos funcionários da Prefeitura não eram escolarizados e então se

resolveu ofertar essa condição também para eles através do pólo da prefeitura.

Os professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos, toda
semana tinham qualificação profissional, que era para não perder o fio da
proposta. Forrnou-se um grupo de professores bastante críticos e que
aproveitaram a oportunidade.

Com relação aos assessoramentos e subsídios aos professores, Liliane

frisa que:

Na questão de material a gente teve muita preocupação ao mesmo tempo em
que altera a proposta pedagógica e que ia dando subsídios através dos
assessoramentos, foi a época que os professores mais tiveram
assessoramentos e a nossa preocupação era que eles tivessem continuidade,
que eles tivessem uma crescente complexidade e aliado ao assessoramento,
os coordenadores também, eles reuniam muito material de apoio para que o
professor não voltasse para sala de aula e não soubesse o que fazer com
aquilo tudo que ele viu no assessoramento. Então, foi sempre mandado muita
coletânea de textos, material. O pessoal de 1a a 4a série teve bastante apoio,
nós compramos alfabeto móvel para cada criança, de borracha, anti-tóxico...
Foi comprado muito livro para as bibliotecas das escolas, especifico para uso
do aluno, foi comprado material bibliográfico também de apoio aos
professores que era para montar a biblioteca do professor. Houve uma
preocupação que não faltasse o material básico para que os professores
trabalhassem. A carga de xerox para cada escola foi ampliada assim cinco
vezes o que era antes.

A Assessora Pedagógica relata que nunca teve problemas na sua relação

com o executivo, quanto ao trabalho pedagógico, pois sempre abriram espaço.

Apesar de toda a gama de críticas que foram feitas ao trabalho que estavam
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desempenhando, decorrentes, segundo ela, da autonomia que era dada às
escolas Autonomia essa que muitas escolas souberam usar e outras não,
acharam que virou bagunça.

É muito mais fácil ser autoritário do que democrático nessa sociedade nossa.
Porque o democrático permite critica, -o autoritário nâo.

Quando indagada sobre qual era a prioridade do trabalho na sua gestão ela

Prioridade? Tudo isso era nossa prioridade. Talvez isso tenha sido nosso
grande enro. Porque a gente queria fazer tudo numa vez só. A gente
conseguiu começar muita coisa, mas eu vejo que faltou consolidar mais o
trabalho, até porquefaltou tempo. Tivesse mais alguns anos... Alguns projetos
que nós tínhamos iniciado não foram levados adiante.

Nao houve nenhum momento de discussão pedagógica junto ao Sindicato.

Ocorreram discussões somente políticas em relação a salário de professor, a

greve a passeata. Pressões para que os profissionais da Secretaria aderissem:

A Alice - Diretoria do SISMMAR - uma vez foi me procurar dizendo que
teríamos encontros para discussão pedagógica entre Secretaria e Sindicato,
até chegamos a flrmar um acordo em relação a isso, um acordo de
cavalheiros, de que a gente se comprometia a pelo menos uma vez por mês
fazer uma discussão e algumas ações conjuntas, o que acabou não
acontecendo depois, não teve mesmo. Então, discussão pedagógica com o
Sindicato, no sentido de acrescentar no nosso trabalho, de apresentar alguma
proposta, ou de apresentar alguma crítica que viesse contribuir para quilo que
a gente estava fazendo, não houve, não houve mesmo, efetivamente não
houve... Então, não dá para dizer que houve uma parceria entre Sindicato e
Secretaria de Educação naquele momento não. A não ser em 96, que houve
o 1° Fórum Municipal, do qual a Eugênia até participou, achei até
brilhantemente, porque naquele momento parece era motivo para tentar
colocá-la sobre pressão.

No segundo ano da gestão desse Prefeito assume uma nova Diretoria

eral do SlSMMAR, tendo como Presidente o professor Divanir Ribeiro”.

O professor Divanir Ribeiro, ao ser entrevistado, trouxe consigo documentos que foram usados
para reconstituir as ações sindicais do periodo.
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O novo Presidente do SISMMAR conta que duas chapas de professores

concorreramàs eleições do Sindicato e que a chapa da qual participou foi formada

no espaço de uma das assembléias, sendo constituída por professores,
pedagogos, diretores de escola que antes nem se conheciam, o que ele considera

como sendo uma expressão importante da democracia.

A fim de possibilitar o entendimento de quais eram as principais exigências

que o SISMMAR fazia nesse período á Prefeitura e conseqüentemente a SMED,

bem como Iernas entrelinhas como estava o relacionamento entre essas duas
instituições, transcreve-se na integra a "CARTA ABERTA” elaborada pela Diretoria

do SISMMAR e divulgadano seu lnfomwativo número 12 de setembro de 1994:

A prefeitura Municipal de Araucária neste ano está promovendo atividades
comemorativas alusivas à Semana da Pátria, tendo como tema a 'Construção
da Cidadania”. Os professores municipais de Araucária, vem à público dizer
que compreendem a construção da cidadania como ação de todos os dias e
que a Prefeitura Municipal de Araucária não tem contribuído todos os dias para
que a cidadania seja exercida de fato. Nas escolas municipais não existem as
condições adequadas para que os professores realizem seu trabalho com a
qualidade necessária para poder dizer que a escola está fonnando cidadãos.
Nas escolas faltam professores, pedagogos, inspetores, secretários e
guardiões. Muitos prédios não têm espaços suficientes. Faltam bibliotecas nas
escolas para garantir a leitura e a pesquisa aos alunos. Faltam materiais
didáticos, papel sulfite, giz e material de higiene. A Secretaria Municipal de
Educação não tem deixado claro qual é a proposta pedagógica do Municipio, o
apoio aos professores e pedagogos através de assessoramentos, não tem
atendido as expectativas. A Prefeitura Municipal de Araucária que já foi
conhecida por remunerar bem os seus profissionais, hoje não tem política
salarial definida. Não há data-base e impõe um grande achatamento salarial ao
funcionalismo público, além de desrespeitar leis que garante direitos aos
profissionais. O serviço de saúde é precário, e não há atendimento
odontológico aos professores, nem fonoaudiológico aos alunos. Para resgatar
a qualidade de ensino em Araucária e a dignidade dos profissionais da
educação estamos realizando uma grande CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO
DOS PROFESSORES E DA POPULAÇÃO EM GERAL. Precisamos construir
a cidadania, e para isso é necessário vida digna para toda à população,
qualidade de ensino e salários justos".

Tomando como documento síntese da gestão do professor Divanir Ribeiro

selecionou-se um artigo presente no jomal do SISMMAR do mês de abril de 1996

e assinado pela Diretoria Executiva:
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Historicamente o SISMMAR tem se mobilizado tanto pela defesa intransigente
de uma Escola Pública gratuita e de qualidade para todos quanto pelo resgate
da dignidade profissional da categoria. No plano das lutas gerais, participou do
movimento pela redemocratização do país, do processo constituinte e das
lutas por mais justiça social e melhor distribuição da renda nacional. A luta dos
professores - participantes da caravana à Brasília _ garantiu conquistas
importantes para ta, Educação brasileira, como o princípio da gratuidade do
ensino público, a previsão obrigatória de verbas para a Educação nos
orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios e a aposentadoria
especial para o magistério. Além disso, o SISMMAR vem participando do
processo de elaboração e tramitação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Tudo isso só foi possivel pela capacidade de organização
da entidade, na qual o Representante de Escola .desempenha papel
fundamental. l-loíe, os direitos, tanto de âmbito federal como municipal estão
sendo ameaçados. Em 96, dentre os principais objetivos estão a manutenção
da nossa aposentadoria especial e a conquista de melhorias salariais para a
categoria, bem como nossa Data-Base. Neste contexto, a organização por
local de trabalho assume uma importância ainda maior e deve ser multiplicada.

Sobre o Plano Curricular elaborado nessa época, o Sindicato em vários de

seus informativos «destaca a importância da responsabilidade de todos e
principalmente dos profissionais da educação com a sua efetiva socialização e

realça o papel do SISMMAR nesse sentido:

O nosso Sindicato, especificamente, deve defender também uma proposta
pedagógica que busque o resgate da cidadania e a transformação da
sociedade”36.

No dia 23 de agosto de 1995, houve no Município uma paralisação para

acompanhar a mobilização nacional em Defesa da Escola Pública. Nessa ocasião

o SISMMAR promoveu um amplo debate entre professores, pedagogos e diretores

municipais, com a presença de representantes das seguintes entidades: UFPR,

ANDES, APP-SINDICATO, SISMMAC, UNESA, COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DO

CONGRESSO NACIONAL, MOVIMENTO NEGRO E UJS. Como síntese dessa

paralisação, houve a proposta do SISMMAR para se instituir o Fórum Municipal de

Educação em Araucária.

Dessa forma, o SISMMAR foi responsável não só pela idéia como pela

organização da l Sessão do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública,

3° lnfomtativo número 08 de Novembro de 1993.
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Gratuita e Universal. Fez parte da composição da mesa, entre outros convidados,

a Secretaria da Educação, pedagoga Eugênia Carla Silva Nicolato.

Os objetivos” gerais do Fórum Municipal de Educação eram:

1- Dignidade dos profissionais da educação com o estabelecimento do piso
salarial unificado nacionalmente, bem como das condições adequadas de
trabalho e aperfeiçoamento necessários à concretização de uma escola
pública de qualidade;
2- Garantir condições materiais, pedagógicas e administrativas para que a
.escola realize a função que lhe é própna com padrão de qualidade, entendido
como condição para apropriação ativa e crítica dos conteúdos essenciais ao
desenvolvimento cmnišateral dos ,educandos de modo a tomá-los aptos a
compreender as relações sociais próprias da sociedade contemporânea;
3- Garantir profissionais de educação qualificados em todas as escolas,
assegurando relações adequadas entre números de alunos, números de
professores, a carga horária e as condições materiais dos estabelecimentos
escolares;
4- Envolver instituições de ensino, bem como entidades organizadas da
sociedade civil para amplo debate sobre as questões referentes a educação no
município; e
5- Garantir um processo sistemático de consulta à comunidade educacional e
sociedade civil organizada, na definição de políticas educacionais e ainda
amplo debate sobre a questão dos recursos financeiros.

Convém ainda o registro dos objetivos considerados específicos a l Sessão

do Forum Municipal de Educação:

1- Possibilitar um debate amplo com as instâncias do municipio no que se
refere à educação;
2- Acompanhamento e participação sistemática nas posições de políticas
educacionais do municipio; e
3- Promoção de fóruns populares envolvendo a população de Araucária nas
temáticas essenciais da educação.

No período, 1993 - 1996, sente-se a falta de diálogo entre o SISMMAR e a

SMED pois segundo a versão do Sindicato a Secretaria estava em falta com os

professores em aspectos básicos para que esses pudessem realizar o seu
trabalho dignamente. Utilizam-se de seus infomtativos para denunciar a realidade

das escolas municipais: insuficiência de profissionais; estrutura fisica precária;

ausencia de materiais didáticos e de expediente; falta de espaço e acervo para

7 Os objetivos elencados encontram-se no folder organizado para divulgação da sessão.
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bibliotecas. A indefinição por parte da SMED quanto a Proposta Pedagógica
também é cobrada, assim como a falta de uma politica salarial definida.

Todos esses motivos levaram o Sindicato a organizar uma campanha de

mobilização por melhor qualidade de ensino e salários justos. .Além disso, foi

intensificada a ênfase na organização por local de trabalho, bem como aconteceu,

em agosto de 1995 uma paralisação, com ampla participação dos profissionais do

município juntamente com inúmeras entidades convidadas, com o objetivo de

participar da mobilização nacionaš em _defesa da Escola Pública, tendo como
decorrência a proposta de se instituir o Fórum Municipal de Educação em
Araucária, o que se efetivou, acontecendo a sua l Sessão Plenária em maio de
1996.

Segundo a SMED esse foi o período em que mais ações foram efetuadas

para garantir, além das condições básicas de trabalho, avanços que contribuissem

para 'a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental em todas as formas e

modalidades ofertadas pela mantenedora, sendo que o maior objetivo consistia

em estruturar uma política educacional para o Município que considerasse o

princípio básico da democratização do ensino público escolar e para isso foram

traçadas grandes metas como: revisão da Proposta Pedagógica do Ensino
Fundamental; implantação dos Conselhos Escolares; mecanismos que
assegurassem eleições diretas para os diretores de escola; reelaboração dos
Regimentos Escolares; elaboração de uma Proposta para a Educação Especial;

elaboração de material didático de Pré a 43 séne em todas as áreas do
conhecimento; implantação de tunnas de EJA na Educação Básica de 1a a 4°

série; assessoramentos aos profissionais da educação; Coletâneas de textos para

subsidiar to trabalho do professor.

A auto-crítica que a Secretaria pode fazer, segundo a Assessora
Pedagógica, seria a questão de não ter estabelecido pnondades e tentado
encaminhar várias frentes ao mesmo tempo.

Na ótica do Sindicato era a SMED quem não estava preocupada com o

pedagógico e na ótica da SMED o Sindicato nunca se sentou para conversar

sobre o pedagógico, ponto fundamental, já que se propunha a representar a
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categoria dos profissionais da educação. A Assessora Pedagógica é taxativa em

afirmar que, 'nessa época, não houve discussão pedagógica entre a SMED e o
SISMMAR.

Em 1997 inicia a gestão municipal do Prefeito Rízio Wachowicz, tendo

como Vice-Prefeito um membro do PMDB, partido que participou da composição

que concorreu às eleições municipais, ficando também com o comando da
Secretaria de Educação e convidando para Secretário o professor Orivaldo José

Augusto, antigo professor da rede estadual de ensino e filiado ao referido partido.

A gente foi convidado a assumir a Secretaria, duas a três semanas antes da
posse. Então, na realidade a gente chegou na Secretaria sem termos Plano
de Ação e também a gente não tinha idéia do tamanho da Secretaria da
Educação. A gente foi descobrindo as coisas aos poucos no dia-a-dia. Então,
a gente chegou na Secretaria sem um Plano, sem um esboço definido, a não
ser as promessas de campanha.

Uma das promessas fortes desde a campanha era a da autonomia das
escolas, que iria desembocar no “Fundo nossa Escola”, que hoje já está
implantado, aprovado pela Câmara.

Um dos objetivos que eu tinha é de que a escola tinha que ter autonomia
administrativa e financeira, ela tinha que procurar ter, não o seu próprio
sustento, mas o diretor administrar também as coisas que precisam na
escola... Então nós elaboramos o projeto desse “Fundo nossa Escola” onde
cada aluno receberia, de 53 a 88 série ou de 1a ra 43 série e pré-escola, na
época eu não lembro se era um real, hoje é em ufir. Aí tinha um e cinqüenta,
por. aluno de escola especial. O objetivo é que esse dinheiro fosse para a
escola, para que o diretor, junto com os professores e a APM (Associação de
Pais e Mestres) administrassem esse dinheiro na escola.

O “Fundo nossa Escola” foi proposto após a observação de que na
realidade a Secretaria de Educação não tem um controle exato do que a escola
tem ou está precisando.

Eu não sei o material que o Diretor de escola tem, o que está faltando, o que
a escola está precisando, você perde o controle. Isso tinha que ser
administrado mais de perto, então, a própria direção a gente via que tinha
condições de fazer esse trabalho. Além de tudo, você vai fazer uma compra
para esse sentido, uma licitação, acaba ganhando as vezes uma empresa de
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fora da cidade, de longe e você repassa esse dinheiro para longe da cidade
não fica circulando na cidade. Se a própria escola administrasse esse
dinheiro ali, ela compra o gás no bairro... Cria uma relação com a
comunidade... Entregamos esse projeto no dia 24/02/97, que foi trinta,
quarenta dias depois que nós assumimos... Pena que ficou parado.

Nessa época, segundo Orivaldo, não se pensava ainda num Plano
Municipal de Educação. O primeiro ano foi um ano de ajustes, era preciso colocar

um pouco de ordem na casa. Na área do magistério sofreu-se muito com a falta

de professor, a insuficiëncia de pessoal e a politica do Prefeito na época de que

não se contratassem mais pessoas. Existia um grande número de professores em

outras áreas, em outras Secretarias, tanto dentro do Municipio como fora.

No primeiro ano, eu tirei 24 professores de 1° a 4a .que faziam História,
Geografia, qualquer curso superior para suprir sa a 8a. Aí você tinha que dar
substituição para todo mundo... horas-extras... No primeiro ano isso foi o
principal problema... Outro problema era o das secretánas. Teria que se criar,
eu não tive condições de fazer, mas a gente tinha esse plano de fazer, que
era um quadro de pessoas para trabalhar na secretaria das escolas... A
secretaria é a alma da escola.

Mesmo não fazendo parte da Prefeitura, Orivaldo diz que, por morar, militar

no partido e dar aulas há muitos anos em Araucária, sabe da força do Sindicato

dos professores, por isso a Secretaria esteve sempre aberta.

Quando eu peguei a Secretaria eu tinha uma idéia de discutir com o Sindicato
quem eles indicariam para Coordenadores de Área e depois eu achei que não
precisaria, que a gente diminuiria aquele setor ali. Eu acho que aí contribuiu
um pouco para a falta de credibilidade do Sindicato para comigo... Os erros e
os acertos têm que ser analisados... O objetivo ê sempre melhorar.

Da primeira Equipe da Secretaria de Educação, formada pela gestão
municipal em questão, fez parte a professora Suzi Mana Mansur Franceschi, como

Assessora Pedagógica e ela reforça as palavras do então Secretáno da Educação
aflmtando que:

A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a nossa equipe foi
escolhida, foi escolhida um dia antes, uma semana antes da posse... Eu
nunca, se você olhar o meu curriculo, passei por um cargo público desse tipo.
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O máximo que eu quis ser foi diretora auxiliar do Szymanski (Escola Estadual
em Araucária)... Talvez o Carlos foi o que tivesse mais experiência. Nós não
tínhamos experiência de trabalho desse tipo. Mas nós tínhamos experiência
das dificuldades de estar professor numa escola onde falta tudo. Talvez seja
esta a melhor bagagem que a gente tenha levado para lá”.

Segue relatando como se deu a composição da Equipe:

Nós fomos escolhidos, assim, rapidamente, o Orivaldo foi indicado Secretário,
eo convite veio para mim, mas eu não quis ser Secretária... por ser um cargo
politico, eu não sou, não gosto muito. Ele já tinha .sido indicado como Vice
Prefeito... Aí foi que a gente formou a Equipe em uma semana... pois, o
Prefeito escolheu o Secretario da Educação só na última semana quando
para a posse já tenam de ter indicados todos os nomes.

O atropelo na formação da Equipe e o fato de não serem funcionários

municipais, impossibilitou a organização de um Plano de trabalho consistente,
então:

Quanto a Plano, a gente tinha na cabeça idéias e tem que pesar outra coisa,
que nós não éramos professores do Municipio, tínhamos algum conhecimento
sobre os alunos, pois eles estudam o Ensino Fundamental no Municipio e vão
para o Ensino Médio nas escolas estaduais; alunos transferidos. Nós
sabíamos como é que o aluno vinha, seu grau de aprendizagem, portanto
tínhamos uma visão de longe do processo, mas não de dentro... Depois ao
longo do tempo, fomos amadurecendo e reforrnulando, mas assim chegando
com o Plano pronto embaixo do braço não.

Segundo a Assessora Pedagógica o pouco que conhecia sobre o ensino

municipal, consistia no contato com algumas apostilas de matemática que haviam

sido feitas pela Equipe de Ensino da gestão anterior e que segundo sua análise

haviam sido mal formuladas, apontando e reforçando a necessidade de mudança

do ensino no Municipio.

Se você vai refomwular o produto. Tem que reformular a idéia que gera esse
produto.

Sobre a critica que recebiam dos professores:

Vocês colocavam que a gente abandou uma construção e não colocou nada
no lugar. A gente sabia disso, que não estava colocando nada no lugar... A
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gente acha que alguma coisa está errada no Município que eles têm recursos
que a gente não têm no Estado, mas não produzem um aluno melhor do que
o nosso no Estado... A gente queria modificar isso... Só que não sabia bem
como modificar. E ao mesmo tempo, a LDB (9394/96), entra em vigor... Tinha
a LDB que tinha que ser estudada, primeiro entendida... Todo mundo
pressionando.

Nesse C8IT`lÍl`lh0 8|QLlm8S coisas f0f8lTl 8COI'\Í€C€I"ldOI

Obrigaram a gente reestruturar a própria Secretaria de Educação... Quando a
gente assumiu a Secretaria de Educação a idéia era que eu fosse a Diretora
Geral... Daí ele chegou (Onvaldo) nos días de sair a nomeação, ele disse
assim, olha você não vai ser Diretora Geral. A Diretora Geral, ele me mostrou
o organograma, foi cortado em todas as Secretarias, para economizar... Então
você fica como Assessora Pedagógica na nomeação, na verdade você vai
fazer isso, isso, quando eu Ii o que eu tinha que fazer não entendi o que eu
era.

Quando assumiram a Secretaria de Educação havia 150 matriculas de 5
série feitas dentro da Secretaria sem escola. O aluno estava matriculado na

Secretaria de Educação e não na escola:

Nós tínhamos que achar 150 vagas que não existiam... Por isso é que
começou a fazer transporte de alunos do bairro para o centro.

Outra grande idéia que era falsa era de que havia muitos professores no

Municipio:

Não é verdade... então a redistribuição, o entendimento de fomriar uma Equipe
mesmo multidisciplinar, professores de todas as áreas trabalhando junto
conosco, então, nós não tinhamos recursos humanos para vim ajudar a gente.

A Assessora nos relata que não tiveram permissão nem ao menos de
contratar Assessor para a Secretaria de Educação:

A gente fez trabalho até junto com a procuradoria jurídica para provar que
podia contratar por RPA (recibo de pagamento a autônomo) e vocês
começaram a cobrar: os nossos Assessoramentos. As coisas só começaram
a clarear no final do primeiro ano.
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Entre outros problemas se tinha o da merenda escolar, pois no depósito da

SMED que distribuía merenda para as escolas:

Havia merenda escolar vencida, embalagens roidas por ratos, material de
limpeza ali junto. A primeira coisa era resolver isso, a segunda coisa era fazer
a escola funcionar, .a terceira coisa era a falta de professores.

A pedagoga lda Hammerschmitt de Lima, atual Assessora Pedagógica, faz

parte dos membros que .substituiram a primeira composição da Secretaria
Municipal de Educação nessa gestão municipal. Conta que o Plano de Açãc da

SMED começou a ser pensado no final de 1998, pelos novos componentes: A

pedagoga Simone Bus Diretora do Departamento de Ensino, a pedagoga Sueli de

Fátima K. Incot Secretária da Educação, a pedagoga Arlete Mikos Diretora Geral e

ela própria. Os quais procuraram fazer um esqueleto do que seriam as grandes

prioridades para 1999 e 2000.

Logo no início de 1999 esse roteiro foi discutido e reelaborado junto com os

novos Coordenadores de Área, ou seja, por toda a Equipe que hoje está na
SMED.

Para melhor entendimento, as metas do Plano de Ação” da Secretaria
Municipal de Educação serão transcritas na seqüência:

META l -Elaboração e publicação do Plano Municipal de Educação.
META Il - lntensificação do apoio à estmtura e funcionamento das escolas.
META lll - Reimplantação das coordenações por área do conhecimento.
META IV - Viabilização da ação escolar transformadora.
META V - Prioridade no acesso e permanência da população de 07 a 14
anos no Ensino Fundamental.
META Vl - Reorganização e intensificação da implantação do Programa de
Ensino Básico para Jovens e Adultos - PEBJA e ACELERA BRASIL.
META Vll - Efetivação da Inclusão dos alunos com necessidades especiais
ao ensino regular.
META Vlll - Efetivação da Gestão Colegiada na Rede Municipal de Ensino.
META lX - Realização de parcerias em projetos especiais.
META X - Reestruturação da Implantação da Politica Educacional.
META Xl - Atendimento a Educação infantil de 04 a 06 anos.

38 ARAUCÁRIA, Prefeitura Municipal de. Plano de Ação. Secretaria Municipal de Educação. 1999
- 2000.
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Dentre essas metas, a prioritária que realmente envolveria todas as áreas,

níveis e modalidades de ensino, seria a elaboração do PMEA. Para isso se

pensou em elaborar uma Comissão da qual participou eo Sindicato, inclusive na

construção do projeto para viabilizar esse trabalho.

Outra meta prioritária do Plano de trabalho foi à construção curricular

Reelaboração de um curriculo já existente desde 92, mas que não foi levado a
Câmara, não foi .editada Então, a partir dali serão feitas as nossas
discussões, mas especificamente agora no ano 2000.

Segundo lda, a SMED procurou em todos os momentos, tanto na
elaboração do PMEA, como em outras comissões que se formaram para discutir a

educação do Município, sempre entrar em contato com o Sindicato representativo

da categona dos professores com a finalidade de ir ao encontro do princípio da

gestão democrática.

A relaçäo entre Sindicato e SMED no ano de 1999 foi bastante boa, bem
produtiva, bem efetiva, vários encontros, vários cursos aconteceram inclusive
no espaço do próprio Sindicato e a gente tem continuado essa parceria, na
realidade isso se consolidou em 1999. Existem algumas diferenças sobre
alguns temas, isso é normal, mas o objetivo do trabalho é a melhoria da
educação no Município.

O professor Henrique Rodolfo Theobald é eleito para a presidência do

SISMMAR e inicia seu mandato em 1997, o qual segue até 1999. Seu plano de
trabalho era:

Inicialmente a proposta da chapa que venceu as eleições do Sindicato era
defender junto a SMED a continuidade ao trabalho de formação dos
professores, principalmente através da elaboração de uma proposta de PCCS
(Plano de Cargos Carreira e Salário); a questão da Previdência, que estava
com problema já na época; buscar de uma forma ou de outra negociar
melhorias no salário, nas condições de trabalho. Fundamentalmente eram
essas três questões que estavam sendo propostas e que pautaram o trabalho
nos três anos.
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No início de janeiro de 1997, também assumiu a novaadministração no

Município, com o professor Onvaldo José Augusto como Secretário da Educação.

Após a composição da SMED o Presidente do SISMMAR conta que:

A gente procurou o novo Secretário da Educação, professor Orivaldo, também
houve de parte dele to interesse em conhecer o Presidente do Sindicato,
conhecer a Diretoria do Sindicato e nós marcamos uma reunião ainda no mês
de janeiro, nessa reunião, participaram a Diretoria do Sindicato e
representantes' da Equipe que estava sendo forrnada na SMED... Veio o
,professor Qrivaldo, o professor José Luís, o professor Carlos e também o
Vice-Prefeito professor Hino Dirlei Falat Pereira de Souza. Nessa primeira
reunião a gente traçou uma série de questões que eram ligadas as propostas
que o SISMMAR defendia na época que era a manutenção de uma Equipe de
Ensino com coordenadores de área sendo escolhidos pelas próprias áreas e
pelas próprias séries. O que não se efetivou depois mais na frente. Também a
manutenção de toda uma proposta educacional que já havia no município,
que tinha sido elaborada com a participação dos professores, o que também
não se efetivou a seguir. Foram as duas questões fundamentais que nós
defendemos na época junto à Secretaria de Educação e que a gente
esperava ver contemplada.

No deconrer do período, já no mês de março a Secretaria Municipal de

Educação adotou posturas diferentes das discutidas na reunião com o SISMMAR

em janeiro, não manteve a Equipe de Ensino com as Coordenações de Área,
buscando conter gastos- e também desconsiderou a questão da manutenção da

proposta pedagógica que havia no Município.

O Secretário da Educação como não fazia parte do quadro dos professores
do Município e sim professor ligado à rede estadual, por ouvir falar,
simplesmente deixou de lado a Proposta Pedagógica que vinha sendo
construída, também por ser uma administração de oposição que venceu as
eleições... e adotou o Plano Curricular, a Proposta Pedagógica do Estado do
Paraná. Isso deixou uma marca profunda de revolta, principalmente naqueles
professores na grande parte dos professores que participaram das discussões
na elaboração da proposta pedagógica em curso no Munícipio, apesar de nos
dois últimos anos anteriores não haver mais um aprofundamento, uma revisão
dessa proposta, uma discussão, mais o conteúdo, o bojo dessa proposta
pedagógica, tinha uma linha com a qual os professores concordavam e
ajudaram a elaborar.

Nesse primeiro ano não aconteceram muitos mais contatos com a
Secretaria Municipal de Educação quanto à questão pedagógica, educacional do
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Mun¡cípio. Houve contatos, ainda, devido a Sessão do Fórum`Estadual que foi

realizada no" Município e com a qual a Secretaria de Educação também se

comprometeu, então teve um trabalho em conjunto. Mas, nas questões próprias

do Municipio não se teve.

No final do ano aconteceu aquilo que foi a gota d'água nas relações entre o
Sindicato e a Secretaria Municipal de Educação que foi a estadualização de
três escolas municipais e que gerou todo um problema de sobra de
professores e realocamento e tudo isso a Secretaria Municipal de Educação
fez e elaborou não tendo a participação do Sindicato, não discutindo nem com
o Sindicato, nem com as escolas, foi uma decisão arbitrária. Ai começou todo
um processo de resistência do Sindicato, dos professores, do Municipio.
Enfim, culminou na queda da Secretário da Educação e toda a sua Equipe no
mês de agosto do ano seguinte, foi um período muito tenso.

A Secretana não tinha proposta de atuação e essa era uma cobrança
constante feita pelo Sindicato:

Nós constantemente levantávamos a questão de que a Secretaria não tinha
proposta definida, nem pedagógica, nem educacional para o Municipio e
nesse bojo, nessas discussões foi que a primeira vez o professor Orivaldo
acenou com a possibilidade de se elaborar um Plano Municipal de Educação.

Houve uma reunião que o Sindicato mediou, entre a Secretaria Municipal

de Educação e a Equipe de Ensino da gestão anterior

Nessa discussão onde havia uma série de acusações de um contra o outro, o
Sindicato buscou mediar exatamente no seguinte sentido, e dai, a partir disso,
resgatando a história que a participação dos profissionais de educação têm
em Araucária na discussão de uma proposta pedagógica, de um processo
educacional no Município, o que podemos fazer. E ai é que a proposta de
PME veio a tona e foi tirado uma equipe, foi feito um primeiro projeto isto no
primeiro semestre de 1998.

Em agosto de 1998 o Secretário e sua Equipe foram destituídos e assumiu

uma nova Equipe na Secretana Municipal de Educação, a pedagoga Sueli de
Fátima Karas lncot passa, então, a ser Secretária da Educação. E o Presidente do

Sindicato pontua que:
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Como o SISMMAR teve uma participação muito importante, os professores
tiveram uma participação muito importante na destituição do Secretário, o
SISMMAR passou a ser mais ouvido, a ser mais procurado pela nova Equipe,
tanto para a montagem da Equipe, como os rumos que deveriam ser
tomados.

Segue comentando que o primeiro reconhecimento que a Secretaria
Municipal de educação fez foi que a estadualização das três escolas municipais

tinha sido um grande erro, tanto porque havia fechado postos de trabalho para os

professores municipais, quanto pelo preju izo financeiro para 0 Município devido ao

FUNDEF que paga por aluno,

Aí nessas discussões com essa Equipe, nós colocamos essa questão do PME
que deveria ser elaborado e foi encampado então por essa nova Equipe da
Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com 0 Sindicato, de se
montar uma nova Equipe, fazer um novo projeto e passar à elaboração do
PME. Então, as relações ai foram mais diplomáticas, nesse período o
Sindicato e a Secretaria Municipal de Educação passaram a ter uma
participação mais negociada a partir de então.

O Sindicato do Magisténo Municipal de Araucária representa o magistério

do Municipio e o magistério tem uma história bastante longa de participação na

elaboração das políticas, principalmente da questão pedagógica e das políticas

educacionais do Municipio.

O Sindicato foi fomwado por estes profissionais que têm essa história de
participação, então a lógica aqui do Sindicato é seguir o que a base quer e a
base, os professores, aqueles que têm opinião, aqueles que participam,
aqueles que discutem, eles querem participar do processo, então o Sindicato
não pode se imiscuir de participar desse processo. Porque uma proposta para
a educação do Municipio vai envolver fundamentalmente os profissionais
envolvidos com o processo educacional, então, eles têm que participar dessa
discussão, isso ea direção do Sindicato defendia, o Conselho de
Representantes, os próprios professores, pedagogos que fazem parte do
Sindicato defendem essa participação.

Durante o período 1997 - 2000, houve dois momentos na gestão municipal

com relação a educação, pois passaram pela SMED dois Secretários da
Educação e, conseqüentemente, ocorreram duas constituições distintas do grupo
de profissionais que nela atuaram.
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Na primeira composição da SMED havia membros pertencentes na sua

maioria ao PMDB e foi uma composição aligeirada pelo curto tempo para

constituir-se, o que contribuiu para a ausência de um Plano de Trabalho
consistente. Tomam como prioridade os problemas que, segundo os
representantes da SMED, eram os mais urgentes: merenda escolar vencida e mal

estocada; inexistência de aproximadamente 150 vagas para os alunos, levando a

proposta de transporte escolar do bairro para o 'centro do município; insuficiência

de pessoal nas escolas e, segundo os representantes da SMED, ordem do
Prefeito para «não ~-contratar; ~“impossibilidade” de controle sobre pequenos

problemas quanto à estrutura física das escolas; a criação, como uma altemativa,

do “Fundo Nossa Escola”, que só foi efetivado após a substituição dos membros
daSMED.

Para a segunda composição da SMED, que havia elaborado um Plano de

Ação com algumas metas, dentre as quais destacam como prioridades: a
elaboração do PMEA e a construção curricular, o ano de 1999 foi considerado

como um ano de efetiva relação com o Sindicato pela participação desse na

Comissão responsável pelo PMEA.

Segundo o Presidente do SISMMAR as prioridades de trabalho na gestão

sindical foram reivindicações por: melhorias salariais e das condições de trabalho;

a organização da Previdência Municipal e a continuidade na fonnação dos
profissionais da educação através de um PCCS.

Na relação SISMMAR e SMED houve dois momentos, com o primeiro

Secretário de Educação e alguns membros de sua Equipe de Ensino, quando
foram realizadas reuniões entre essas duas entidades com a finalidade de discutir

a importância da manutenção das Coordenações de Área; da Proposta
Pedagógica do Municipio, posteriormente convidando representantes das Equipes

de Ensino de gestões anteriores para se resgatar as origens da referida proposta

com vistas a fortalecê-la. Relação essa alterada quando não foram consideradas

pela SMED as discussões efetuadas, não dando ouvidos as reivindicações dos

profissionais da educação, principalmente, quando da estadualização de três

escolas municipais o que acarretou as perdas, antes mencionadas, não só para os
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profissionais, como também para o Município e o SISMMAR; -passou então, a

cobrar da SMED todos esses fatos, portanto, não manteve mais contatos com ela,

somente excepcionalmente por ocasião da realização, em Araucária, da Sessão

do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal que a

Secretaria ajudou a organizar.

Os novos componentes da SMED “reconheceram” o equívoco da
Estadualização; restituiram as Coordenações de Área e preocuparam-se com a

elaboração do PMEA,ações que, para o Presidente do Sindicato, reaproximaram

as duas entidades.

Quando o poder público instituído, representado pela Secretaria Municipal
de Educação oferece a possibilidade da participação, o Sindicato participa
normalmente .e quando não oferece o Sindicato busca formas de participar,

reivindicando participação em comissões, participação em discussões que são
feitas em todos os níveis, não só no PME.

Não basta, contudo, a deflnição de um plano global para o Município, ainda

que decidido democraticamente, faz-se necessário torná-lo “carne” como diria

CRUZ (1995):

Na escola faz-se necessário descer à prática dos serviços pedagógicos e dos
planos de sala de aula. É preciso encamar os princípios propostos no Plano
Global, no trabalho diário dos Coordenadores ou Supervisores, Orientadores
Educacionais e Orientadores de Disciplina e dos Professores em sala de aula.
É preciso que “o verbo se faça came”, isto é, os ideais sejam vivenciados na
sala de aula e no dia-a-dia da escola (p.63)39.

Fazer chegar os princípios orientadores do 'PMEA até a sala de aula

significa buscar efetivá-los, pois é nela, na sala de aula, que se realiza,
propriamente, a socialização do conhecimento produzido histórica e coletivamente

pelos homens. Ou seja, o trabalho didático volta-se à elevação cultural das

massas tendo em vista contribuir para a expressão elaborada de seu projeto de
classe. É nesse sentido que SILVA (S/d) destaca a relação entre a finalidade do

39 CRUZ, Carlos Henrique Carrilho. Articulação do Plano Global com os planos de sala de
aula. In :Planejamento participativo como metodologia libertadora. Revista de Educação da
AEC, n° 96, Brasília, 1995, p. 62-68.
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trabalho educativo realizado na escola e as exigências de"um ordenamento
democrático em seu interior.

(...) a escola como espaço privilegiado de socialização do conhecimento
historicamente produzido, mas que é apropriado e elaborado pela classe
dominante no capitalismo; a transmissão desse conhecimento, com o objetivo
de possibilitar à classe trabalhadora uma visão científica da realidade, que
desmistifique falsas ideologias e contribua para o exercício consciente da
cidadania e construção de -uma consciência de classe comprometida com a
transfom1ação da sociedade, a garantia de acesso e pemianència na escola
pública e democratização das relações no interior da escola (p. 06)4°.

Cabe considerar que o espaço escolar e o da sala de aula são, ao mesmo

tempo, educativos tanto para os alunos quanto para os docentes. Há
reciprocidade educativa, no entanto, o processo formativo de alunos e professores

se distingue dado 9-o grau de compreensão da prática social que, por suposto, os

deve diferenciar, tal é o alerta apresentado por MARQUES (1991):

A identidade do educador não se constrói senão na ação educativa e não
pode conceber-se como questão a ser enfrentada individualmente por cada
educador, mas como construção da identidade do coletivo dos educadores
(p. 46) .

Ainda que se leve em conta o caráter educativo da escola para todos que

nela atuam, faz-se necessário não perder de vista qual a direção posta emtal

processo. Ou seja, a escola, dada a sua natureza, pode voltar-se para o reforço da

hegemonia ou para a construção contra-hegemônica. No segundo caso, essa
possibilidade se limita à instrumentalização cultural que fomeça a expressão

elaborada do projeto material e cultural sobre o capitalismo. A escola também não

é neutra, portanto, é sobre as condições concretas presentes, como diria

40
SILVA, Mônica Ribeiro da. A Construção do Projeto Politico-Pedagógico : subsídios para

retfexões na escola. Mimeo, UFPR, s.d.

41 MARQUES, Mário Osório. A Construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola e a
identidade do Educador. In:Espaços da Escola, Livraria UNlJUÍ, ano 1, n° 1,
jul/set.1991, p. 45-50.
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FREITAS (p.122)“2, que o “projeto histórico” procede da delimitação “do tipo de

sociedade que se quer criar (...) e das formas de luta para a (sua) concretização”.

Dessa forma, “a capacitação dos profissionais da escola é condicional a

qualquer mudança, pois nenhuma medida politico educacional, via decreto,
poderá alterar uma situação de baixa qualidade de ensino” (RESENDE, s/d,

p.01)'*°.

A condição indispensável para que o Projeto Político Pedagógico seja

construido, seja em nivel de escola ou de Municipio (PME). sé sem dúvida a
'educação continueda", pois é eia quem possibilitará maior nivel de incorporação

pelos diferentes “atores .sociais envolvidos na questão escolar”, da relação teoria e

prática, a busca desejada da práxis transformadora, pois a educação progressista

(mesmo em suas diferentes vertentes) é aquela que leva a emancipação humana

no sentido mais amplo, ou seja, queremos alcançar o pleno desenvolvimento do

domínio humano sobre as forças da natureza.

VEIGA (1998) argumenta que:

A socialização do poder propicia a prática da participação coletiva, que atenua
o individualismo; da reciprocidade, que elimina a exploração; da solidariedade,
que supera a opressão; da autonomia, que anula a dependência de órgãos
intermediários que elaboram politicas educacionais das quais a escola é merae×ecutadora.“ `

Para que se efetive o propósito de trabalhar com o objetivo de colaborar

para a emancipação humana, importa mudar a lógica do .planejamento em
educação, pois ela está intimamente vinculada ao paradigma epistemológico do

positivismo, onde no planejamento as análises mais complexas, de maior alcance

são rejeitadas e consideradas sem importância para o planejamento baseado em

problemas delimitados, com um sentido de urgência e imediatismo, e motivado

não tanto por razões teóricas, mas sim, por práticas de solução de problemas

“2 i=Ri5iTAs, Luiz Carlos ae. Projeto Histórico, Ciência Pedagógica e “Didática”. ln :Revista
Educação e Sociedade.
43 RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de. A Construção Coletiva do Projeto Politico
Pedagógico na Escola Pública: viabilidade de muitos ou utopia de alguns? Mimeo, sld.
“ VEIGA, Hilma Passos Alencastro. Escola: espaço do projeto politico pedagógico. Campinas:
Papirus, 1998.
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específicos, no lapso de tempo mais breve, e com uma relação otimizada de
custo-benefício.

É necessário desfazer a idéia de que o desenvolvimento está no
crescimento econômico e a economia é a Ciência Social modelo a ser seguida em

todos os campos indiscriminadamente.

Como está organizado, o “senhor mercado” quer tão somente que sejam

formados os denominados “deficientes cívicos” (SANTOS, 1999) com uma

fonnação pragmática voltada apenas para o trabalho, no -sentido estnto, deixando

de lado  essencial formação para uma vida plena.

Entendendo a Educaçâo_ como um projeto politico, GUTIÉRREZ (1988),

ressalta que se faz urgente elaborar-se coletivamente um projeto político
altemativo e complementa sua tese citando Girardi:

Por projeto altemativo em educação entendemos a transformação radical dos
sistemas de ensino, de modo que se torne possivel a 'criação de uma cultura
altemativa como expressão de um homem novo (p.47)“5.

Este mesmo autor segue ressaltando o duplo objetivo que um projeto
altemativo em educação deve contemplar, tomando as palavras de Marx:

(...) os homens são produto das circunstâncias e da educação e, portanto, os
novos homens são produto de circunstâncias distintas e de uma educação
distinta. Mas não se deve esquecer que as circunstâncias são mudadas
precislasmente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado(p.48) .

São muitos os autores que abordam a questão do PPP, sobre os mais

variados aspectos, atribuindo-lhe diferentes nomenclaturas: ora como Projeto

Educativo, ora como Plano Global, ora como Projeto Alternativo em educação.

Porém, nenhum deles desconsidera sua importância e papel na organização

coletiva que tenha como horizonte o projeto de transformação das relações

sociais em nossa sociedade, para que se tornem mais humanas e, por
conseqüência, menos injustas.

45

46 GUTIÉRREZ, Francisco. Educação como Práxis Política. São Paulo : Summus, 1988.ldem.
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Podemos, então, concluir que a organização da sociedade civil e a conquista
de uma nova qualidade de ensino são dois momentos necessários de um
mesmo movimento que, ao se articularem com a concepção de mundo própria
da classe fundamental dominada, concorrem para a formação de um novo
bloco histórico (p.104)*".

A qualidade de ensino e a organização da sociedade civil se constituem em

fatores decisivos, ainda hoje, passados longos 16 anos da realização do

Congresso Mineiro de Educação e da elaboração do Plano Mineiro de Educação,

para que se busquem formas participativas de definição das políticas educacionais

voltadas aos interesses das camadas populares.

Observando as considerações feitas pelos representantes do SISMMAR e

pelos representantes da SMED o que se pode perceber é que durante as gestões
municipais abordadas, houve uma relação intensa entre estas duas instituições.

Essa intensidade foi criada de um lado pela atuação da APA/Sindicato
pressionando para que fossem abertos espaços de participação efetiva de todos

os seus representados e dos professores em geral de modo a que pudessem
fazer parte da etapa de pensar sobre a educação municipal e não simplesmente

executar as nonnas ditadas de cima para baixo como infelizmente comumente

ocorre em nosso pais.

Por outro lado a intenção da Secretaria de Educação de estabelecer
diálogo com os profissionais da educação, proporcionou a construção dos
avanços possíveis e signiflcativos para aqueles que estavam sendo os atores

principais e 'construindo uma história de participação que é contada com
entusiasmo por quem dela participou efetivamente e da qual resultou muito saldo

positivo para a educação municipal, marcas profundas que apesar da
descontinuidade dos projetos propostos na época, teimam em desafiar os
gestores municipais e certamente continuarão incomodando os que se acham

iluminados e donos do poder e do saber.

47 EVANGELISTA, Olinda. O Congresso Mineiro de Educação (1983-84) e a Articulação entre
Organização da Sociedade Civil e Educação Escolar. Dissertação de Mestrado, Pontifícia
Universidade de São Paulo, 1988.
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A proposta de um PMEA tem em si a responsabilidadeide contribuir para

que a educação municipal não fique a mercê da vontade dos que venham a
ocupar os cargos públicos nas gestões municipais que estão por vir, constituindo

se, dessa forma, na síntese da ação conjunta de duas entidades - SISMMAR e

SMED - que historicamente, com as contradições presentes, manifestam a
preocupação e contribuição para a melhoria da educação no Municipio.



CAPÍTULO II

RAZÕES QUE LEVARAM A FORMULAÇÃO DO PMEA

Os estudos abordados no primeiro capítulo apresentaram elementos que

possibilitaram conhecer um pouco da história da educação municipal e permitiram

a reconstituição da relação entre a Secretaria de Educação e o SISMMAR que no

recorte de tempo estudado evidencia uma aproximação entre as duas entidades

com a finalidade de desenvolver ações de forma conjunta, apesar das
divergências, principalmente, quanto à questão salarial.

A busca por realizar um trabalho conjunto entre SMED e Sindicato é

justificada pelos componentes das gestões da SMED de 1983 a 1988, como
necessidade de ouvir os maiores envolvidos, pois só assim poderiam ser
“ampliados os acertos”. Essa mesma prática continua sendo defendida até hoje,

pelos atuais representantes da SMED que, além disso, consideram o “Sindicato

forte e atuante”, não podendo, pois, ser ignorado.

O argumento apresentado pelo SISMMAR para o desenvolvimento de

ações junto com a SMED é reforçado pela maioria dos seus ex-dingentes como

decorrente da cobrança que, historicamente, lhe é feita para estar presente em

todas as discussões que digam respeito à educação no Municipio e que venham a

afetar direta ou indiretamente todos os seus representados.

As indicações anteriormente registradas relativamente à argumentação

dominante nos relatos dos entrevistados quer da SMED, quer do SISMMAR,

embora evidenciem os esforços realizados na direção de promover ações
conjuntas, ao menos no período considerado, podem não estar revelando todas as

intencionalidades que promoveram tal convergência, bem como estarem
relativizando o caráter conflituoso que demarcou tal processo. Contudo, a
positividade indicada permite a constatação de haver, mesmo que por razões

diversas, uma prática que tem perdurado, ao menos, ao longo das últimas duas
décadas.
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Tomando-se por referencial tal prática, buscou-se averiguar, a partir dos

depoimentos dos representantes da SMED e do SISMMAR, por quais razões as

duas entidades decidem, já no ano de 1998, promover a elaboração do Plano

Municipal de Educação para Araucária, cuja definição se deu no último ano da

gestão govemamental no municipio.

SAVIANl (1999, p. 133) demonstra que a idéia de organizar planos para a

educação não é nova, sendo proposta, já em 1930, após a criação do Ministério

da Educaçäo e Saúde Pública que se propunha a organizar a educação nacional

com caráter de sistema. Em 1932 o plano de educação passa a ser entendido,

pelos “pioneiros”como um instrumento de introdução da racionalidade científica

na educação, pretendendo-se organizá-la na forma de sistema, o que é aceito
pelo regime autoritário que se instala em seguida, os quais acrescentam a essa

visão de plano o caráter de instrumento de controle político-ideológico.

Em cada período da história da educação no Brasil houve uma definição

para o entendimento acerca de um plano educacional, que variaram de acordo

com os interesses dos governantes em cada época. Para SAVIANI (idem, p. 133)

no nacionalismo desenvolvimentista, entre 1946 e 1964 duas concepções de

plano de educação produzem conflito, a idéia de plano “como instrumento de ação

do Estado a serviço do desenvolvimento econômico-social do país” e “como mero

instrumento de uma politica educacional que se limita a distribuir recursos na

suposição de estar, dessa forma, preservando a liberdade de iniciativa no campoeducacional”. Í
Após 64 o plano é tido como um “instrumento da racionalidade tecnocrática

na educação”. Na “Nova República” - 1985 a 1989 - a “racionalidade
democrática” levou a “dispersão e descontrole de recursos e justificando práticas
clientelistas”.

Na década de 90 a “racionalidade financeira” vem como forma de ajustar a

educação à globalização e está traduzida na proposta de Plano Nacional de
Educação do MEC - Ministério da Educação e Cultura - pois, segundo SAVIANI

(1999y
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Finalmente, a partir de 1990 a 'racionalidade financeira” é a via de realização
de uma politica educacional cujo vetor é o ajuste aos desígnios da
globalização através da redução dos gastos públicos e da diminuição do
tamanho do Estado visando tomar o país atraente ao fluxo do capital
financeiro intemacional (p. 134).

Graças à vigilância e trabalho de oposição ao atual govemo foi fomiulada

em dois Congressos Nacionais de°Educação, uma proposta altemativa, o Plano

Nacional de Educação da Sociedade Brasileira, que se propõe a resgatar a
“qualidade social”, constituindo-se nas palavras de SAVlANl"° num “instrumento

de introdução da racionalidade social” na educação”, mantendo também sua

caracteristica de instrumento de política educacional.

Com base no exposto, no mínimo duas questões podem ser feitas, pois se

sabendo que a atual legislação nacional não obriga os municípios a elaborarem

planos municipais de educação, qual teria sido a razão, ou razões que moveram

os dirigentes dé Araucária a estabelecer tal prioridade e qual seria a concepção de

PME norteadora do processo de elaboração do PMEA.

Porém, SAVlANl5° nos adverte que:

(...) parece não haver dúvida quanto à possibilidade e, mesmo à
desejabilidade da elaboração de planos municipais de educação. Com efeito,
a partir da imposição constitucional de que os municípios devem 'proporcionar
os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência' (Art. 23, \/) e 'manter
programas de educação pré-escolar e ensino fundamental' (Art. 30, Vl),
resulta óbvio que essas ações devam ser, preferivelmente, planejadas, isto é,
devam ser implantadas segundo planos previamente traçados que, a partir do
diagnóstico das necessidades, estabeleçam metas e prevejam os meios, aí
incluidos os recursos financeiros através dos quais as metas serão atingidas
(p.130).

Com a flnalidade de buscar respostas às questões anteriormente
apresentadas, realizaram-se entrevistas com o Secretário da Educação, professor

Orivaldo José Augusto, por ter sido o mentor da proposta de elaborar um PME

para Araucária e a Assessora Pedagógica professora Suzi Mansur Francheski,

Educação & Sociedade, ano XX, número 69, Dezembro/99, p. 130.
49 Para Saviani a racionalidade social é o uso adequado dos recursos de modo a realizar o valor
social da educação.
5° idem.

48
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ambos pertencentes à primeira Equipe de Ensino formada pela 'gestão municipal

1997 a 2000, além da atual Assessora Pedagógica pedagoga lda Hammerschmitt

de Lima e a Coordenadora Pedagógica pedagoga Janete Miotto Schiontek, por

fazerem parte do grupo da SMED quemretomou a proposta de elaboração do

PMEA após reformulação na composição da Secretaria da Educação,
anteriormente citada.

O Presidente do SISMMAR durante esse processo, o professor Henrique

Rodolfo Theobald, também foi entrevistado ,e foram analisados documentos

produzidas pelas Comissões constituídas nesse periodo.

Para desenvolver o objetivo proposto tomam-se, inicialmente, as
considerações feitas pelo Secretário da Educação quanto ao PME:

Quando o Rízio (Prefeito Rízio Wachowicz) voltou a ser Prefeito, acho que na
primeira ou segunda gestão dele, não estou bem lembrado, ainda quando a
Secretaria era Departamento, quem chefiava o Departamento era a
professora Sônia Lea... e ela escreveu um PME, Araucária tinha esse Plano.

O Secretário da Educação aponta para o que devia, na sua compreensão,

ser o conteúdo do documento elaborado naquela época, pois apesar do seu
esmero em procurá-lo nos arquivos da Secretaria de Educação, não encontrou

nenhuma cópia do documento citado.

Esse Plano colocava no papel a maneira de agir da Prefeitura, do Municipio
em relação a essa área, colocava ali todas as políticas a serem
desenvolvidas. E, um dia, o Prefeito começou a falar desse PME e daí, eu até
procurei, mas acabei não achando.

O Prefeito da atual gestão havia incumbido a Secretaria de Educação de

fazer um PMEA, porém seguindo a mesma .lógica de elaboração ocorrida na

década de setenta, ou seja, restrito à decisão de duas ou três pessoas, no espaço

de um gabinete, com o que o Secretário não concordava:

Então a gente pensava, um Plano tem que envolver quem? Tem que envolver
todo mundo, tem que envolver o Município, tem que envolver os professores,
tem que envolver os pedagogos, tem que envolver os diretores, tem que
envolver os pais.
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A Assessora Pedagógica, na época, reforça o exposto pelo Secretário

afimtando que, nesse ínterim, começaram as pressões políticas, as reuniões de

pessoas que foram ligadas à educação e que hoje não são mais. Diretoras de

Departamento em outras gestões começaram a fazer críticas para o Prefeito em

relação à Secretaria de Educação,” pressionando a saída da Equipe e o Prefeito

pressionando para que a Secretaria de Educação fizesse um plano municipal de

educação rapidamente e em gabinete:

Eu acho que o que mais produziu a saída da Equipe da Secretaria, foi o fato
de o Prefeito ter imposto uma data, maio, para a gente dar pronto o Plano de
Educação. Sentar e fazer o plano... meia dúzia de pessoas. Quando não é,
isso nunca é assim, precisa ter visão do sistema de educação, acha que é
fazer uma coisa só no papel, guardar, quando alguém perguntar dizer está
aqui.

Diz que a Secretaria de Educação começou a entender que não podiam

fazer nada sozinho, que era preciso a ajuda de todos, pois o trabalho exigia muitas

mãos. Ou se faria um PMEA para funcionar e importava considerar todas as

idéias, ou então se faria aquele plano que ina ficar no papel e ninguém nunca o

poria em prática. Então, em março de 98, fizeram a opção:

Tem que convidar o povo lá, através do Sindicato, com o objetivo de fazer o
que a gente tinha chamado de um Plano Municipal de Educação, que serve
para a educação desde a Educação infantil, lá na creche até chegar onde se
queira dentro do Municipio. Não tem como fazer sozinho, o que se pode fazer
é divisão de tarefa... Vocês (o Sindicato) aceitaram, já começou ficar diferente
a conversa, porque até agora era bem complicada a conversa. Daí começou a
ser escrito um projeto para dar andamento ao PME.

Complementando a fala da Assessora Pedagógica, sobre a decisão de se

fazer um Plano Educacional para o Municipio, o Secretário comenta que:

Resolvi fazer uma Comissão para elaborar um projeto de como se chegar no
plano, quais os passos têm que ser dados até se chegar no PM... Conversei
com a Suzi, com o Carlos, com o pessoal lá para fazer uma comissão com o
pessoal da SMED e convidamos o SISMMAR, o pessoal do Sindicato. A gente
já tinha conversado bastante com eles naquele processo da estadualização...
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O SISMMAR é a .entidade representativa dos professores de Araucária. A
entidade que aqui em Araucána tem força, por ser um sindicato forte, atuante,
participativo. Daí essa comissão se .reuniu várias vezes, apresentaram,
fizeram, elaboraram um projeto, até tal data temos que fazer isso, até tal data
temos que fazer aquilo... Especmcaram tudo.

Quando o projeto ficou pronto, numa das audiências, o Secretário o
entregou ao Prefeito explicando que não era o PMEA e, sim, os passos para sua

elaboração, porque teria que envolver todo mundo. Conforme as palavras do

Secretário da Educação o Prefeito respondeu:

Então, deixe aqui depois eu dou uma lida.

O Secretário complementa dizendo que:

Nunca mais me deu retomo. O grande problema do pessoal é a questão
política. O fato de a gente ser do PMDB. Eu fui convidado por ele duas, três
vezes para ir para o PFL, eu não tinha intenção de sair do PMDB. Quando a
gente fez o acordo para as eleições jamais ficou estabelecido que teria que
mudar de partido... A gente foi muitas vezes pressionado, não era recebido,
as coisas às vezes não aconteciam... Tudo gira em tomo de política... A nossa
política é terrível a cada quatro anos muda-se tudo, não se tem continuidade.
Com um plano manteria, pelo menos as diretrizes básicas, a política para a
Educação Infantil, Ensino Fundamental, para o Ensino Especial.

A atual Assessora Pedagógica, referindo-se ao motivo de se haver proposto

um PMEA, pontua que:

O grande motivo foi à necessidade de se estabelecer Diretrizes e Metas para
a educação no Municipio. Um problema que se enfrenta sempre é a
descontinuidade de um trabalho de uma gestão para outra e essa é uma
preocupação que partiu não só da SMED, mas também da gestão atual...
Além das diretrizes e metas para a educação, da continuidade do trabalho,
das pessoas terem claro e se sentirem participantes do processo. Terem claro
quais são realmente os grandes objetivos da educação no Municipio.
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Segundo o Plano de Ação” da Secretaria de Educação;i¬o PMEA aparece

como a primeira meta a ser realizada, e o referido documento aponta como ações

para esse fim:

> Organizar a Comissão de elaboração do Plano Municipal de Educação;
> Estabelecer momentos de leitura, estudo e discussão, tomando como
referência os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN's, a Lei de Diretrizes
e Bases - LDB 9394/96 e o Plano Curricular já existente no município; e
> Definir a Política Municipal de Educação de Araucária, com ações de
longo, médio e curto prazo.

Quando questionada sobre o porquê de chamar o Sindicato para padicipar

da elaboração do PMEA a atual Assessora Pedagógica lembra que foi vontade da

Secretaria propiciar a participação dos professores e pedagogos através da
entidade que os representa:

Porque o objetivo realmente éi fazer um trabalho bastante democrático e a
partir do momento que a gente entende o Sindicato como representante de
toda uma categoria, ele está ouvindo também esse grupo e é representativo,
então a gente não pode deixar de lado essa representatividade.

Complementa dizendo que a Secretaria de Educação realiza seu Plano de

Ação de fonna a possibilitar a continuidade do trabalho na gestão futura:

Eu tenho só a complementar que foi feito um trabalho bastante intenso no
sentido de realmente poder deixar até o final desse ano pelo menos essas
grandes diretrizes estabelecidas para o Municipio e que essa continuidade
que é uma preocupação de todos nós que trabalhamos com a educação de
fato aconteça.

Para a Coordenadora Pedagógica, da atual gestão, o Municipio de
Araucária tem uma história bastante significativa no que diz respeito à Educação e

é no percurso desta história que se dá à discussão a respeito de um PME. Isso

tanto na perspectiva dos profissionais no processo de mobilização da categoria

quanto na esfera oficial:

51 ARAUCÁRIA, Prefeitura Municipal de. Plano de Ação. Secretaria Municipal de Educação. 1999- 2000. '
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As duas perspectivas podem ter aparentemente motivos diferentes, mas, na
essência o objetivo é um só: a busca da construção de um plano que pense a
educação em médio prazo e não só para apagar incêndios. A busca da
qualidade da Educação para os educandos e para os educadores. Ninguém é
ingênuo a ponto de pensar que não há diferenças nos conceitos de qualidade,
na compreensão do mundo, nas opções necessárias a serem feitas
principalmente quanto aos meios para essa construção. Os fins - ou alguns
deles -- também podem ser diferentes, mas existem por conta da contradição
dos espaços criados ai, pontos que unificam os diferentes agentes envolvidos
neste processo.

Segue seu raczccznzo afirmando que:

A resposta, talvez, mais coerente é que os motivos - ou o motivo - da
elaboração de um PME é o produto da tensão entre os diferentes pontos de
vista, dos olhares, sobre a educação neste Município. É o resultado de uma
correlação de forças em percurso histórico.

O Presidente do SISMMAR, durante os três primeiros anos da atual gestão

municipal (1997 - 1999), professor Henrique Rodolfo Theobald retoma os fatos

que segundo ele levaram a proposta de se pensar um PME para Araucária:

A Secretaria não tinha proposta de atuação e isso nós acusávamos, nós
constantemente levantávamos a questão de que a Secretaria não tinha
proposta definida, nem pedagógica, nem educacional para o Municipio. Nesse
bojo, nessas discussões, pela primeira vez o professor Orivaldo acenou coma
possibilidade de se elaborar um Plano Municipal de Educação. A partir dessa
proposta, houve uma reunião que o Sindicato mediou, entre a Secretaria
Municipal de Educação e a Equipe de Ensino da gestão anterior. Nessa
discussão, onde havia uma série de acusações de um contra o outro, o
Sindicato buscou mediar exatamente resgatando a história que a participação
dos profissionais de educação têm em ,Araucária na discussão de uma
proposta pedagógica, de um processo educacional no Município, o que
podemos fazer? E ai é que a proposta de PME veio à tona e foi tirada uma
equipe, foi feito um primeiro projeto isto no primeiro semestre de 1998.

Porém, em agosto de 1998 o Secretário e sua Equipe foram destituídos e

assumiu uma nova Equipe na Secretaria Municipal de Educação. O professor
Henrique comenta que:
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Como o SISMMAR teve uma participação muito importante, os professores
tiveram uma participação muito importante na destituição do Secretário, o
SISMMAR passou a ser mais ouvido, a ser mais procurado pela nova Equipe,
tanto para a montagem da Equipe, como os rumos que deveriam ser
tomados. Então, o primeiro reconhecimento que a Secretaria Municipal de
Educação fez foi que a estadualização tinha sido um grande- erro tanto que
fechou postos de trabalho para os professores municipais, como o prejuizo
financeiro para o Município devido ao FUNDEF que paga por aluno, então o
número de alunos que foi-repassado para o Estado, é um dinheiro que não
mais foi repassado para o Municipio, significou um prejuízo também financeiro
para o Municipio.

seguzzao o Presidente do SlSMMAR foram durante as discussões acima

mencionadas que o Sindicato retomou a necessidade de elaborar-se um PME e

essa proposta foi acatada pela nova equipe da Secretaria Municipal de Educação:

Ai nessas discussões com essa Equipe, nós colocamos essa questão do PME
que deveria ser elaborado e foi encampado por essa nova Equipe da
Secretana Municipal de Educação, em conjunto com o Sindicato, de se
montar uma nova equipe, fazer um novo projeto e passar à elaboração do
PME. Então, as relações aí foram mais diplomáticas, nesse periodo o
Sindicato .e a Secretaria Municipal de Educação passaram a ter uma
participação mais negociada, a partir de então.

O Sindicato do Magistério Municipal de Araucária, segundo seu ex
presidente, representa o magistério do Municipio e o magistério tem uma história

bastante longa de participação na elaboração das políticas, principalmente da

questão pedagógica e das politicas educacionais do Municipio e por ser formado

por profissionais que têm uma história de participação, não pode deixar de seguir

o que a base quer.

E a base, os professores, aqueles que têm opinião, aqueles que participam,
aqueles que discutem, eles querem participar do processo, então o Sindicato
não pode se imiscuir de participar desse processo. Porque uma proposta para
a educação do Município vai envolver fundamentalmente quem, os
profissionais envolvidos com o processo educacional, então, eles têm que
participar dessa discussão, isso a direção do sindicato defendia, o Conselho
de Representantes, os próprios professores, pedagogos que fazem parte do
sindicato defendem essa participação.
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O ex-presidente do SISMMAR conclui dizendo que a participação é prática

histórica dosindicato e não é questionada, ao contrário ela é incentivada pela

base, sendo que as cobranças redobram quando o sindicato não participa.
Quando o poder público instituído, representado pela Secretaria Municipal de

Educação oferece a possibilidade o Sindicato participa normalmente, quando não

oferece o Sindicato busca forrnas de participar, reivindicando participação em

comissões, participação em discussões que são feitas em todos os níveis, não só
no PME.

As falas da maioria dos representantes da SMED indicam que o Prefeito,

nessa gestão, foi quem propôs e designou ao Secretário da Educação a tarefa de

elaboração do PMEA. Essa constatação remete a questão dos motivos que
haveriam conduzido a tal ordem. Pergunta à qual o Secretário da Educação, no

periodo de 1997 a 1998, responde que, no passado, numa das gestões municipais

desse mesmo Prefeito, havia sido elaborado um documento que corresponderia a

um PME pela então Diretora do Departamento da Educação e com base naquela

experiência é que o Prefeito haveria feito tal proposição.

Também foi possivel concluir pelos relatos dos representantes da SMED,

Secretário da Educação e Assessora Pedagógica, pertencentes ao primeiro grupo

fomiado na atual gestão, que a discordância entre o Prefeito e a Secretaria de

Educação se deu quanto à forrna de elaboração do PMEA, pois para o Prefeito

somente o Secretário mais uma ou duas pessoas dariam conta da tarefa. E da

outra parte tinha-se adquirido a compreensão no primeiro ano de trabalho a frente

da Secretaria de Educação de que para mudar realmente a realidade da educação

municipal haveria de se envolver todos os que nela trabalham, além dos seus

usuários, na discussão de um Plano Municipal para a Educação. Como se pode

acompanhar não houve acordo na referida questão e com a destituição do
Secretário e sua Equipe essa discussão ficou congelada.

Com a nova composição da SMED, a idéia de se fazer um PMEA
reaparece, porém desconsiderando o anteprojeto anterionnente elaborado, que

orientava os procedimentos para propiciar uma ampla participação. O que é

verificado, analisando-se a composição da Comissão constituída, agora, para
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elaborar o PMEA, afirmação comprovada na e×pos¡ção"de alguns dos
representantes dessa entidade, nesse período.

A contribuição do ex-presidente do SISMMAR, reforça uma outra versão, ou

pelo menos, uma versão complementar dos fatos que teriam levado a elaboração

do PMEA, resgatando a pressão do Sindicato e conseqüentemente dos
professores e pedagogos da rede municipal de ensino no sentido de se pensar

fomfias de superar os problemas e prejuizos trazidos pela descontinuidade do

trabalho de uma gestão municipal à outra.

Diante de todos esses dados percebe-se dois elementos distintos, porém

complementares, que servem como justificativa para o Municipio colocar entre

suas prioridades a construção de um PME. O primeiro sendo a ordem do Prefeito

e o segundo, a pressão dos professores através de seu Sindicato.

Considerando o exposto por Saviani em seu estudo, aqui abordado, sobre

as diferentes propostas de Plano Educacional ao longo da história da educação

brasileira, há um outro elemento que merece ser destacado, ou seja, qual seria a

concepção de plano que estaria presente na iniciativa do Prefeito e qual a
reivindicada pelo Sindicato? O que responderia também a pergunta se seria a

mesma concepção ou se seria divergente.



80

CAPÍTULO III

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PMEA

Como, se verificou no capítulo anterior se pode eleger como a razão

principal de ter sido proposta a elaboração do PMEA a ordem emitida pelo atual

Prefeito que queria um PME  moldes de um “Planejamento Estratégico”,
porém, tudo leva a crer que sob a lógica do modelo económico que prega a
“racionalidade financeira”, ou seja os pnncípios da eficiëncia e eficácia e não sob a

lógica de um “Planejamento Participativo” com base na "racionalidade
democrática”. Tudo deveria acontecer, portanto, sem gastar muito tempo e
envolvendo apenas alguns membros da SMED. Desconsiderando, dessa fon'na, a

participação ampliada presente no antigo anteprojeto, organizado pela primeira

Equipe de Ensino com a participação do Sindicato.

Acompanhou-se os fatos e se observou que a proposta feita pelo Prefeito

foi “aperfeiçoada” pela nova composição da Secretaria de Educação, que amplia a

participação aos Coordenadores de Área e dois representantes do SISMMAR
sem, contudo abrir mão da direção política, sendo que essa reorganização é
aceita pelo Executivo.

Durante o processo de elaboração do PMEA contado e cnticado de
diferentes fonhas pelos seus protagonistas, deve-se atentar para a redefinição do

mmo que havia sido traçado no projeto que previa como deveria se desenvolver o

trabalho. Por isso, a “sensação” apontada por alguns dos entrevistados de, em

certa altura, se estar começando novamente.

Em verdade, a referida Comissão “acatou” a ordem de escrever um PME
para Araucária, o que no caminho foi alterado, pois com o aval da SMED, assumiu

a função de sistematizadora do Plano. Isso porque foi aceito que se abrisse a

discussão, inicialmente com a finalidade de obter-se proposições para os
primeiros passos da Comissão -- ll Sessão Plenária do Fórum Municipal de

z
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Educação - e com a versão preliminar do PMEA, permitindo 'que seu conteúdo

fosse analisado e alterado, igualmente de forma ampliada - lll Sessão do Fórum

Municipal de Educação, o que possibilitou um avanço qualitativo em relação à

proposição original, porque com um maior número de participantes o poder de

decisão pôde descentralizar-se.

Evidencia-se que nem todos os membros da Comissão fizeram uma análise

mais criteriosa dos encaminhamentos efetuados até o momento, pois se limitam a

narrar os fatos sem fazer comentários que conduzissem a uma avaliação mais
profunda  processo, sendo que não fica claro qual teria sido a razão de se ter

levado a discussão do PMEA para o espaço do Fórum Municipal de Educação.

Na medida em que o PPPM, ou seja, o PMEA, explicita a direção da
proposta educativa que se buscará efetivar, no cotidiano didático ao nivel
municipal e, principalmente, em cada escola, cabe ressaltar sua decorrência da

própria natureza do trabalho educativo. A socialização do conhecimento é sua

finalidade histórica, socialização significa devolução do que foi produzido
coletivamente, ao longo da história, mas apropriado privadamente. Assim, devido

à natureza do conhecimento coletiva, sua socialização pressupõe o respeito a

esse princípio. Dessa forma, o projeto politico pedagógico municipal enquanto a

fomialização da direção dada á socialização do conhecimento deverá resguardar

a forma coletiva de decisão, de reflexão sobre sua elaboração, efetivação e
avaliação.

Em decorrência a gestão democrática da educação se configura enquanto

exigência da natureza do trabalho educativo seja qual for a dimensão que se lhe

queira dar: a do pais, a dos estados regionais, a dos Municípios, a da escola, a do

Sindicato, a das organizações sociais.

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos
problemas postos pela prática pedagógica, visa romper com a separação entre

concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática. Busca
resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores,
assegura a transparência das decisões, fortalece as pressões para que sejam elas

legítimas, garante o controle sobre os acordos estabelecidos e, sobretudo,
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contribui para que sejam contempladas questões que de outra'fom1a nem seriam

cogitadas.

O que se quer alcançar com a gestão democrática nas instituições públicas

educa.cionais é criar condições para o exercício da democratização da sociedade,

tendo como finalidade a democratização do saber.

O acesso ao saber sistematizado é condição para a compreensão da
realidade, levando ao entendimento da necessária supressão da sociedade

estruturada em classes. Na educação e na escola o exercício da democracia
precisa ser efetivado, conforme expõe SANTOS (1996):

Esta tarefa de apresentar proposições, de dispor-se a discuti-las abertamente,
de argumentar com dados em sua defesa, de aceitar os argumentos e
questões levantadas pelos diferentes representantes do conselho escolar,
vendo-os como exercício do direito de participar das decisões e do dever de
representar os interesses de cada segmento, exigirá, por certo, também por
parte do diretor e pedagogos que se eduquem para a vida democrática, que
alcancem níveis mais elevados de compreensão do importante papel que
desempenham ao gerir uma instituição pública destinada à socialização do
conhecimento.”

ALMEIDA (2000)53, afinna que para garantir o processo de democratização

da escola pública, alguns aspectos devem ser observados:

- A democratização da escola e da sociedade é essencialmente, um
processo histórico, que depende da ação organizada das pessoas, não
podendo ser, de forma nenhuma, anárquica ou espontânea, ou seja, a
democratização não é uma ação que virá pronta e acabada - ela vai
depender do nível de organização e do direcionamento que lhe forem dados etem que ser desejada; '
- O colegiado deve ter como objetivo um trabalho coletivo, a que todos se
obrigam e ao qual têm o dever de respeitar;
- O conselho não pode ser tomar um núcleo fechado dentro da escola, para
tanto deve manter práticas de democracia direta: reunião ampla com todos os
integrantes de um segmento da escola;

52 SANTOS, Jussara Maria Tavares Puglielli. Tarefas do Diretor Escolar e dos pedagogos no
Conselho Escolar. Texto preparado para ser apresentado no N Encontro sobre Gestão Colegiada
da Escola Pública, realizado em 18/11/ de 1996, promovido pela Secretaria Municipal de
Araucária/PR.Participaram do evento pais de alunos integrantes de Conselhos Escolares,
grofessores, pedagogos e diretores escolares da rede municipal de Araucária.

ALMEIDA. Claudia Mara de. A Administração Colegiada como fomta de democratização da
Escola Pública. Curitiba, mímeo, 2000.
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- Os integrantes dos segmentos da comunidade escolardevem se construir
como sujeitos coletivos, mantendo fomwas de organização independente que
darão sustentação à sua participação no colegiado;
- Construir o consenso, compreendendo a idéia de que há unidade na
diversidade, a partir do horizonte comum que é a melhoria da escola pública e
da educação; e
- A direção deve assumir o papel de dirigente no sentido gramsciano
(técnico e politico), desenvolvendo uma competência técnica que tenha no
horizonte um projeto político, que oriente a participação de todos os
segmentos na gestão democrática e que seja viabilizado por esta
competência técnica.

É a organização da sociedade civäi que poderá contribuir para a
conservação ou para a transfcmiação social, caso assuma-se o segundo objetivo,

conforme Evangelista (1988, p.114), poder-se-á “produzir uma nova qualidade

para a educação escolar. Evidentemente, este raciocínio deve ser contextualizado

para não acabar traduzido em práticas idealistas e ldealizadas”.

Procurar-se-á, durante esse capítulo, aprofundar a discussão a cerca da

constituição da Comissão responsável pela construção do PMEA e responder à

indagação de qual a concepção de Plano de Educação assumida pela Comissão

de maneira a melhor explicitar e analisar o processo que originou o PMEA.

A Comissão, nomeada pelo Prefeito para a elaboração do PMEA, teve na

sua composição inicial dois representantes do SISMMAR, um representante dos

pedagogos e quinze da SMED, portanto, procurou-se, selecionar para a entrevista,

um representante da SMED e membro da Comissão em cada nivel ou modalidade

de ensino: a Diretora de Ensino pedagoga Simone Bus, a Coordenadora

Pedagógica pedagoga Janete Miotto Schiontek, a Coprdenadora de Alfabetização

professora Joseli Helena Perciak Veiga, o Coordenador da área de História

professor Jair Femandes dos Santos, a Coordenadora do Ensino Especial
pedagoga e psicóloga Lucy Moreira Machado e a Coordenadora do PEBJA 

Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos professora Lúcia Gorski.

As professoras da UFPR Mônica Ribeiro da Silva e Acácia Zeneida
Kuenzer, Assessoras da Comissão também foram entrevistadas.

Não sea pôde entrevistar, devido ao afastamento da Comissão e uma até do

Municipio, por motivos particulares, os dois professores que representavam o

SISMMAR na referida Comissão. Dessa forma, para que não houvesse uma
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lacuna quanto ao ponto de vista do Sindicato, serão feitas algumas considerações

ao longo das questões abordadas, por se ter acompanhado todo o processo,

inicialmente, como representante dos pedagogos e posteriormente, por fazer parte

da nova Diretoria, assumindo também a representação do Sindicato.

Uma das entrevistadas seria a Diretora do Departamento de Ensino, porém,

não se obteve resposta às questões formuladas sobre esse assunto, apesar de
exaustiva insistência.

A pretensão inicial seria fazer um paralelo entre as interpretações e visões

a cerca do processo de elaboração do PMEA, do ponto de vista dos
representantes da SMED confrontando com a visão do SISMMAR, porém devido

ao número reduzido e saida dos representantes do Sindicato, essa proposta viu

se prejudicada.

Dessa maneira apresentar-se-á, a seguir, o posicionamento de cada
membro da Comissão sobre alguns pontos que merecem destaque para uma

análise mais qualitativa, a saberá a constituição e trabalho desenvolvido pela

Comissão; a relevância do Fórum Municipal de Educação nesse processo e a

importância do PME.

O primeiro ponto aborda a finalidade, os diferentes momentos do trabalho,

a composição e a participação dos diferentes representantes da Comissão.

Sobre a função da Comissão a Coordenadora Pedagógica esclarece que:

A comissão foi formada tendo em vista a elaboração do PME, por meio da
representação dos segmentos dos profissionais da educação. Esse foi o
objetivo inicial, a intenção primeira. Durante o planejamento das ações para
essa elaboração foi ficando claro que não havia outro jeito de construir tal
documento se não com mecanismos de participação coletiva. Assim, essa
comissão passou a ter um papel de provocadora das discussões e estudos e
sistematizadora do conteúdo coletivo. Para assessorar o processo a SMED
contava com a consultoria da UFPR, uma vez que essa comissão teve que
estudar bastante.

Para a Coordenadora de Alfabetização, a Comissão, além de representar

os professores no trabalho de discussão e redação preliminar do PMEA, ainda

organizou a ll Sessão do Fórum Municipal de Educação, versão complementada
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pelo Coordenador de História que é taxativo em responder que a Comissão foi

criada para escrever o PMEA:

A finalidade foi essa elaborar o Plano... De início a gente pensou uma
comissão que iria escrever o plano, até porque a gente assumiu em fazer num
tempo, naquele momento era limitado, pensava-se em faze-lo até início de
maio, estar pronto até o início de maio. Portanto, o próprio prazo que se
definia era em função que se estava prevendo que a comissão ia sim escrever
um plano.

Já para ea Coordenadora da Educação Especial a Comissão cumpriu o

papel de sistematizar o PMEA:

A finalidade da comissão foi sistematizar esse plano municipal, porque
sistematizar, porque a finalidade maior era partir do diagnóstico da realidade,
das necessidades e prioridades levantadas dentro do Fórum pra que pudesse,
então fazer essa sistematização. Então eu gosto de usar esse termo porque
não fomos «nós que criamos -esse plano, mas ele foi criado coletivamente,
então nossa função era apenas sistematizar como elemento participativo.

Com o que concorda a Coordenadora do PEBJA:

A comissão teve a função de sistematizar todo o trabalho realizado no
Fórum, e, a partir do Fórum, fazer, realmente a escrita final do documento.

“O fato de se ter constituído uma Comissão já é algo interessante, ainda

mais com pessoas que 'lidam' com a educação”, diz a Assessora professora

Mónica Ribeiro da Silva, acrescentando que essa foi a primeira vez que participou

como consultora de um Plano de Educação para uma rede. Pontuou que a

elaboração de Planos, nem sempre fica a cargo de educadores, muito menos de
educadores que hoje estão na Secretaria ou no Sindicato e são professores da

Rede. Vê nisso um significado importante, e que, de alguma forma, refletiu em um

maior conhecimento da Rede para além dos dados estatísticos, enfim, dos
números que foram levantados:

A finalidade da Comissão, eu entendo que foi a de sistematizar aquilo que
havia sido, em primeira mão, apontado pela ll Sessão do Fórum, que
demarcou alguns critérios, alguns aspectos que deveriam estar contemplados
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nesse Plano. Eu entendo que o papel da Comissão foi 'aprimorar os dados,
levantar os dados, lidar com os dados, trabalhar com esses dados, inclusive
estatísticos, ou mesmo de qualidade a respeito da situação em que se
encontra a Rede. De posse desses dados, tentar avançar nas propostas em
relação ao que o Fórum já havia apontado, no mínimo sistematizar, dar o
formato de politica para aqueles elementos que o Fórum havia apontado.

A assessora professora Acácia Z. Kuenzer diz não ter acompanhado o

processo, porém, considera que a sua direção política estava nas mãos da
Comissão:

Eu entendo que a Comissão... ela tinha a direção politica do processo. Eu não
acompanhei, não estive diretamente acompanhando o processo como um
todo, mas tenho tal compreensão.

Para mim, enquanto representante do Sindicato, a finalidade dessa
Comissão, que foi nomeada pelo Prefeito atual, era escrever o PMEA, por isso,

mesmo aceitando dela fazer parte, o Sindicato nunca deixou de questionar a

fomta como estavam sendo conduzidos os encaminhamentos, porque se sabia

que existiam outros caminhos que poderiam viabilizar maior participação, até

mesmo de outras entidades existentes no Municipio como havia sido proposto no

anteprojeto que antes se ajudou a elaborar e que foi totalmente modiflcado no

início da atuação da Comissão em questão.

Pelo conteúdo dos relatos verifica-se que, no entendimento de alguns dos

elementos da Comissão, a função dela tinha sido elaborar o PMEA, já outros
utilizaram o termo sistematizar o Plano. Essa discordância decorre de a Comissão

nascer com a tarefa designada pelo Prefeito de elaboração do PMEA, porém, no

decorrer dos trabalhos, devido a fatores aqui explicitados e outros ausentes, até

mesmo quem sabe, desconhecidos dos membros da Comissão, ela assume outra

finalidade, sistematizar as infonnações e reivindicações oriundas das Sessões do

Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal, o que teria

ocasionado uma confusão, até o momento não esclarecida, e que contribuiu para

que houvesse diferentes opiniões sobre a real finalidade da referida Comissão.

Nenhum dos entrevistados deixa claro quais teriam sido os motivos de a

Comissão ter se proposto discutir o PMEA- no espaço do Fórum, sendo que,
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inicialmente, não havia essa intencionalidade, ao contrário, a Comissão alterando

o proposto no anteprojeto havia restringido a participação, limitando-a a duas

entidades apenas SMED e SISMMAR, este último com o número de dois
representantes apenas.

A professora Acácia Z. Kuenzer reforça o fato de a Comissão possuir a

“direção política do processo”. Pelo que se pode concluir, foi essa a questão que

promoveu 'a discordância do Sindicato, pois esse defendia, desde o início, a

socialização do poder de decisão sobre os rumos da educação municipal e não a

forma centralizada de encaminhamento.

Com relação aos diferentes momentos do trabalho realizado pela
Comissão, a Coordenadora Pedagógica não quis destacá-los e, sim, reafirmando

as opções que esse grupo foi fazendo nesses momentos:

Por exemplo: a opção pelo princípio da Gestão Democrática, pela realização
das Sessões Plenárias do Fórum Municipal de Educação, pela dedicação na
relação de estudo.

A Coordenadora de Alfabetização relata todo o processo:

Iniciamos pela retomada do anteprojeto que havia sido elaborado pela equipe
de ensino anterior, chamando para as discussões o SISMMAR”. Seguindo o
trabalho, houve momentos de leitura, estudos e discussões para elaboração
da 1 parte do PME onde se colocou toda a fundamentação teórica; a partir
disto se organizou uma semana de atividade para os professores das escolas
e demais funcionários onde foram apresentadas as propostas do PNE da
Sociedade Brasileira e do MEC. Nestes encontros foram discutidas algumas
questões pelos participantes e os mesmos fizeram apontamentos sobre qual
proposta o nosso Plano deveria se basear; todo o material coletado das
discussões da semana e mais os relatórios da ll Sessão do Fórum foram
enviados a Assessoria da UFPR. O retomo da Assessoria foi no sentido de
orientar como deveria, a partir de então, se estruturar o documento do PME,
sendo necessário para isso se fazer o diagnóstico da realidade da educação
no municipio.

Houve três ou quatro momentos de redefinição dos rumos do processo de

elaboração do PMEA o que, segundo o Coordenador de História, retardou o

trabalho, o qual iniciou realmente só a partir da Assessoria, isso no mês de agosto
de 1999:
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Quando eu tomei conhecimento da tarefa e de que participarta dessa tarefa,
também já tomei conhecimento, nesses termos, que o Sindicato seria
convidado a compor a Comissão, a indicar duas pessoas para compor a
Comissão, mas dentro daquele limite de tempo. Daí, já no processo de
discussão com o Sindicato participando, que se discutiu... se pensava em
esticar esse prazo... Mas, daí no mês de abril é que surgiu a proposta, até da
Janete Schiontek, de se fazer um Fórum no mês de junho, com uma semana
de discussão no mês de maio. Daí que se fomtou um pouco outra idéia... que
seria mais a função sistematizadora... Se bem que eu acho que até aí houve
uma debilidade. A proposta do Fórum, eu acho uma grande proposta... No
entanto já no primeiro Fórum deveria ter um documento guia. Texto elaborado
com corpo, com forma... Talvez, pode ter outro lado, organizar melhor as
ideias, porque dai quem está elaborando já vai poder apresentar o que está
pensando e até permite o contraponto... Só lá pelo mês de junho, na época do
Fórum, que a gente coioca a necessidade de ter uma consultoria. Esse
processo da consultoria foi complicado... você está andando com a coisa pra
depois chamar consultores... Três momentos nesse caminho... começou a
Comissão que vai escrever. Dai num dado momento não, a Comissão não vai
escrever, a Comissão vai organizar um Fórum... A Comissão que era a
Comissão de elaboração do plano ficou tratando da infra-estrutura, da fomta
do Fórum e muito pouco do conteúdo. Do conteúdo que ia se tratar no Fórum
e não no Plano... Da primeira reunião com a consultora em diante, definiu-se
por um outro caminho e abandonamos tudo o que se tinha. Outro rumo, outro
método... a proposta de estruturação do documento foi modificada já na
primeira reunião com a consultoria. Tinha uma proposta que já vinha lá de 98,
que nós fizemos alguns adendos nas primeiras reuniões em 99... e, a partir de
agosto, com a consultoria, isso mudou, recomeçou. Nós começamos
literalmente a fazer em agosto. Nós fomos nessa metodologia até final de
novembro... nós acabamos fazendo nova modificação, desta vez por sugestão
da própria consultoria da Federal, da Acácia... que propôs uma outra estrutura
para o Plano de Ação... que foi uma outra retomada em fevereiro desse ano
já... A Segunda etapa da lll Sessão foi dia 03 de julho desse ano e, de lá para
cá, foi o caminho que era possivel que eu acho correto. Nessa última fase, ai
tinha sim um documento guia... As vezes a idéia de democracia tem um
pouco de pentecostealismo... Quando todos estão reunidos orando, o Espírito
Santo vem e fala para eles em diversas linguas e se manifesta. Então, ao se
reunir bastante gente, uma idéia virá de algum lugar e não é assim, idéias não
surgem, idéias se trabalham... Fóruns são produtivos sim, tendo documento
base... Essa terceira Sessão teve essa grande vantagem, porque foi
trabalhado o conteúdo e levado para ser discutido. lsso faltou na ll Sessão.

Destacando a *realização da ll e Ill Sessão do Fórum Municipal de
Educação como os momentos mais importantes do processo a Coordenadora da

Educaçao Especial afirma que:
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Os momentos pelos quais a Comissão passou foram, inicialmente, a
composição dessa Comissão, depois como que seria realizado o trabalho, de
que forma que iria ser encaminhado o processo, quais as pessoas que iriam
compor esse processo, como que seria o trabalho desses agentes durante a
elaboração e a sistematização. Pra mim os momentos mais importantes do
trabalho foram os dois Fóruns que aconteceram, porque ali que a gente pode
sentir realmente a necessidade das pessoas envolvidas, o porque que
realmente deveria acontecer esse Plano.

A partir do momento em que foi organizada a Comissão desenvolveu
diversos trabalhos, conforme conta a Coordenadora do PEBJA:

O primeiro trabalho foi a leitura do Plano Nacional de Educação, em duas
versões (Sociedade Brasileira x MEC). Depois de lido esses dois documentos,
a Comissão passou a discutir com os demais profissionais da educação, para
iniciar os trabalhos e esclarecer a função do plano 'para a educação de
Araucária. Depois disso partimos para o -primeiro Fórum, quando foram
discutidas todas as idéias e os encaminhamentos para a educação de
Araucária, com a participação de toda a sociedade civil. A partir dessa ll
Sessão nós já tivemos algumas idéias e partimos para a sistematização como
Comissão.

A professora Acácia Z. Kuenzer alegou não ter acompanhado o processo e

a Assessora professora Mónica Ribeiro da Silva fala que começou a acompanhar

quando a Comissão já estava formada, então:

Eu tive uma participação no sentido de pensar primeiro um pouco que
concepção de planejamento estava norteando o trabalho e a gente definiu que
sena uma concepção de planejamento participativo, no sentido de que seriam
considerados aqueles elementos apontados pelos professores e demais
participantes da ll Sessão Plenária, além do que a gente buscaria fazer uma
análise qualitativa e critica da situação da rede, pra daí poder pensar que
encaminhamentos dar. Os diferentes momentos de trabalho realizados pela
Comissão, então, foram: primeiro, uma definição de uma linha, de um
planejamento; segundo, a caracterização da rede, a mais ampla possível em
todos os niveis e modalidades e em alguns aspectos específicos como da
formação e qualificação docente e os projetos, também outros que a rede
municipal já tem e outros que poderia sentir a necessidade de ter. Então, feito
esse diagnóstico, se passou a discutir de que forma se poderia lidar com os
problemas que a rede estava apresentando e, em função disso, se traçou o
plano de ação, que, na verdade, contém uma programação e detalhamento
quanto as: diferentes ações, as metas, origem de financiamento e o
cronograma -, quando possível. Depois essa Comissão flcou responsável,
juntamente com a coordenação do Fórum, em levar esse material para
debate, para discussão novamente com os professores. Feito isso o que se
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está por fazer ainda é que essa comissão agora se reúne novamente pra
contemplar as sugestões, os limites que são postos, tentar supera-los.

O trabalho realizado pela Comissão foi muito moroso no início, apesar de

se ter traçado um projeto, o que é atribuido pela representante do Sindicato, à

ausência de discussão sobre uma Coordenação que direcionana o processo, pois

todos os membros da Comissão se achavam numa mesma condição e, essa

postura, contribuiu para o “desperdício” do tempo destinado a elaboração do
PMEA. “A Coordenação tinha que considerar o fato de que a Comissão era

constituida por duas entidades”. Houve dois momentos, um anterior a Assessoria

da UFPR, quando a Comissão estava andando por seus próprios pés, e outro,

após a Assessoria, quando foram orientados pela professora Mônica R. da Silva,

sendo que um momento complementou o outro e segundo a minha versão dos
fatos:

Na primeira reunião em que participei com a Comissão, foi apresentado e
reforrnulado o anteprojeto anteriormente formulado com a participação do
Sindicato, sendo que o que mais me surpreendeu foi a posição dos
representantes da SMED que questionavam o por quê de ter sido proposto o
envolvimento dos professores e outras entidades daquela forma como
constava no anteprojeto, pergunta essa feita pela Coordenadora Pedagógica.
Justifiquei, tomando o princípio da Gestão Democrática, essa mesma forma
de gestão tão citada, defendida e, hoje presente, no documento do PMEA,
mas naquele momento desconsiderada.

Sobre a composição da Comissão a Coordenadora de Alfabetização
considera que envolveu os maiores interessados nas discussões sobre a
educação e sua qualidade no Municipio e a Coordenadora Pedagógica acrescenta

que é a expressão das conquistas possíveis neste momento. Inicialmente,
podendo parecer que foram dados alguns passos atrás, mas depois, vendo
melhor, se avalia que não poderia ter sido diferente e que foi possível avançarí

Precisamos aprender a trabalhar e avançar com as condições concretas de
que dispomos e saber que dentro delas também é possivel avançar, ou sena
melhor dizer, só a partir delas e que podemos avançar na realidade.



91

Quando foi fazer parte da SMED o Coordenador de História afirma que não

tinha conhecimento de que o processo do PMEA já havia sido discutido em 1998:

Eu tomei conhecimento assim: a legislação prevê o PME, prevê que os
Municípios elaborem seus PME. Portanto, na composição o que soube é que
seria convidado o SISMMAR a indicar representação para discutir, para
participar junto e me parece que já era sugestão da lda que fossem duas
pessoas. Eu acho que na composição da comissão o problema não é de
número. Juntos SlSMMARe SMED poderiam definir um método de realização
e dai você ter um grupo de trabalho... Formalizar uma coordenação da
Comissão... A lda da SMED e uma pessoa do SISMMAR, daí o SiSMMAFt
veria qual a pessoa certa. E a Coordenação Coordena.Ç. Escrever não é uma
decisão, em todos os momentos, politica é muito trabalho manual que ré
óbvio... Eu acho que o problema então não é de número, mas de mérito.

A discussão foi insuficiente e limitada para a composição da Comissão

segundo a Coordenadora da Educação Especial que julga:

A composição da Comissão já havia sido discutida anteriormente com outro
grupo... Poderia até haver antes dessa composição da Comissão maior
discussão ao nivel da Secretaria, do próprio Sindicato para com um grupo
maior de pessoas definir. Pareceu-me que essa composição não ficou bem
resolvida. Tanto é que muitas vezes havia discussão em relação a isso.
Quando se volta à uma discussão a alguma coisa é porque ela não ficou bem
elaborada. Então, ela poderia ter seguido de uma outra forma ao nível de
Secretaria com o Sindicato, não com alguns representantes, mas até com um
grupo maior de pessoas para decidir quem iria fazer parte desse grupo.

Para a Coordenadora do PEBJA, na Comissão deveria haver mais pessoas

representando o Sindicato:

A Comissão, da maneira que ela foi composta pelos Coordenadores por área
e Coordenadores das demais modalidades do ensino, acredito que todos se
envolveram, o trabalho foi bastante difícil. Acredito que a participação do
Sindicato foi em minoria mesmo, deveria ter mais elementos na participação.
Até mesmo na questão de professores, a composição da Comissão foi
praticamente Coordenadores de área, mas que não deixaram de representar
os professores e os pedagogos também, porém, seria importante haver mais
pessoas envolvidas.

A Comissão não foi paritária e a professora Mônica Ribeiro da Silva,

Assessora, revela não saber como seria uma_Comissão paritária desse tipo:
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Eu acho que o fato do Sindicato ter tido uma participação qualitativamente
interessante, de fato, contribuiu muito para o formato que o Plano teve. Eu
acho que há uma condição de estar ali sempre buscando representar mesmo
aqueles que são seus representados, que são os professores e a escola e a
própria comunidade de maneira geral. Eu acho que ainda que a composição
se ela tivesse restrições, de não ser eqüitativa, vamos dizer assim, em termos
de representantes do Sindicato e da Secretaria, a qualidade da participação
foi bastante interessante.

Quando solicitado que a Coordenadora Pedagógica fizesse uma avaliação

da participação dos diferentes segmentos no trabalho reaiizado pela Comissão,
ela comenta:

Pessoalmente, tenho algumas decepções quanto a isso, mas como já disse
anteriormente, participar diretamente, comprometidamente, com os processos
não faz parte de nossa história. É claro que vou dizer que poderia ser melhor.
Estamos aprendendo, é um exercício.

A Coordenadora de Alfabetização alerta que a discussão sobre a educação

é uma responsabilidade da sociedade e não apenas de alguns:

Acho que o envolvimento dos segmentos não só enriquece as discussões,
mas traz à participação e a representatividade para algo que é de
responsabilidade da sociedade.

O Coordenador de História considera que existiam na Comissão apenas

dois segmentos, a SMED e o SISMMAR e que cabana ao Sindicato avaliar melhor
sua forma de participação em momentos como esse:

Eu acho que tem que olhar como dois segmentos mesmo. No cotidiano você
tem um grupo que está aqui na secretaria, apesar de origens diversas
obviamente, mas que está convivendo diariamente e tem outro segmento o
SISMMAR que a gente se encontra formalmente na hora de discutir, portanto,
essa relação faz diferença. Vamos pegar a questão das coordenações, as
diferenças existem, mas são diferenças individuais, pelas caracteristicas
pessoais... Eu acho que a equipe aqui da SMED esteve desde o primeiro
momento empenhada... Na questão do SISMMAR também vi isso da
representação do SISMMAR, agora eu acho que aí a questão que compete
ao SISMMAR avaliar aqueles problemas que io SISMMAR teve de substituir,
por problemas individuais a representação ou não. O SISMMAR teria que
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avaliar em que medida comprometeu a possibilidade do SISMMAR
participar... também é necessário avaliar a forrna, se é participando, se é
pegando na caneta junto para escrever se é a melhor fom1a de participação,
se esse é o melhor método... também, se a melhor fomwa é estabelecer juntos
o método de trabalho que vai se adotar e aí marcando ocasiões e ir
apresentando propostas para serem discutidas e elaboradas e reelaboradas.
Os ritmos do cotidiano são diferentes. Por que na prática não funcionou. Não
sei a que atribuir, não sei se o método estava equivocado ou se foram
problemas circunstanciais que seriam imprevisíveis. Não seriam tão
imprevisíveis assim, porque o SISMMAR tinha eleição marcada... Então não
era imprevisível, era possivel de se ter previsto.

A riqueza da diversidade de olhares é destacada pela Coordenadora da

Educação Especial como um ponto bastante positivo:

Acredito que o grupo, ele estava assim composto com pessoas em situações
diferentes que puderam contribuir desde a Educação lnfantil, Ensino Especial,
a própria EJA, então era bom ouvir essas vozes diferentes que puderam
contribuir para o trabalho que nós estávamos realizando. Foi muito
significativo nesse sentido, foi rico pela diversidade apresentada no momento.
Havia essa diversidade, mas todos tínhamos o mesmo objetivo, todos
estávamos buscando o mesmo ponto final.

Avaliando como sendo limitada a participação da comunidade a
Coordenadora do PEBJA tece crítica sobre a participação de algumas das
pessoas da Comissão:

Acredito que deveria ter tido uma participação maior. Muitas pessoas
deixaram de se envolver, mais os que se envolveram realizaram um trabalho,
uma contribuição para a melhoria do documento.

O fato de não haver participado do processo de constituição da Comissão é

resgatado novamente pela Assessora Mônica Ribeiro da Silva que ressalta que a

participação do Sindicato não foi prejudicada, apesar de estar em menor número,

pois as discussões importantes eram encaminhadas no sentido de se chegar
sempre a um consenso:

Eu acho que do ponto de vista da participação dos professores os caminhos
encontrados foram interessantes, que foram os Fóruns. Nada melhor do que
ao invés de você ter representantes você ir lá com a possibilidade de
participação e houve toda uma chamada de atenção sobre a importância
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disso mesmo. O material foi antes, acho que 30 dias antes foi para as
escolas, para que as escolas lessem, discutissem, acho que em função disso
a participação dos professores, diretores etc, ela, pelo menos, se viu na
possibilidade de ser democrática... Do ponto de vista do Sindicato, eu acho
que tem duas coisas, uma delas é a participação do Sindicato também no
Fórum, como uma participação ativa e a outra na Comissão que redigíu e que
sistematizou o documento. Com relação a participação do Sindicato na
Comissão, eu acho que ela foi boa no sentido da qualidade da participação,
mas foi tímida no sentido de ter um ou dois representantes... Então,
felizmente parece que nada foi disputado no voto, nada importante pelo
menos, nada muito significativo. O fato de a gente sempre conseguirtrabalhar
numa direção mais de discussões de produção de consenso 'eu acredito que
não houve grandes perdas em termos da participação do Sindicato.

Para a Coordenadora Pedagógica da SMED a Assessoria da Universidade

Federal do Paraná no processo de elaboração do PME apontou algumas direções,

dado essa ser uma discussão relativamente nova para os profissionais da
educação da Rede Municipal de Araucária, não no sentido de que não se sabe

sobre planejamento, pois há muito tempo se fazem planos para a educação, mas:

Nova no sentido de resignificar as práticas de planejamento, nova no sentido
de resignificar a idéia de participação. Não creio que ela tenha vindo com as
respostas, mas nos ajudou a fazemos as perguntas, pois sem saber o que
queremos saber fica dificil buscar respostas.

“Orientar o processo de discussão e sistematização do Plano” eis o papel

atribuído pela Coordenadora de Alfabetização para a assessoria, sendo que o

Coordenador de História diz ter aprendido uma lição:

Eu acho que foi uma lição. Quando for participar de uma coisa desse tipo, de
cara propor, vamos chamar assessoria ou não vamos. Se vamos, vamos
começar a partir de uma assessoria depois a gente encaminha o resto. Se
não vamos, vamos decidir já e também não chamamos mais. Porque eu acho
que nesse processo de ficar vários meses tocando a coisa para depois
chamar a assessoria... acaba desgastando o processo... De resto, eu acho
que foi umaassessoria necessária e importante.

Para a Coordenadora da Educação Especial a falta de experiência em se
fazer um PME exigiu a busca de uma assessoria:
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A assessoria teve seu papel no sentido de orientar, de contribuir na
sistematização e até mesmo nas referências bibliográficas, porque nós, dentro
da Comissão, pela primeira vez estávamos realizando um Plano. Então,
precisava de alguém que pudesse nos dar essa assessoria e a Universidade
acho que pode cumprir esse papel.

A sistematização do PMEA teve inicio pelo histórico do Municipio, um

diagnóstico da realidade educacional, e, em seguida vieram as concepções de

educação e a Coordenadora do PBEJA, conta que, na EJA, elas partiram do
histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e em Araucária, seguindo a

orientação da assessoria:

A assessoria da UFPR teve o papel de encaminhar os trabalhos, até uma
questão de direcionar os trabalhos de como seria a escrita desse plano, desse
documento.

Realizando uma espécie de auto-avaliação a assessora professora Mônica

Ribeiro da Silva diz que:

Eu me vi como alguém construindo junto, mais do que ensinando a fazer, me
colocando desafios junto com o grupo, acho que foi um desafio pro grupo todo
e no sentido de buscar fazer com que esse Plano refletisse o mais
proximamente possível a realidade da rede municipal, que ele fosse
representativo, de fato. E também fazer, além dessas preocupações de ordem
mais moral, vamos dizer assim. Fazer uma assessona de caráter técnico
mesmo: qual é a estmtura do documento, que formato ele deve ter, que
formato é possivel quefele tenha, quais são as implicações se a gente fizer de
um jeito ou fizer de outro. Então, também e, principalmente, acho que o meu
papel era esse de dar um caráter oficial inclusive dado o conhecimento mais
técnico mesmo para a estrutura final do documento.

Enfatizando que as decisões tinham que ser tomadas pelo coletivo dos

professores e não pela assessoria a professora Acácia Z. Kuenzer explica qual foi

o papel da assessoria:

O papel da Universidade Federal, no meu entendimento, é um papel de
fomecer os elementos teórico-metodológicos necessários ao desenvolvimento
do processo. Mas, a direção politica tinha que ser dada pelo coletivo dos
professores, segundo as condições materiais que estavam dadas. Não
adianta querer dar o passo maior que a perna. E eu acho que o documento,
como um todo, revelou um pouco isso. Até essa dificuldade de trabalhar com
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prioridades, a precariedade, revelou inexperiência com esse tipo de
procedimento, ai o papel da assessoria era de fato apontar essas questões,
mas apenas apontar. As decisões tinham que ser tomadas pelo coletivo...
Mesmo que o atual Prefeito tivesse colocado valores nas metas financeiras,
não há nenhu_m compromisso com o Prefeito que entre com essa dotação do
orçamento... Agora é` um processo, é muito importante ele ter começado.
Acho que se tinha muito a dúvida quanto ao SISMMAR ter se envolvido, se
deveria ter se envolvido. Acho que não. O Sindicato tem que sentar-se à
mesa de discussão. No Fórum apareceu de novo. Várias pessoas estavam
aborrecidas com o encaminhamento daquela mesa, do uso político. Isso
voltou. Eu digo não, não tem como, como é que o Sindicato vai ser atuante,

“se ele não intervem. E a intervenção passa por sentar-se à mesa de
negociação. É se dispor a construir, pela negociação, otavanço possivel... no
processo a Prefeitura vai permitir ou não vai pemwitir esse avanço e ai é claro
que o Sindicato vai ter que se reposicionar. `

Em resposta à solicitação de que fosse situada a participação dos membros

da Comissão no processo de elaboração do PMEA, a Coordenadora de
Alfabetização fala que uma das prioridades da Coordenação de alfabetização,

além de atuar junto aos professores de 1° série na realização de discussões,
cursos e outros, foi a participação em todas as discussões e trabalhos referentes

ao PME e acredita, que na medida do possível, o trabalho foi realizado sem

acarretar prejuizo nem para um, nem para outro.

Situando sua participação nesse processo a Coordenadora Pedagógica

considera dificil explicitar por ter “a característica de deixar sua vida profissional

ser de fato vida, sem o adjetivo profissional”, assim:

Posso dizer que a elaboração deste Plano fez, de fato, parte de mim. Pude
participar para além das discussões sobre a educação. Da participação na
elaboração, ou na sistematização. Posso dizer que me vejo como membro da
Comissão, todos trabalharam.

A participação dos membros da Coordenação de Área, para o Coordenador

de Históna, é circunstancial e "pequena", porém destaca que se sente bem
participando de momentos importantes como esse da elaboração do PMEA:

Fui chamado para vir compor a Coordenação de História e assumi essa
tarefa. Talvez, naquele momento em que eu estivesse sendo chamado, a
própria lda, não tivesse essa definição ainda... Ai tem a importância pessoal,
logo de inicio eu achei, atrativa a idéia. Achei um abacaxi, era um problema
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que eu não contava com ele. Por outro lado, por achar que o PME é uma
coisa importante, eu pelo menos gosto de sentir estar participando de uma
coisa importante... Eu acho que eu participei dentro do que era próprio do
processo no qual se estava. Então, eu estava na Coordenação do Ensino de
História e a minha participação foi dada dentro dos limites necessários e
possiveis. O limite, que eu coloco, é qual a importância do Coordenador de
História, qual a importância do Coordenador de Matemática, qual a
importância do Coordenador Pedagógico, num processo de decisão desse
tamanho. É muito pequena a significação dessas pessoas. Portanto, eu me
vejo como membro de um grupo de trabalho... É uma coisa grande e eu
achava que a minha função era muito modesta... Eu me coloquei dessa
maneira. lnteriorizei essa função. Eu acho que era eo _papel que cabia a
alguém de uma Coordenação de Área... ser participante de um grupo de
trabalho... Uma decisão desse porte tem que ter representašvidade... O meu
empenho era defazer bem as minhas tarefas. É obvio que cada um faz suas
tarefas com as caracteristicas pessoais. Se fiz menos do que devia fazer, foi
pelos meus defeitos pessoais e não por limites, ou que se tenha criado
dificuldades extemas a mim.

A Coordenadora da Educação Especial lamenta não ter podido dedicar-se

mais, e levanta a questão de que deveria ser possível às pessoas envolvidas na

elaboração do PMEA, dedicarem-se exclusivamente a esse intuito:

Eu gostaria até de ter me envolvido mais porque eu acho que para elaborar
um PME as pessoas deveriam se dedicar apenas a ele naquele período.
Então eu gostaria de ter tido condições de me explorar mais nesse sentido.
Então em alguns momentos eu precisava até fazer outras atividades, que
eram necessárias pela própria função exercida, mas, na medida do possível,
eu procurei realmente me envolver o máximo, tanto buscando as leituras, na
produção do material, mas eu gostaria de ter contribuído mais ainda.

Devido. a pouca discussão e bibliografias escassas sobre a EJA, a
Coordenadora dessa modalidade de ensino relata ter tido dificuldade na

forrnulação do histórico e aponta como a maior barreira para o planejamento a

insuficiéncia de verbas destinadas para essa finalidade:

Mais fácil foi fazer o diagnóstico porque a gente trabalha dentro da realidade
como Coordenação do Programa Ensino Básico para Jovens e Adultos, não
tive dificuldades. Na questão do Programa da EJA daqui para frente, tivemos
algumas dificuldades pelo fato da EJA ser uma modalidade de ensino que não
entra no FUNDEF, que é o Municipio que tem que arcar com as despesas
dessa educação, então dificultou bastante a questão de colocar no programa
algumas coisas para serem realmente garantidas, mas acreditamos que a
partir do momento que se pensa em uma educação melhor, se pensou em
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coisas que pudessem cada vez melhorar mais independente de não existir
uma verba para isso, mas que se existisse empenho para que isso se
realizasse, que é muito importante a EJA, porque essas pessoas não tiveram
acesso no Ensino Regular em idade própria, mas que hoje está aberta a
possibilidade para que eles possam estar cursando.

Comentando ter aprendido bastante a Assessora professora Mônica Ribeiro

da Silva espera ter contnbuido com o trabalho:

Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista do coleguismo... me
situo inteiramente dentro dele e responsável também por ele. Responsável,
evidentemente, mais pela forma, mas também não dá para .dissociar a fomta
e o conteúdo, então eu também sinto não responsável por responder por
aquilo que está ali, mas responsável porque ajudei a criar. Me senti
privilegiada participando do trabalho.

Srtuando seu papel na Comissão a assessora e professora Acácia Z.
Kuenzer diz que:

O meu papel foi apenas orientar a Comissão na parte forrnal da elaboração do
documento final, segundo as nonnas do planejamento estratégico
democrático. Vocês discutiram quais eram as prioridades, colocaram tudo isso
no papel e com esse material em mãos eu verifiquei que a forma estava toda
equivocada, que tinha repetição, que onde eles punham programa era
finalidade, onde eles punham objetivo era meta, essa 'coisarada' toda. Então,
eu fiz uma análise dessa parte formal, orientei um dos membros da Comissão
(lda), nem tive reunião com a Comissão inteira, e disse olha, dei um modelo
de como deveria preencher àqueles quadros, mostrei onde estavam os erros
na parte fonnal e aí então eles ajustaram aqueles conteúdos. Que na verdade
eram os programas, os objetivos, as metas fisicas e as ações. As metas
financeiras eu não tinha, porque não tinha como por, porque era fim de
govemo. E, simplesmente para aquilo ter uma forma adequada. Mantiveram
as metas financeiras, mas não tinha muito como por valor ali. Agora como
assessora o meu trabalho foi esse fazer o ajuste técnico das decisões que
eram politicas. As decisões politicas do grupo tinham que ser tomadas pelo
grupo. E ao fazer esse ajuste técnico do ponto de vista formal na minha fala
de abertura eu pontuei duas questões. A primeira era essa que tudo era
considerado prioritário e não era possível resolver todas essas prioridades ao
mesmo tempo. E em segundo lugar, que não havia possibilidade, no final de
um govemo, em vésperas de eleição, você estabelecer as metas financeiras
com correção. Porque não tem como fazer isso, o Prefeito vai ser eleito em
cima de um programa politico e esse programa politico poderá se aproximar
ou se afastar dos compromissos que o Fórum gostaria que ele assumisse.
Então, ai tinha uma outra instância a vencer que seria a negociação politica
com os candidatos, para depois, eleito o Prefeito, fazer ai sim uma discussão
das metas financeiras. E que se não se fizesse isso e se não se procedesse a
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uma definição de prioridades, provavelmente o processo todo poderia não
passar de um exercicio, que não levaria a resultado. lsso eu coloquei
claramente naquela conferência de abertura... E outro papel eu não tive.

Os resultados levados para a lll Sessão do Fórum Municipal de Educação,

na visão da Coordenadora Pedagógica, foram os possiveis:

Foi até ali que conseguimos chegar. Não que,um ou outro sujeito não
pudesse avançar mais. Apresentou-se a síntese do consenso possivel. Os
limites do coletivo representado .na Comissão.

Para os Coordenadores de História e de Alfabetização, o material
apresentado para discussão na lll Sessão do Fómm Municipal de Educação teve

“qualidade suficiente” e a Coordenadora da Educação Especial acrescenta que:

Oz terceiro Fórum pode contribuir muito para que nós pudéssemos agora
finalizar a sistematização do PM. Acho que foi bem significativa a fonna que a
Comissão conseguiu levar, principalmente o que contribuiu para apresentação
nesse Fórum foi aquela semana que antecedeu o Fórum (encontros nas hora
atividades sobre o PMEA), com as contribuições das escolas, que as escolas
já haviam lido um pouco do material e já haviam contribuído, então esse pré
Fórum, diriamos assim, essa pré Sessão, contribuiu bastante. Então, já foi
para o Fórum bem sistematizado, bem organizado. As discussões nos grupos
durante o Fórum foram rápidas, no sentido de que as pessoas vinham ali já se
sentiam envolvidas, já se sentiam agentes do Plano, não era algo estranho à
elas. Foi assim que eu percebi.

A Coordenadora do PEBJA comenta que sistematizados os trabalhos da ll

Sessão, essa sistematização foi apresentada para todos os profissionais da
educação, mostrando como flcou o documento, para que todos fossem à lll
Sessão do Fórum sabendo mais ou menos o conteúdo do documento:

Dai nessa lll Sessão do Fórum o documento foi analisado, foi reavaliado com
a participação de todos, interferindo nele, melhorando todos os problemas que
não foram atingidos no documento, que foram acrescentados nesse com a
participação de todos. Acredito assim que todos se envolveram nesse
trabalho e buscaram o que era de melhor para a EJA.
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Alertando para o fato de que o Plano, por ele só, não dará conta de resoiver

os limites, os problemas da Rede, porém, considerando-o to primeiro passo, a

Assessora professora Mónica Ribeiro da Silva faz o seguinte comentário:

Eu acho que a fomta final ela tem limites com certeza, mas ela, até pelo
tempo e pelas condições em que foi elaborado, ele conseguiu refletir um
pouco o modo de pensar e de fazer a educação no Município... Mas em
termos de resultado, no meu entendimento ele reflete o que seria possivel se
pensar em termos de planejamento para a educação no Municipio. Sem
grandes viagens, semgrandes utopias, mas também sem muita timidez, eu
acho que eãe é ousado em atgumas coisas em outras não, em outras ste é
bem pé no chão, mas eu imagino que ele seja capaz de refletir um pouco as
condições de trabalho da rede, o que é que se poderia ainda fazer e é como
instrumento de política educacional claro, que depende agora de
implementação.

Retomando sua fala do dia da abertura da lll Sessão do Fórum Municipal

em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal a professora Acácia Z. Kuenzer

pontua que se faz necessário estabelecer prioridades devido ao limite imposto

pelo orçamento anual previsto para a educação:

O que eu fiz, quando fiz a conferência, foi discutir exatamente a questão
política: qual era a importância da parceria entre o Sindicato, a Secretaria e os
professores como um todo. Que era um espaço efetivamente democrático de
discussão das políticas, mas que do meu ponto de vista, me preocupava o
fato de que tudo era considerado prioritário. Se todos os programas eram
prioritários, nada era prioridade. Que eu entendia que o Fórum tinha que fazer
uma eleição das metas prioritárias para cada um dos anos da gestão. Não era
possível dar conta de todos aqueles programas que eles levariam à
universalização, num único período de govemo, do ensino em todas as suas
formas e modalidades de uma vez só... Então, o planejamento implica em
você definir prioridades a partir dos recursos disponíveis que são sempre
escassos. E que seria muito complicado o coletivo não passar por essa
discussão de prioridades porque inclusive seria difícil de cobrar da própria
prefeitura a execução das metas. Se a prefeitura começasse tudo e não
fizesse nada, num certo sentido estava contemplada no Plano. Agora como
não era' da minha atribuição fazer o acompanhamento da discussão eu não
sei como a discussão se processou.

O significado do Fórum Municipal de Educação para o processo de
fomulação do PMEA é o segundo ponto a ser analisado e, para a Coordenadora
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Pedagógica, consiste no principal instrumento da participação democrática neste

momento, com o que concorda e complementa a Coordenadora de Alfabetização:

Oportunizar a participação dos professores, pedagogos e demais envolvidos
na educação municipal, além de abrir para a participação da comunidade
araucariense; onde pudesse se discutir sobre o que é a educação no
Município e alguns nrmos a serem tomados.

Chamando a atenção para o fato de a proposta de elaboração de um PME

ter suscitado a mobilização -e a reflexão sobre a educação municipal, .o
Coordenador de História emite sua avaliação sobre o Fórum Municipal de

Educação nesse processo:

Acho que foi excelente. A própria idéia de se ter um Plano teve a
possibilidade de mobilizar iniciativas, de mobilizar atitudes... A Janete propõe
isso (Fórum), porque estava discutindo o Plano, se não tivesse discutindo o
Plano ela não proporia isso. E talvez em 99 e 2000 não se teria constituído o
Fórum de Educação em Araucária se não se estivesse discutindo o PME. Se
a Secretaria de Educação, no ano passado, não tivesse chamado o
SISMMAR para conversar, não tivesse iniciado um processo de discussão de
um PME, pode ser que o cotidiano tomasse outro rumo.

A Coordenadora do PBEJA avalia o Fórum Municipal de Educaçäo como o

momento mais importante do processo:

O Fórum Municipal ele deu abertura para que toda a sociedade civil pudesse
participar, que é a forma mais democrática na formulação do Plano. Acredito
assim que ele foi o mais importante para que todos pudessem participar e
rever essa educação no Município.

Afirmando só ter havido um processo de “planejamento participativo” na

elaboração do PMEA devido ao Fórum Municipal de Educação a Assessora

professora Mônica Ribeiro da Silva faz a análise da importância do Fórum
Municipal de Educação:

Nós não teriamos passado por um processo de planejamento participativo se
não existisse o Fómm. Ele foi e permanece sendo fundamental,
principalmente agora uma vez que esse Plano adquire a sua característica
mais formal, tendo passado pelo crivo da Ill Sessão Plenária e contemplado
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as sugestões. Agora ele é um instrumento de gestão de política pública.
Evidentemente agora com a mudança ou não de gestão no Municipio, ele é
um documento que tem a sanção, ele foi sancionado pelo conjunto de
professores, portanto ele traz em si um elemento de representação muito
forte. Basta que não se esqueça disso.

Tomar-se-á na seqüência as considerações sobre a relevância do PMEA
para a educação municipal. A Coordenadora Pedagógica entende que o PMEA:

Além de se caracterizar num instrumento que pense a educação pam além

dos períodos administrativos - ou das gestões municipais - e ai planejá-la

para meio e longo prazo; esse PME é a expressão da retomada do exercicio

da democracia direta, se é que podemos chamar de retomada, talvez seja

mesmo o início do aprendizado, pois isso não faz parte da nossa história. De

qualquer modo, ele permitiu aos educadores, aos proflssionaís parar para

pensar edizer quais são as questões que nos preocupam hoje e quais as
soluções para elas. Esse plano não tem, portanto, um valor somente no seu

conteúdo, mas, sobretudo, na fomla.

O PMEA é visto pela Coordenadora de Alfabetização como:

A continuidade do trabalho pedagógico considerando a caminhada dos
professores da Rede Municipal, e, também, a preocupação em planejar as
ações a serem desenvolvidas.

O Coordenador de História diz que já é tradição, hábito na educação, na

administração pública, em geral, existir essa prática de não se planejar em longo

prazo, porém:

A idéia de um Plano eu acho bastante interessante, é relevante no sentido de
acabar com essa quebra a cada mudança de administração, a cada mudança
de equipe se quebra a continuidade do trabalho. Mas acho também que
mesmo existindo um plano, isso não quer dizer que, a forma de
implementação, a forma com que cada equipe pode encarar e também... as
práticas que se tem, não é um documento legal que vai romper com elas... À
medida que se definiu que se pretendia fazer o plano você acaba mobilizando
as atenções. As mudanças, esse vai e vem, passam despercebidas, acabam
incorporadas como sendo normais..._ Já está incorporada a idéia de que as
coisas não tem continuidade. Então, o próprio fato de você mobilizar para
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debater, você cria uma pré disposição das pessoas de participar de uma coisa
que tenha continuidade.

A elaboração do PME é importante porque, a partir dela, se saberá como

irá funcionar a educação no Município, diz a Coordenadora do PEBJA. Para a

Coordenadora da Educação Especial, o PME do Município de Araucária foi um

marco muito importante:

Porque, pela primeira vez, várias instâncias dentro do Municipio discutiram a
educação a partir do diagnóstico da realidade e discutiram quais seriam as
metas, o que nós queriamos realmente para o Municipio. Pelo menos nesse
periodo que eu trabalho aqui em Araucária pelo que eu conheço da história foi
o primeiro momento em que isso aconteceu.

O PME, nas palavras da Assessora da Comissão, professora Mônica
Ribeiro da Silva é um “instmmento de gestão educacional, ele é um instrumento

de política pública”, só por essa razão já está sendo relevante. O “esquisito” no

seu entendimento é não ter um Plano para a educação, seja ele uma continuidade

ou um plano que se inicia:

Ele é relevante na medida em que contempla um diagnóstico da rede e, em
função desse diagnóstico, um levantamento de prioridades e, em função
dessas prioridades, as ações que devem ser implementadas, tendo em vista
fazer acontecer da melhor forma possível a educação no Município.

Entendendo que um PME deve defender a ampliação da “gestão
participativa” a Assessora da Comissão, professora Acácia Zeneida Kuenzer

destaca a relevância do documento produzido em Araucária:

Com relação à relevância do PM é absolutamente imprescindível hoje, se
quiser avançar na gestão participativa, o diagnóstico, o levantamento das
ações, a possibilidade de recursos, a deflniçâo de metas prioritárias, seja feita
coletivamente, a partir de um esforço de participação coletiva que vá
crescendo em todos os instantes. Eu acho que desse ponto de vista foi muito
importante.

Analisando a relevância do PMEA, do ponto de vista de quem participou

desde as primeiras discussões sobre esse assunto, antes mesmo da constituição
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da Comissão, e, também, fazendo parte dessa, importa pontuar que o maior

motivo para a construção do Plano foi a organização dos profissionais da
educação que, através do Sindicato da categoria, por entender a importância,

chamou â responsabilidade a SMED pela descontinuidade das ações em cada

gestão municipal.

Pode-se constatar que há unanimidade sobre o PMEA ser fundamental no

planejamento das ações na área educacional de maneira a combater a
descontinuidade do trabalho nas gestões municipais. Porém, percebe-se, também,

duas posições que ccexistem: a dos que destacam o trabalho que já vinha sendo

desenvolvido no Municipio e os que parecem desconsiderar tal história tomando o

PMEA como o marco zero.

Muitos dos membros da Comissão valorizam o caráter de continuidade do

PMEA, mas não expressam, ao menos com clareza, a importância da participação

ter sido ampliada. Portanto, são poucos os representantes da SMED que
destacam a importância da participação dos interessados no processo de
elaboração do PMEA e uma das Assessoras da Comissão comenta que após a

elaboração do Plano, se deverá pensar em cada vez mais se instalar uma “gestão

participativa”.

A forma de gestão proposta no PME é a de Gestão Democrática, porém,

cabe analisar se esse principio foi coerentemente observado durante a formulação
do PMEA ou se esteve só no nível de discurso dos membros da Comissão e sua

Assessoria.

Através do relato dos entrevistados pode-se afirmar que existe uma falsa

idéia de que as pessoas de um modo geral não querem envolver-se em nada, pois

andam desanimadas e desiludidas com a vida. As pessoas podem estar
descrentes com as promessas de muitos que prometem representar a vontade

popular, porém quando têm acesso ao poder lembram-se apenas de alterar leis e

documentos que tragam benefícios a si próprios. Até por isso mesmo se está
percebendo, cada vez mais, que a participação direta é a melhor forma para poder

conquistar direitos e manter os que já se têm, pois sem a organização popular
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facilmente poderão ser perdidos, como tantos dos quais _os trabalhadores
brasileiros já foram expropriados.

Há unanimidade em considerar o Fórum Municipal de Educação a saida

para o combate a todas as formas de autoritarismos e uma forma legitima de

socialização do poder de decisão, pois todas as entidades a ele filiadas podem

participar e expressar suas divergências na definição das ações, porém, uma vez

concluída a Sessão, têm que se submeter às deliberações da plenária.

Umas das frases dita durante a entrevista, peia Assessora professora
Mónica  da Silva e citada nesse capítulo, merece ser destacada mais uma vez:

“Nós não teríamos passado porum processo de Planejamento Participativo se não
existisse o Fórum”.

Realmente, porém o que teria conduzido a Comissão a levantar a proposta

de discussão do PMEA no espaço do Fórum Municipal de Educação, a questão

ainda persiste.

Uma das possibilidades é a de, no início dos estudos, pelo fato de se ter

aprofundado um pouco as leituras sobre os princípios da Gestão Democrática, se

ter atentado para a incoerência do que se estava fazendo ao pretender propor
essa forma de gestão e ao mesmo tempo, no processo de elaboração do PMEA,

se utilizar uma forma centralizada para sua construção.

Outra hipótese é a de se ter percebido que a elaboração de um PMEA não

seria uma tarefa tão simples e, diante das dificuldades do grupo, é que surge a

proposta paraa ampliação do processo de decisão.
Também, tica a dúvida: o que teria feito o Executivo mudar de idéia e

aceitar que o tempo e a participação destinados à elaboração do PMEA fossem

ampliados? Seria a descentralização da responsabilidade sobre o conteúdo do
documento?

infelizmente as respostas emitidas pelos representantes da SMED, que

participaram da Comissão, parecem não ter esclarecido as questões acima
mencionadas.

Na tentativa de conseguir mais elementos que conduzissem a um melhor

entendimento a cerca da proposta da Comissão de pautar nas Sessões do Fórum
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Municipal o PMEA, apresentar-se-á as considerações feitas pelo professor
Henrique Rodolfo Theobald, na época Presidente do SISMMAR:

No início, provavelmente, para a Secretaria Municipal de Educação, a visão
de um PME era uma visão de gabinete. Chama-se alguém do Sindicato,
participa das discussões, elabora o Plano aprova e pronto. Só que aí é que
está o diferencial. Com a participação do Sindicato na elaboração, o Sindicato
também interfere na maneira de elaborar essa proposta e o Sindicato prima
pela discussão com toda a base, de uma proposta e a melhor maneira de
fazer essa discussão, fazer os professores participarem desse processo, não
só alguns e seus representantes, é através de um Fórum que possibilite não
.só a participação dos professores, pedagogos que em conjunto formam o
Sindicato, mas também da sociedade como um todo. Então, a condição de
participação do Sindicato na elaboração do Plano é a de que esse Plano seja
discutido amplamente com a sociedade e assim é que foi levado para ser
discutido na ll Sessão do Fórum e agora também na Ill Sessão do Fórum.
lsso não foi um processo pacífico, automático, teve toda uma resistência,

-porque a administração pública do Municipio não tem essa prática
democrática de discutir as coisas com a sociedade, com a população. Ela se
força a fazer essa discussão, porque no campo da educação no Município os
professores e pedagogos, através do seu Sindicato, têm firmado uma posição,
têm construído um espaço tal na sociedade de Araucária que a força politica
do Sindicato é muito grande e ela condiciona a Secretaria Municipal de
Educação a buscar discutir com a sociedade, discutir politicamente esse
Plano e, também, outras questões que são forçadas à discussão. Buscam
(Secretaria) muitas vezes não fazer essa discussão, mais cedo ou tarde eles
acabam caindo na necessidade de fazer essa discussão senão não há
participação depois na efetivação das propostas do Município, porque para a
efetivação são necessários os profissionais, então eles querem participar
também da discussão e nada mais justo.

Verifica-se no relato do ex-presidente do Sindicato, que é atribuída a ação

dessa entidade, a razão de se ter levado o PMEA para as Sessões do Fórum

Municipal de Educação. Seu argumento é reforçado acrescentando que o
SISMMAR aceitou participar do processo de elaboração do PMEA, tendo como

objetivo principal que a discussão fosse estendida a todos os interessados e

principalmente defendendo a viabilização da participação direta dos trabalhadores

que atuam na área da educação municipal.

Como se viu a Comissão do PMEA no inicio aceitou a ordem de elaborar,

ela mesma, um documento que definisse os rumos para a educação municipal e

tudo leva a crer que se a pretensão inicial se efetivasse teríamos hoje em

Araucária, um Plano que, ao invés de expressar um mínimo de “racionalidade
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democrática”, como se considera estar presente na proposta ora elaborada.
Poderia estar reforçando a “racionalidade financeira” tão enfatizada e aplicada nos
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sistemas de ensino públicos e privados desse pais.

Apresentar-se-á a seguir os relatos dos membros da Coordenação
Executiva do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal

de Araucária sobre a importância do PMEA e os aspectos positivos e negativos do

-processo de sua construção: Coordenadora professora Eiecy Maria Luvizon 

representante do SISMMAR; Vice-Coordenadora pedagoga Simone Bus 
representante da SMED54; Secretária Mana Aparecida Carlos - representante de

Escola Municipal; Tesoureira professora Ivânia Rosa Olech Kochinski. 
representante de Escola Municipal; e Imprensa e Divulgação Mano Agostinho da

Silva - representante da Pastoral Operária.

Bem como, da Coordenadora do Fórum Estadual de Educação professora

Rose Meri Trojan e de um dos Coordenadores em cada Grupo de Trabalho da lll

Sessão do referido Fórum, ou seja, do grupo de Gestão Democrática o professor

Alfeo Luís Cappellari; do grupo de Fonnação dos Profissionais da Educação a

professora Débora Cristina Areias Horácio; do grupo de Educação Infantil a

professora Emiliane Maria Wojcik; do grupo de Ensino Fundamental o pedagogo

Marcos Aurélio Silva Soares; do grupo de Educação de Jovens e Adultos o

professor Sergei Higino Hoffman; do grupo de Educação Especial a professora

Delma Cavalheiro de Ávila; do grupo de Atividades Complementares o professor

José Luiz Brogian Rodrigues.

O PMEA elaborado na ll Sessão do Fórum Municipal de Educação
contempla as principais questões da educação brasileira que são questões que

Araucária enfrenta, enfatiza a Coordenadora do Fórum Estadual de Educação,

complementando que isso só foi possível pela conquista da possibilidade de
participação dos professores, da comunidade em geral que deu maior efetividade

A versão dos fatos sobre o ponto de vista da SMED não foi realizada pela impossibilidade de sua
representante em prestar a entrevista. '
54
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às propostas, pois se obteve a condição de fortalecer a defesa dos interesses da

maioria da população, porém:

Uma coisa que me causa uma certa apreensão é que, apesar, de todas as
dificuldades o Plano voltou para ser discutido numa Ill Sessão com a proposta
sistematizada, houve algumas sugestões, mas enquanto PMEA eu considero
que ele tem um problema fundamental, ou seja, na verdade, de um modo
geral, foram aceitas todas as propost-as, com muito poucas restrições, até
restrições que não afetam de modo algum as questões colocadas, mas não
existe, e isso eu vejo como uma falha da Secretaria Municipal de Educação,
não existe previsão orçamentária para nada. O orçamento aparece como uma
questão abstrata e, portanto, onde cabe tudo pode não caber nada.

Nas palavras da Coordenadora do Fórum Municipal de Educação “fazer um

PMEA hoje significa muito” porque a grande maioria dos Municipios não têm um
Plano norteadorí

Então, fazer esse Plano que norteia a educação de Araucária... não são só os
professores que vão se beneficiar com isso, não são só os trabalhadores da
educação, mas a população que usa a escola pública e a educação pública
de Araucária. Porque nesse Plano existem algumas frentes, princípios básicos
que vão nortear. Um deles é como que faz a gestão democrática numa
escola, como se processam as eleições de diretores, que eu acho que a gente
tem que firmar o pé nisso. A questão das diretrizes que vão nortear o Ensino
Fundamental. Eu acho de fundamental importância a questão da gestão,
como que se faz uma gestão, como gostaria que ela fosse, dentro de uma
participação mais ampla da comunidade, não só dos professores que estão
atuando naquela escola X, mas de toda a comunidade, como é essa
participação deles na escola. Então, a gestão democrática e nortear esse
rumo para o Plano, foi muito importante para nós. Então eu vejo que fazer um
Plano para a educação de Araucária foi um processo que se deu, que não se
esgotou na Ill Sessão, é possível que a gente vá ter muito ainda pela frente,
mas que se deu muito antes à sessão do Fórum, se deu através de várias
discussões da possibilidade de se fazer isso.

A tesoureira considera a relevância do PMEA no sentido de mostrar e suprir

as necessidades do Municipio. Destaca como outro aspecto importante a
possibilidade de garantia da continuidade do trabalho independentemente das
mudanças na administração municipal. Com o que concorda a Coordenadora do

grupo de trabalho Profissionais da Educação que considera o PMEA fundamental
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para a continuidade do processo de “atualização/adequação” do programa
educacional do Município.

Essa idéia é complementada pela Secretána que destaca a “unidade”
significativa que foi conquistada pela escolha coletiva do caminho que se quer que

a educação municipal percorra. Na mesma linha de argumentação, o
representante da Pastoral Operária, destaca que, historicamente, percebe-se que

os govementes vêm se sucedendc um após o outro e a cada nova gestão, a cada

novo govemo que se inicia se colocam como verdadeiros iluminados “descobrem

a roda” e aplicam métodos que muitas vezes são contraditórios com a realidade

do ensino, com a realidade de vida dos munícipes;

Então quando se busca montar um PME, evidente que com a participação
popular, que infelizmente no nosso meio. na nossa vida, no nosso cotidiano
não ocorre plenamente, mais quando se coloca essa questão da participação,
o Plano Municipalviria a colocar a questão educação, digamos, sofrendo um
processo de continuidade, para que nós possamos garantir a continuidade
dos métodos de trabalho, de aplicação, enfim tudo o que se relaciona à
educação em Araucária que se faça através desse PME elaborado a partir
dos movimentos, da participação popular. Esse processo vivenciado através
do PME. então; com certeza. teria. uma vez respeitado esse Plano, todo um
processo de continuidade mesmo, assegurando o que se busca, melhor
qualidade de ensino e de vivência escolar para o nosso Municipio.

Para o Coordenador do grupo de trabalho Gestão Democrática, o PMEA

tem a condição de dar "ordenamento", uma organização mais “racional” à questão

da educação. Com o que concorda o Coordenador do grupo de trabalho Ensino

Fundamental acrescentando que é a partir desse momento de elaboração que se

vai poder oferecer uma educação de maior qualidade dentro do Município, com o

que corroboram as afirmações da Coordenadora do grupo de trabalho Educação
Infantil:

Esse documento é de suma importância para todo o Municipio, pois irá
direcionar todo o trabalho relativo a educação, definindo concepções,
objetivos, ações .e metas, subsidiando a ação pedagógica. Orientando assim a
reorganização das escolas e pemwitindo melhorar a qualidade de ensino.
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O Coordenador do grupo de trabalho Atividades Complementares, seguindo

a mesma linha de argumentação registradas anteriormente, aflrma que o PME é

de grande relevância para o Município de Araucária porque define caminhos,

define um norte para a educação:

Nós temos aí um problema bastante grande na educação, se por um lado ela
está muito bem colocada no plano principalmente de assessoramentos, no
plano de atendimento ao professor, porém, por outro lado, eu percebo que a
educação está solta. Solta no sentido de zada um faz o que quer. Acredito
que esse cada um faz o que quer tem trazido perdas na qualidade do ensino
de Araucária. E o PMEA, acredito, vai servir como um norte e teremos,
também, um balizamento de como tratar o nosso planejamento, o nosso
trabalho daí para frente, ponto muito importante naminha opinião.

Já o l Coordenador do grupo de trabalho Educação de Jovens e Adultos

enfatiza que o PMEA está gerando uma grande expectativa para todos os
profissionais da educaçãoque há muitos anos estão solicitando uma atenção
especial à educação do Município, para que tenham condições reais de trabalho,

de funcionamento das escolas. Que as escolas não fiquem tão “abandonadas”

pela administração municipal:

Há uma falta enorme de apoio pedagógico... falta uma proposta pedagógica
que, realmente, dê conta de atender todas as crianças do Município de uma
maneira que merece a população local. O PME deve ser o pilar que vai dar
sustentação à toda as próximas ações, às próximas gestões do Município
para que possa não sofrer tantos problemas como vem sofrendo atualmente.
O PME deve possibilitar uma retomada de projetos importantes, que foram
engavetados, de atitudes novas, frente a complexidade que exige toda a
educação, que exigem todas as escolas. Essa relevância, essa importância
do Plano não só para a educação no Municipio, mas beneficia toda a
sociedade que vai poder entender melhor como a educação de seu filho vai
fazer diferença no futuro.

Com referência ao processo de elaboração do PMEA a atual Coordenadora

do Fórum lembra que havia acontecido uma l Sessão do Fórum para sua
fundação em Araucária em 1996, sendo que a ll Sessão foi organizada pela
Comissão do PMEA da qual fazem parte a Secretaria Municipal de Educação e o

SISMMAR, com o objetivo de promover amplo debate e levantar propostas para a

formulação do PMEA: I
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Na ll Sessão fui coordenadora de grupo, fiz uma discussão bastante ampla,
bastante complicada também, porque as pessoas não têm esse exercício de
discutir, de falar sobre aquilo que pensam, de decidir as coisas que querem.
Então, essa ll Sessão foi muito importante, porque a gente tinha diretrizes do
que a gente gostaria de ter. E as propostas levantadas na ll Sessão é que
deram o corpo do trabalho... Eu acho que a ll Sessão é o marco bastante
forte. Na ll Sessão é que foi indicado às entidades que participariam da
Coordenação. A coordenação do Fórum a partir da ll Sessão se fez
presente... Então, da ll Sessão até a lll Sessão a gente participou bastante...
Como eu estou liberada no Sindicato isso proporcionou mais tempo de
discussão, - pude ir atrás e participar junto com o pessoal do Fórum Estadual,
um assessoramento todo, junto com as outras entidades, então, houve um
tempo "maior de discussão e, junto com isso, também, o SISMMAR...
participou da elaboração, então a gente estava sempre sabendo alguma
coisa... Ai na lll Sessão já tinha Coordenação, foi mesmo um Fórum que
aconteceu, .que a gente vê que tinha cara de Fórum já com diretrizes
delineadas, principios a serem mantidos, assessoramento do Fórum
Paranaense... e a participação do pessoal, não sei se é porque estava na
Coordenação, eu já comecei a ver de uma forma diferente do que antes eu
via... os vários encontros com as entidades, é claro que nem todos, foram
bastante animados, o pessoal vinha mesmo, participava, arregaçava a
manga, fez e aconteceu. Achei isso bastante válido e a própria comunidade,
porque a gente foi para as rádios e acho que a gente atingiu a comunidade,
porque o que a gente sentiu é que muita gente de Associação de Bairros
vinha, eu quero participar do Fórum. Além do que nasceu, foi norteado
diretrizes claras para o Plano... A gente escreveu uma etapa da história de
Araucária... A gente faz parte dessa história de Araucária. Então, escrever um
Plano Municipal não é fácil, não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil,
até porque nós temos um caminhar bastante grande pela frente ainda, que ele
está apenas escrito. Escrever é uma coisa, fazer com que ele realmente seja
realidade prática no dia-a-dia é que é o desafio.

Toma como aspecto positivo estar escrevendo uma etapa da história da
escola pública de Araucária:

Não me sinto tão iluminada, mas uma professora que sempre lutou, que
sempre quis, que era o sonho de ver a escola pública, gratuita, universal. Eu
vejo que, de vez em quando, alguma coisa acontece que traz de novo à tona
esta coisa da esperança, de acreditar... os limites... é claro que a gente tem
limites porque a gente é humana. Mas eu percebi da ll Sessão até a lll, o
pessoal está entendendo um pouco mais o que significa o Fórum, porque o
Fórum como instância ele têm o poder de aglomerar, de trazer o pessoal,
mesmo que seja para discutir, discutir... vem procurar, vem se infonnar.
Mesmo que seja árduo esse trabalho... mesmo tenha gente que avançou um
pouco mais, gente que avançou um pouco menos é assim o caminhar de
cada um... O papel do Fórum é importantíssimo porque o Fórum é instância
de discussão mesmo... Então, um Plano para Araucária dentro do Fórum, foi o



máximo, assim que o Município consegue, pelas contradições que esse
Municipio apresenta, por ele ter hoje um govemo que não está muito ligado
na educação pública... Mas eu percebi estando na Coordenação de que há o
respeito... Esse papel de discussão que o Fórum faz de aglomerar pessoas,
entidades independente do que pensam direita e esquerda, é importante
principalmente em tennos municipais, porque as politicas estão muito
voltadas a questão, o município resolve, parece que o federal lava a mão, o
estadual passa para o Municipio e o Município não sabe o que fazer. Então, o
professorado tem que estar ciente. Então, eu acho importante a gente apesar
das divergências que a gente tenha... mas a gente tem que tentar conviver,
porque as divergências são o minimo que a gente tem... mas eu acho que a
gente tem que tentar costurar as divergências, reconhecer o erro e voltar e sereconhecer. ` i

O processo de elaboração do PMEA caracterizou-se pela forma
democrática como foi conduzido. No entanto, sabe-se que a democracia ainda

precisa de muita prática para ser incorporada e vivenciada por todos e conforme

as palavras da tesoureira “o Fórum é um momento bastante importante no
processo democrático” e:

Teve papel importante no processo de elaboração do PMEA por ser um
momento em que se tomaram decisões que tem poder soberano e que devem
ser respeitadas por todas as entidades que dele fazem parte. Durante o
processo houve momentos em que as decisões do Fórum foram
desrespeitadas por imposição e até por abuso de pessoas que acreditam ter
um “poder” que a meu ver não têm. Como aspecto positivo vejo a
participação, a conscientização de uma parcela dos profissionais da
importância do Fórum e do PMEA. É claro que essa participação e
conscientização precisam ser ampliadas para atingir o maior número possivel
dos envolvidos.

I

O representante da Pastoral Operária e encarregado pela imprensa e
Divulgação, conta que já havia sido convidado e participou da l Sessão do Fórum

Municipal de Educação, porém avalia que naquela Sessão a sua participação foi

“muito superficial”:

Já na ll Sessão participamos mais ativamente do Fórum... Parlicipamos já
com mais firmeza, tanto é que acabamos compondo na seqüência a
Coordenação do Fórum e com isso eu vejo que o processo de elaboração a
partir da ll Sessão até a lll Sessão nós pudemos perceber que houve algumas
falhas de cronograma, houve atrasos no tocante a montagem do Plano, a
partir do poder público. Nós percebemos uma certa dificuldade que fosse
dada continuidade, até porque o cronograma acabou furando, mas nós não
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desistimos continuamos insistindo e conseguimos avznçàt a partir da própria
organização da Coordenação, avançar para a lll Sessão do Fórum já trazendo
em mãos um texto básico, por meio do qual nós pudemos, nessa Ill Sessão
do Fórum, desenvolvê-Io. Foi um processo que, como todas as coisas, que
têm que ser bem feitas, muito embora, não se necessitasse tanto tempo entre
uma Sessão e outra, mas de forma que ele pudesse 'acontecer graças à
insistência da Coordenação, graças ao aprofundamento, a busca, o não
desanimar, porque parece-me que as instituições govemamentais elas não
gostam muito de se enquadrar junto à participação popular... preferem, haja
visto a própria gestão que nós estamos vivendo aqui no Município, levar mais
ao toque pessoal dos iluminados de sempre. Mas, eu acredito que foi graças
à persistência, a organização da Coordenação do Fómm, se reunindo,
debatendo, cobrando do órgão público que nos devoivesse esse texto base
para 'que nós pudéssemos efetivamente levar pra lll Sessão. Essa nossa
persistência garantiu que assim ocorresse. Nós percebemos, já na Il Sessão,
uma grande participação de toda a população que foi chamada, os
professores, os pais, os funcionários de escola, as entidades, uma
participação ativa, uma participação forte e a continuidade disso se deu
através da Coordenação do Fórum nas suas reuniões e nós pudemos colher
os frutos... A Ill Sessão do Fórum está aí com seus resultados sendo
aguardados, porque esperamos que de fato seja aprovado pela Câmara
Municipal, seja sancionado pelo Executivo e que nós tenhamos esse PNlEA
pronto e passível, quem sabe, até de melhores condições em futuras Sessões
do Fórum Municipal.

Prossegue seu relato analisando a postura do Prefeito à frente da
Prefeitura classificando o Executivo de Araucária como “um govemo ditatorial” e

isso segundo ele, se evidenciou nas falas de abertura das Sessões do Fórum

Municipal de Educação cuja pauta era o PMEA:

Já na ll Sessão do Fórum uma fala completamente alheia ao processo que
estava ocorrendo. Evidenciou~se mais ainda, quando na realização da lll
Sessão do Fómm, quando ele chega atrasado para a abertura do evento
porque priorizou as suas inaugurações, já tão faladas e conhecidas aqui em
Araucária, gerando atraso na abertura e quando chega para fazer o seu
discurso de abertura, vem de público combater adversários políticos, vem
falar e defender a escola paga, a faculdade que está sendo implantada em
Araucária, em nenhum momento se referindo a essência do Fórum que é a
defesa da escola pública, gratuita, universal e de qualidade. Então, a gente
sente que, se dependêssemos desses iluminados, de fato, nós não teriamos
um PMEA nos moldes que gostariamos ter. É evidente que através do Fórum
é que nós obteremos e a continuidade desse trabalho, através da
Coordenação, a busca para que esse Plano seja, de fato, levado em
consideração, respeitado, aprovado pelo Legislativo, sancionado pelo
Executivo. Com certeza nós teremos ainda um árduo caminho à frente para
conseguirmos que o Plano seja, de fato, levado a efeito, que se tome
realidade. Mais é busca do Fórum, da Coordenação do Fórum, da
participação de todos, essa força da participação popular, com certeza deverá
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ser mantida e nós conseguiremos, de fato, que seja aprovado um PMEA
digno de todos aqueles que necessitam, para que o futuro da educação em
Araucária se tome uma coisa muito positiva, se tome vislumbrante e que
ocorra, de fato, para as futuras gerações.

O Coordenador do grupo de trabalho Gestão Democrática pontua o
processo de fonnulação do PMEA como "contraditório”, pois tradicionalmente as

entidades ligadas à educação no Brasil inteiro têm se colocado no intuito de

elaborar propostas para o conjunto da educação, seja em nível nacional, estadual

ou local e esse processo tem sempre sido barrado com projetos oriundos do

Executivo. Numa avaliação equivocada, caracteriza que em Araucária, até o

presente momento, o "Execut¡vo tomou a iniciativa”, ou “deu a iniciativa”, para que

a sociedade fizesse esse processo. Essa é uma análise, no mínimo, superficial

dos fatos, sendo que parecem ser desconhecidas ou desconsideradas as
diflculdades para se ampliar a participação e os conflitos gerados por interesses

muitas vezes não só divergentes, mas antagônicos entre as entidades que
compuseram a Comissão de Sistematização:

É um processo extremamente contraditório, porque simplesmente se passou
um cheque em branco para que a sociedade pensasse aquilo que ela quer e
no momento histórico em que você tem uma série de 'solapamentos', de
cortes de verbas, a mando do 'Banco Mundial”, se tem um sucateamento da
educação, aparentemente, Araucária 'nada' contra a maré. Isso é
contraditório, pois permite que as entidades, que as pessoas tenham um
poder de pressão. Dentro da realidade existente, de pouca participação na
formulação do PMEA, a participação no Fórum é extremamente positiva,
porém, a participação é um processo de construção permanente. Quanto ao
que vem pela frente, ou seja, você tem um PMEA pronto, pode ser bom, pode
ser ruim, o futuro é que vai dizer, mas ele espelha o momento da discussão.
O que virá irá depender da conjuntura, da relação de forças. Se o próprio
Fórum irá conseguir manter tudo o que está colocado no PMEA, ou se vai
haver 'solapamento' por parte do Executivo, ou por parte do Legislativo
Municipais.

Embora considerando muito difícil e bastante 'complicado' trabalhar com a

plenária, a Coordenadora do grupo de trabalho Profissionais da Educação,
considera, ainda, essa a melhor forma de garantir os desejos e aspirações da
comunidade (professores, pais, especialistas, alunos, funcionários
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administrativos), diretamente envolvida e afetada pelas decisões e deliberações
do Fórum:

Infelizmente as deliberações do Fómm não são necessariamente conquistas,
uma vez quesomos 'reféns' das vontades politicas e decisões discricionárias
do poder Executivo e Legislativo do Município. Em sendo assim, mesmo
decidido e desejado pela plenária, não necessariamente será concedido pelo
Executivo/Legislativo, tomando-se, assim direito exigível legalmente. Todavia,
mesmo com estas limitações fáticas e práticas, o Fórum e sua Plenária ainda
são os legítimos representantes da sociedade no uso de suas prerrogativas e
na defesa de seus interesses e direitos, de maneira direta, e sem
'atravessadores' que possuam outros interesses menos claros ou lídimos.

Acrescenta que embora tivesse participado da ll Sessão do Fórum, o
processo “elaborativo” foi deixado de lado pela maioria dos professores, não

conseguindo descobrir se houve falha dos profissionais em não demonstrarem

interesse ou falha da Comissão de elaboração em repassar os resultados, uma
vez que só tiveram acesso ao documento 'em cima da hora”, sem condições de
analisá-lo criticamente.

A restrição da sistematização do PMEA, a um grupo pequeno de pessoas,

também, é mencionada pela Secretária pertencente a Diretoria Geral do
SISMMAR, que avalia o processo como “de certa forma democrático”, por esse

motivo, considera que a participação da comunidade durante as Sessões 'do

Fórum Municipal de Educação foi fundamental.

Segundo a Coordenadora do grupo de trabalho Educação Infantil, foi um

processo de construção, onde, gradativamente, se buscou informação e se agiu

sobre essas por meio da discussão entre os vários profissionais, garantindo assim

um processo democrático de elaboração do documento do PMEA:

O principal aspecto positivo na construção do Plano refere-se ao fato de ter
propiciado a participação e envolvimento de todos os profissionais da
educação culminando com a escrita final do documento; apesar das
limitações que teve, como tempo escasso e a falta de conscientização quanto
a importância desse documento por alguns profissionais que insistiam em
pemianecer com conversas paralelas exigindo pausa nas plenárias para
restabelecimento do silêncio, além do local e do som muitas vezes não serem
os mais adequados. Outro fato que limitou o trabalho foi o desconhecimento
de questões legais que permeavam as discussões, principalmente no que se
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refere a Educação Infantil. O papel do Fórum em todo esse processo de
elaboração foi o de democratizar o trabalho, pois além de fomecer subsídios
para ea escrita consciente do texto, possibilitou a discussão e aceitação do
conteúdo do PMEA.

Foi de grande importância a reativação do Fórum Municipal para discutir as

questões referentes ao PMEA e zo Sindicato teve, também, relevância nessa

elaboração, pois foi através dele que todos os professores foram se engajando na

discussão, relata o Coordenador do gmpo Ensino Fundamental:

Quando do processo de organização, foi insistentemente solicitado pelo
Sindicato que as discussões fossem ampliadas, não se restringindo somente
àquelas pessoas escolhidas pela Secretaria de Educação, mas a Secretaria
de Educação manteve os Coordenadores de Área como sendo “legítimos”
representantes da categoria e iniciou os trabalhos, cabendo ao Sindicato
somente dois participantes. Durante o processo, os representantes do
SISMMAR tiveram que se retirar por motivos particulares ou por motivo de
mudança de Municipio, o que também prejudicou os trabalhos, pois a
Secretaria foi 'um pouco' intransigente no momento da substituição dessas
pessoas... Com relação ao papel do Fórum em todo esse processo... foi
fundamental a reativação do Fórum para que se ampliassem as discussões
dentro do Municipio, porque senão ficaria, realmente, uma discussão de
gabinete... Ele (PMEA) ainda vai para aprovação na Câmara e precisamos de
uma grande_participação da categoría também na cobrança, com relação aos
vereadores, da aprovação daquilo que o Fórum estabeleceu como sendo um
Plano que conseguiria trazer para o Município de Araucária uma educação' de
maior qualidade.

)

Segue comentando que para a lll Sessão do Fórum, contou favoravelmente

o fato de as pessoas já conhecerem melhor a forma de organização de um Fórum.
1

Porém, o Plano, na versão preliminar, apresentava muitas questões a serem
discutidas e o processo de leitura havia sido “meio"truncado”, dentro das escolas,

o que impediu uma maior discussão com vistas a possibilitar uma participação

mais qualitativa na lll Sessão do Fómm Municipal de Educação:

O tempo foi o inibidor muito grande, porque apesar de terem colocado que
seria um tempo mínimo de 30 dias, esse tempo não foi um tempo suficiente
para ter trabalhado todas as questões dentro da escola... Isso prejudicou
bastante o conhecimento das pessoas, porque elas se deparavam com o
Plano e diziam para elas mesmas, não vai dar tempo de ler, não vou ler, vou
ler parte, vai ficar meio confuso. Até que em algumas situações se privilegiou
que realmente as pessoas fizessem a leitura da parte onde eles estariam
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participando nos grupos de trabalho. Foi uma soluçãofmas não a melhor
solução.

Do ano passado para esse ano, o Coordenador do grupo de trabalho
Educação de Jovens e Adultos julga que houve um salto de qualidade e de
quantidade dos trabalhos acerca do PMEA. Isso favoreceu a formulação de um

Plano com a participação mais abrangente possivel das entidades e das pessoas

ligadas ao Fórum. Dando condições para um grau muito maior de envolvimento e

responsabilidade, tanto pela elaboração, ~*r» como depois pela execução desse Plano,

pois acredita que da elaboração do PMEA depende a sua execução.

Um ponto positivo a mais nessa Ill Sessão foi o grau de discussão muito
aprofundada, bastante elucidativa para os presentes e pôde ser amplamente
debatido, inclusive estendido com uma Sessão extra (plenária extraordinária)
e que pode então permitir assim um trabalho bem mais elaborado... Os limites
que a elaboração tem atualmente é pela falta, às vezes de tempo, para ele ser
concluído. Com tempo necessário e pessoas estarem com o tempo mais
liberado para esse tim, com o tempo mais disponível para que ele seja
aprovado ainda esse ano, para que possa entrar em orçamento e seraaplicado
o mais breve possivel... o limite que a gente tem maior do Plano é que ele
seja engavetado. O maior limite desde a elaboração até a execução é que ele
seja esquecido.

A mesma apreensão descrita acima, de que o PMEA não passe do papel e

seja engavetado e esquecido, também é expressa pela Coordenadora do Fórum

Estadual de Educação:

Eu -entendo que um PME, se ele for efetivamente concretizado, se ele for
tomado e levado a sério, porque a gente está acostumada a ver uma porção
de Planos que não se efetivam, esse tipo de legislação inclusive, porque o
PME ele deve ser um documento aprovado em fonna de projeto delei e uma
legislação que é engavetada ou que é implantada sem o devido cuidado em
relação ao detalhamento e as questões explicitadas no próprio Plano ele
serve muitas vezes para esconder o descaso com a educação. Então, o
grande .risco do PME é ele ter um caráter genérico ou um discurso falacioso
prometendo resolver todos os problemas e, na verdade, não se efetivando na
prática, porque muitas vezes o texto dá possibilidade de dupla interpretação.

Na avaliação do Coordenador do grupo de trabalho Atividades
Complementares na ll Sessão, apesar de todo o trabalho realizado com os
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grupos, o professor, de um modo geral, foi pouco ouvido, pois' participou de um

grupo de trabalho e não se sentiu contemplado no relatório final:

Já na lll Sessão do Fórum, eu acho que já foi mais democrática, houve uma
participação mais efetiva dos professores que puderam colocar suas idéias, suas
opiniões. E pelo que eu estou percebendo, até participando no trabalho ai como
relator, realmente aquilo que foi discutido é que está sendo contemplado dentro
do Plano. Então, acredito que essa lll Sessão foi muito importante e até decisiva
para aquilo que o grupo de professores, o magistério de Araucária estava
pleiteando. Muito mais elaborado, aquilo que os grupos conversaram, aquilo que
os grupos trabalharam e escreveram é aquilo que vai ser discutido depois nessa
.nova plenária que será daqui mais uns dias e depois também lã junto na Câmara
Municipal. A lll Sessão, no meu ponto de vista, foi muito boa. Eu tenho a
impressão de que o trabalho da Ill Sessão teve uma penetração maior no meio
dos professores, até porque nós estamos discutindo ainda. Enquanto que na ll
Sessão, terminou a Sessão e parece que ficou um grupo lá encarregado de dar
destino àquele material e pouco se divulgou. Nós fomos ter conhecimento... na
lll Sessão. E essa lll Sessão pelo que a gente está vendo, após a lll Sessão, é
que realmente os grupos estão participando mais ativamente... os relatores...
estarem sendo chamados a participar para contribuir na elaboração do
documento final. Então eu vejo que já não caiu no esquecimento, a coisa ficou
realmente no processo de continuidade. Essa lll Sessão ainda está andando, ela
não terminou. Nós estamos ai mais por dentro do material que foi discutido na
plenária, nós tivemos um avanço bastante grande em relação à ll Sessão. É
claro que para a aprovação e efetivação ainda tem muita coisa a rolar, não vai
ser muito simples, mas, eu .acredito que, de um modo geral, os gmpos ainda
estão organizados e isso toma um pouquinho mais fácil. Do encerramento da lll
Sessão até o momento, encerrou-se apenas aquele encontro com o grande
grupo, mas continua com o trabalho e o pessoal envolvido está ai ativamente,
acredito que nós tenhamos aí aprovado esse Plano.

A Coordenadora do Fórum Estadual realça a importância do processo, pois

se teve a possibilidade de discussão e participação e mesmo que não se efetive a

concretização desse Plano, enquanto uma efetiva ampliação das oportunidades

educacionais, ela sempre tem um alcance bastante positivo que é levar as
pessoas a começar a pensar sobre a educação, a pensar sobre as possibilidades

de solução dos problemas encontrados e a discutir mais coletivamente as
questões queacontecem dentro e fora da escola:

Agora o grande problema que eu vejo e que aí esse Plano, para mim é
completamente nebuloso, não existe nenhuma indicação de viabilidade de
qualquer uma das propostas apresentadas. Portanto, a hora que ele for
transformado em Projeto de Lei, a hora que ele for analisado para ser
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transformado em orçamento, eu acredito que, sendo bastante otimista, a
metade de tudo aquilo cai por terra, ou seja, foi por parte do govemo
municipal, uma medida populista. Porque mesmo que exista orçamento para
isso tudo nada disso ficou explicitado durante a discussão... Não houve
participação, inclusive nenhuma da Secretaria de Finanças. Então, como é
que se faz um Plano que se pretende transformar em Projeto de Lei sem
nenhuma relação sequer com o orçamento. O papel do Fórum é um papel
importante na medida emque ele vai ter que agora começar a tomar outras
medidas, porque pelo que tudo indica esse Plano pode e deve estar já
constando em termos de proposta de campanha eleitoral, visto que tem
eleição municipal por aí. É papel do Fómm, nesse momento, levantar essa
'questão da falta de indicação de viabilidade... bater forte nessa tecla que
agora é papel do governo municipal indicar a viabilidade, porque caso a
viabilidade orçamentária apareça, e eu acredito que vai aparecer como
insuficiente para dar conta desse Plano, o Fómm vai ter que chamar mais
uma assembléia extraordinária, para mostrar: olha a gente trabalhou, mas o
Plano que vai sair é exatamente outro. O exemplo que eu daria é assim a
gente se reune, planeja construir um edifício de 10 andares, mas o dinheiro
que quem tem no bolso e não mostra e que está disponivel é para construir
uma casinha cohab de quarto, cozinha e banheiro.

O tema da qualidade do ensino está, para alguns, intimamente associado à

administração dos recursos educativos, tanto materiais quanto humanos
(educação de qualidade é aquela que maximiza o emprego dos investimentos

humanos e econômicos). Para outros, há uma visão quantitativa dos processos de

ensino/aprendizagem (educação de qualidade é aquela que pode ser mensurada

em seus resultados imediatos, a partir do cumprimento de metas facilmente

aferiveis). Na mesma linha de pensamento, há, ainda, os que identificam
qualidade de ensino com o emprego de tecnologias de ponta, tomando como

padrões modelos implementados em escolas reconhecidas no mercado como de

excelente qualidade, ainda que inadequados e inacessíveis para a maioria dos
estabelecimentos de ensino.

Perspectivas legítimas, segundo as filosofias que as sustentam, mas
insuficientes para atender aos interesses da maioria da população, pois o que se

espera é que sejam formados cidadãos com capacidade de discemimento, com

critérios, em condições de fazer sua leitura de mundo e, em decorrência, serem

capazes de intervir socialmente, a partir, dos instmmentos que a própria
sociedade coloca à disposição de cada um; instrumentos para cujo uso e
manuseio a escola, segundo sua especificidade, deveria contribuir plenamente.
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À qualidade educacional que os discursos oficiais pregam se faz necessário

contrapor a i qualidade que os destinatários da educação precisam, conforme

esclarece BRUNO (1997):

Melhorar a qualidade da educação vai muito além da promoção de reformas
curriculares, implica, antes de tudo, criar novas forrnas de organização do
trabalho na escola, que não apenas se contraponham às forrnas
contemporâneas de organização e exercicio do poder, mas que constituam
altemativas práticas possíveis de se desenvolverem e de se generalizarem,
.pautadas não pelas hierarquias de comando, mas por laços de solidariedade,
que consubstanciam formas coletivas de trabalho, instituindo uma lógica

-- inovadora no âmbito das relações .sociais (p. 44)55.

zA qualidade educativa de que os destinatários da educação pública
precisam depende da compreensão de que os problemas, embora manifestos em

sala de aula, têm suas raízes além do ensino, do curriculo e mesmo da área

educacional. São partes de um contexto mais amplo: social, politico, económico e
cultural.

Cabe aos educadores uma maior ciência das relações sociais para
poderem, com maior clareza, através do trabalho a ser desenvolvido, estabelecer

relações que tomem, alunos e docentes, sujeitos entendedores do real significado

da palavra cidadania.

É evidente, no entanto, que entre o que há de ser e o que está sendo
existe uma distinção, um abismo. A tarefa é buscar chegar ao outro lado. A
travessia é necessária, mas perigosa, e exige uma opção, exige decisões
conscientes. A própria consciência não é um fato consumado, um objeto
cristalizado, a consciência mesma é um processo, um movimento que se forma e

se transforma na própria travessia para chegar onde se deseja.

Com isso se quer lembrar que só se é homem e mulher porque se tem a

capacidade de realizar no cérebro um projeto que guia as ações, este projeto é

uma imagem mental, é imaginação, é sonho que se sonha acordado, é
antecipação do que virá. Acontece que os projetos e políticas educacionais só se

concretizam quando as imagens que se tem são convertidas em ações. Além de

55 BRUNO, Lúcia. Poder e Administração no Capitalismo Contemporâneo. In : OLNEIRA, D.
(org) Gestão Democrática da Educação. Petrópolis: Vozes, 1997.
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imaginar é fundamental fazer o que será. A própria imaginaçãoisó pode nascer a

partir das ações, da experiência no mundo e com o mundo. Foi vivendo que se

fizeram os seres que pensam sobre a própria vida. Uma vez que se tomaram
seres pensantes puderam recriar sua existência.

(...) tudo o que nos rodeia e tem sido criado pela mão do homem, todo o
mundo da cultura, diferente do mundo da natureza, é produto da imaginação e
da criação humana, com base na imaginação” (VIGOTSKI, 1987).

A reflexão sobre os problemas educacionais e sobre uma qualidade
educacional altemativa inevitavelmente levará à questão dos valores. Com efeito,

se esses problemas trazem a necessidade de uma reformulação da ação, toma

se necessário saber o que se visa com essa ação, ou seja, quais são os seus
objetivos.

SAVIANI (1989) diz que o papel das instituições educacionais consiste em:
"Ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas

de desenvolvimento das novas gerações, cuja ação e participação permita a
continuidade e a sobrevivência da cultura e, em última instância, do próprio

homem”, e ainda estabelece os objetivos gerais para a Educação Brasileira:

1. Educação para a subsistência;
2. Educação para a libertação; Educação para a promoção
3. Educação para a comunicação; e do homem.
4. Educação para a transformação.

SAVIANI (1989) aponta alguns caminhos, a flm de realizar os objetivos que

apresenta, expondo que “No que diz respeito às relações entre fins e meios no

processo educacional, é preciso observar ainda, o seguinte: se geralmente está ao

nosso alcance definir novos objetivos para a nossa ação no campo da educação,

freqüentemente não está a nosso alcance a escolha dos meios adequados aos
novos objetivos. Defrontamo-nos, pois, com o problema de usar meios velhos em

função de objetivos novos. Com efeito, educar tendo em vista os objetivos
propostos (subsistência, libertação, comunicação e transformação) exigiria
instituições educacionais diferentes daquelas que possuímos, com uma
organização curricular também diferente. No entanto, não nos é dado criar as
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novasinstituições, independentemente das atuais. Nós temos que atuar nas
instituições existentes, impulsionando-as dialeticamente na direção dos novos

objetivos. Do contrário, ficaremos inutilmente sonhando com instituições ideais”.

No espaço escolar encontramos profissionais com as mais diversas histórias

de vida, porém o que deve aproximá-los e nortear o trabalho, conforme apontam

Delari Jr.; Fabri & Paula Jr. (1993), è:

Entendermos que o trabalho em educação deve colocar-se do lado da vida, e
.da constituição -de uma cidadania plena (e não apenas formal), de uma

- democracia substancial, da construção de uma realidade diferente e superior
à que está posta hoje. Colocarmo-nos contra o impedimento da vida, contra
tudo que se coloca em oposição à socialização total daquilo que é socialmente
produzido: os bens econômicos, o poder politico, e o saber sistematizado.
Qualquer tentativa de construção de um modelo democrático de sociedade
deve rechaçar todas as formas autoritárias e violentas de censura e de
discriminação; não há necessidade de serrnos iguais nem de aceitar tudo que
o outro nos coloca, contudo é fundamental preservar o espaço para que as
divergências oconam, e possibilitar confrontos explícitos, colocar às claras as
diferenças no campo das idéias, e do encaminhamento prático daqueles
projetos que tenham a ver com a coletividade.
Os aparatos ideológicos da sociedade em que vivemos, cuja base econômica
organiza-se num sistema capitalista periférico, evidentemente não colocam
tais valores como fundamentais. E não devemos ser ingênuos em pensar que
devesse fazê-lo, nem em acreditar que depende da vontade individual o
rompimento com o sistema atual. Entretanto, cabe-nos organizar ações dentro
dos nossos limites históricos, que sejam coerentescom a meta a que nos
propomos, mesmo que não haja soluções definitivas nem imediatas.5°

Sabe-se que tal pretensão não é tarefa fácil, porém se se quer coerência

entre teona e prática, realmente buscando entre altos e baixos, a tão sonhada

"práxis", não se pode esquecer de que ela não está pronta e sim é produto de uma

constante construção coletivafindividual e da preocupação com a real qualidade

no ensino, fazendo-se necessário discutir as contradições presentes na escola

que não se constituem em fatos somente locais, mas fatos amplos (sociais) que

envolvem sempre um caráter ideológico e político. Apontando possíveis caminhos

de organização que busquem a superação das relações de desigualdades sociais
refletidas na escola, frutos de um ideário neoliberal.

5° DELARI JR., Achilles; FABRI, Adjuto de Eudes 8. PAULA JR., Eugenio Pereira de. A Formação
Social da Mente e Práxis Pedagógica. Curitiba, mimeo, 1993.
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5  A participação ativa nos processos decisóiios e condição indispensavel

O i  para 0 a×ar¢i¢i‹› da cidadania, assim, EVANGELISTA (1988)57 escreve:

O”
,_ (...) a noção de exercício da cidadania está radicada na possibilidade concreta
7a I.

do sujeito intervir nas decisões nacionais, a partir da clareza de seus

Ú interesses, que não são individuais, mas de classe. A dificuldade em se
0 ~¿ compreender a função da escola está inscrita na dificuldade de se' | o
0 i¡¡, » compreenderas relações de exploração vigentes em nossa sociedade (p. 72)..'.I:' l:.il zâ

A ampla participação e intervenção, dos diferentes setores da sociedade

u S' organizada, nas Sessões do Fórum Municipal de Educação para discutir a politica

I

W  educacional municipal, e um aspecto que O SISMMAR procurou assegurar no
W , processo de formulação do Plano Municipal de Educação. Nesse mesmo sentido,

ii*  na ll Sessão desse Fórum, foi construída uma “Pauta de Pro osi ões” ue tem or, i> Ç Q r>
W ¿  objetivo viabilizar as decisões coletivas sobre o processo educacional, criando ou

3  l reorganizando instâncias de decisões coletivas:
w i
W l ¿ Para se garantir a institucionalização de uma gestão democrática deve-se ter~ 1 é como principio fundamental o fortalecimento da democratização da gestão
ÍD   como forma de controle da autoridade e dos poderes de decisão e execução,
m ~¡ § socializando as decisões através de práticas participativas. Para isso temos
'D ,E  como proposições:
{[l_ l  1. Assegurar a continuidade da efetivação do processo de eleições diretas
W I ¡ para diretores num processo que assegure a ampla participação de toda. l comunidade escolar. f
W Ê  2. Garantir a ampla participação da Comunidade Escolar na elaboração da
ml i É legislação e condução do processo eleitoral de Diretores, e que esta lei vigore
E) Í'  pelo período minimo desse Plano. Constando no Plano Municipal dei 5 Educação.
lfll ,  3. Constituir o Conselho Municipal de Educação de Araucária como um órgão
Q i  consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo com representação parltária

l 5 dos segmentos sociais organizados através de processo eleitoral realizadori f r ~*   pelos seus pares, tendo este dotaçao orçamentária que lhe assegure
[fl lg  eficiente funcionamento e autonomia administrativa para agir e decidir em
(M E É conformidade com suas funções e atribuições.“ ii z
CD lí

(19 57 EVANGELISTA, Olinda. O Congresso Mineiro de Educação (1983-84) e a Articulação entre

(H) grganagçãoddaãiocgadade Civil e Educação Escolar. Dissertação de Mestrado, Pontifícianivers` a e e ão aulo 1988.GD I
till

W
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4. Reconhecer os Conselhos Escolares como instância maior de
representatividade escolar com a finalidade de gerenciar os recursos
financeiros, propor, acompanhar e fiscalizar o Plano Político Pedagógico.
5. Realizar a cada dois anos eleições quadrienais em nivel municipal dos
Conselhos Municipais de Educação precedida de Conferências em cada um
dos níveis.
6. Garantir a participação dos segmentos organizados da sociedade
(SISMMAR, Associações de Pais, Conselhos Escolares, Fórum Municipal de
Educação, Conselho Municipal de Educação) nas decisões de
remunicipalização e/ou estadualização de qualquer Unidade Escolar.
7. Progressiva substituição das APMs por Associação de pais resgatando o
seu papel de instância de organização fundamental para a representação nos
Conselhos Escolares.
8. Garantir a autonomia de gestão das escolas conforme o Plano Politico
Pedagógico de cada uma, assegurando-lhes mais poder de decisão,
salvaguardadas as responsabilidades e deveres da mantenedora quanto à
manutenção integral das escolas públicas, bem como a capacitação em
serviço a todos os trabalhadores da educação.
9. Adoção imediata de critérios que assegurem a democratização na
composição dos Conselhos Municipal e Escolar, através de eleição,
garantindo a representação das sociedade civil organizada.
10. Garantir a autonomia político-pedagógica dos estabelecimentos de ensino
em Diretrizes Curriculares estabelecidas pela mantenedora.
11. Garantir autonomia às instituições educacionais assegurando-lhes
condições materiais e financeiras adequadas e suficiente, destinando
recursos suficientes a cada Unidade Escolar que serão gerenciados pelo
Conselho Escolar.
12. Que os estatutos das Associações de Pais, dos Conselhos Escolares e de
Grêmios Estudantis seja passíveis de adaptações de acordo com as
necessidades e realidades das unidades Escolares a que representam.
13. Realizar campanhas de esclarecimento e estímulo a participação nas
questões da educação, sendo isso responsabilidade do Fórum Municipal de
Educação.
14.Garantia do direito de livre organização dos estudantes através de
entidades representativas e autônomas conforme o disposto na Lei 7.398, de
05/11/85.
15. Avaliar intema e extemamente as instituições educacionais, levando em
conta seus recursos, organização, condições de trabalho, entre outros
indicadores, em processo coordenado pelo Conselho Municipal de Educação
e Conselhos Escolares.
16. Prorrogação de prazos para a elaboração e entrega de projetos
(Regimento, PPP e outros documentos) visando ampliar e aprofundar
discussões já iniciadas obstaculizadas pela condução autoritária dos
diferentes órgãos no que diz respeito a essas questões (discussões
asseguradas durante o ano letivo).
17. Compromisso do Poder Público Municipal de abertura de amplo debate e
acesso às questões dos recursos financeiros para a Educação, não só no que
se refere às fontes, mas também aos repasses e prestação de contas, com a
criação de fonnas e mecanismos de acompanhamento por parte de toda a
comunidade escolar e da sociedade civil organizada.
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18. Quanto às parcerias - poder público/empresas privadas - admite-se a
adoção dessa estratégia visando a criação de altemativas para saldar a
imensa divida social na área educacional, garantindo-se o caráter público da
Educação.

Além dos órgãos colegiados e instâncias de decisão propostas acima, os

representantes do SISMMAR asseguraram que no documento do Plano Municipal

de Educação fosse contemplada a constituição de Conselhos de Funcionários, por

escola, que se tomem o espaço necessário a sua organização para propiciar

participação mais efetiva e qualitativa em todos os momentos de reflexão sobre o
trabalho escolar: a necessária re-significação dos Projetos Políticos Pedagógicos,

da Proposta Pedagógica, dos Regimentos Escolares e dos Conselhos de Classe.

Através do relato dos entrevistados pode-se afimtar que existe uma falsa

idéia de que as pessoas de um modo geral não querem envolver-se em nada, pois

andam desanimadas e desiludidas com a vida. As pessoas podem estar
descrentes com as promessas de muitos que prometem representar a vontade

popular, porém quando têm acesso ao poder lembram-se apenas de alterar leis e

documentos que tragam benefícios a si próprios. Até por isso mesmo se está

percebendo, cada vez mais, que a participação direta é a melhor forma para poder

conquistar direitos e manter os que já se têm, pois sem a organização popular
facilmente poderão ser perdidos, como tantos dos quais os trabalhadores
brasileiros já foram expropriados.

Confonne SALLES (2000) adverte quanto a gestão escolar, porém pode-se

aplicar na análise da forma de gestão em todos as esferas e níveis, principalmente

no que conceme à educação sem ser contudo exclusividade dessa, a
desresponsabilização financeira do Estado ou o chamado Estado mínimo:

A gestão das escolas públicas, excetuados e destacados os projetos
pedagógicos de estados e Municipios que se orientam contrariamente às
propostas privatizantes do govemo federal, caminha em sentido
perigosamente anti-democrático. Desta forma são produzidas as instituições
de ensino público que vão, ao longo do tempo, se diferenciando
progressivamente quanto à qualidade; tanto mais pobres sejam os pais (não
podendo substituir o poder público na manutenção e melhoria das escolas por
meio do pagamento de contribuições e taxas) mais precarizadas quanto
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às condições materiais e 'sem qualidade' serão as escolas de seus
filhos” (p. 08)5°.

Há unanimidade entre os entrevistados em considerar o Fórum Municipal

de Educação a saída para o combate às formas de autoritarismos e como
“mecanismo de democratização” uma fonna legítima de socialização do poder de

decisão, pois todas as entidades afele filiadas podem participar e expressar suas

divergências na definição das ações, porém, uma vez concluída a Sessão, têm

que se submeter às deliberações da plenária.

Umas das frases dita durante a entrevista, pela Assessora professora
Mônica R. da Silva e citada no terceiro capitulo, merece ser destacada: “Nós não

teriamos passado por um processo de Planejamento Participativo se não existisse
o Fórum”.

Realmente, porém o que teria conduzido a Comissão a levantar a proposta

de discussão do PMEA no espaço do Fórum Municipal de Educação, a questão

ainda persiste.

Uma das possibilidades é a de que no início dos estudos, pelo fato de se ter

aprofundado um pouco as leituras sobre os princípios da Gestão Democrática, se

tenha atentado para a incoerência do que se estava fazendo ao pretender propor

essa forma de gestão e, ao mesmo tempo, no processo de elaboração do PMEA

se utilizar uma forma centralizada para sua construção.

Outra hipótese é a de se ter percebido que a elaboração de um PMEA não

seria uma tarefa tão simples e, diante das dificuldades do grupo, é que surge a
proposta para a ampliação do processo de decisão.

Também fica a dúvida: o que tena feito o Executivo mudar de idéia e aceitar

que o tempo e a participação destinados à elaboração do PMEA fossem
ampliados? Sena a descentralização da responsabilidade sobre o conteúdo do
documento?

5° GONÇALVES, Maria Datíva de Salles. A Gestão Democrática nas Escolas Públicas. Jornal
Mundo Jovem, Junho/2000.
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Infelizmente as respostas emitidas pelos representantes da SMED, que

participaram da Comissão, parecem não ter esclarecido as questões acima
mencionadas.

Na tentativa de conseguir mais elementos que conduzissem a um melhor

entendimento a cerca da proposta da Comissão de pautar nas Sessões do Fórum

Municipal o PMEA, apresentar-se-á as considerações feitas pelo professor

Henrique Rodolfo Theobald, na época Presidente do SISMMAR:

No inicio, provavelmente, para a Secretaria Municipal de Educação, a visão
de um PME era uma visão de gabinete. Chama-se alguém do Sindicato,
participa das discussões, elabora o Plano aprova e pronto. Só que ai é que
está o diferencial. Com a participação do Sindicato na elaboração, o Sindicato
também interfere na maneira de elaborar essa proposta e o Sindicato prima
pela discussão com toda a base, de uma proposta. E a melhor maneira de
fazer essa discussão, fazer os professores participarem desse processo, não
só alguns e seus representantes, é através de um Fórum que possibilite não
só a participação dos professores, pedagogos que em conjunto fomwam o
Sindicato, mas também da sociedade como um todo. Então, a condição de
participação do Sindicato na elaboração do Plano é a de que esse Plano seja
discutido amplamente com a sociedade e assim é que foi levado para ser
discutido na ll Sessão do Fórum e agora também na lll Sessão do Fórum.
Isso não foi um processo pacífico, automático, teve toda uma resistência,
porque a administração pública do Municipio não tem essa prática
democrática de discutir as coisas com a sociedade, com a população. Ela se
força a fazer essa discussão, porque no campo da educação no Município os
professores e pedagogos, através do seu Sindicato, têm firmado uma posição,
têm construído um espaço tal na sociedade de Araucária que a força política
do Sindicato é muito grande e ela condiciona a Secretaria Municipal de
Educação a buscar discutir com a sociedade, discutir politicamente esse
Plano e também outras questões que são forçadas à discussão. Buscam
(Secretaria) muitas vezes não fazer essa discussão, mais cedo ou tarde eles
acabam caindo na necessidade de fazer essa discussão, senão não há
participação depois, na efetivação das propostas do Município, porque para a
efetivação são necessários os profissionais, então eles querem participar
também da discussão e nada mais justo.

Verifica-se no relato do ex-presidente do Sindicato, que é atribuida a ação

dessa entidade, a razão de se ter levado o PMEA para as Sessões do Fórum
Municipal de Educação. Seu argumento é reforçado acrescentando que o
SISMMAR aceitou participar do processo de elaboração do PMEA, tendo como

objetivo principal que a discussão fosse estendida a todos os interessados e
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principalmente defendendo a viabilização da participação direta dos trabalhadores

que atuam na área da educação municipal.

Como se viu a Comissão do PMEA no inicio aceitou a ordem de elaborar,

ela mesma, um documento que definisse os rumos para a educação municipal e

tudo leva a crer que se a pretensão inicial se efetivasse teriamos hoje em
Araucária, um Plano que, ao invés de expressar um minimo de “racionalidade

democrática”, como se considera estar presente na proposta ora elaborada,
poderia estar reforçando a “racionalidade financeira” tão enfatizada e aplicada nos

tantos “planejamentos estratégicos” que se pode encontrar nas diversas esferas e

sistemas de ensino públicos e privados desse país.
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CAPÍTULO N

O PAPEL DOSINDICATO NA ELABORAÇÃO DO PMEA

No capitulo anterior abordou-se o processo de constituição e
desenvolvimento do trabalho da Comissão responsável pelo PMEA. Verificou-se

que esse processo foi marcado por vários momentos de redefinição dos
encaminhamentos assumidos pela Comissão, pois ela, tendo sido criada com o

objetivo de formular o documento do PMEA, obedecendo a um curto prazo,

passou a ser um espaço articulador das propostas emanadas do conjunto
representado no Fórum Municipal de Educação.

Há unanimidade nos relatos reconhecendo a importância da elaboração do

PMEA e, mais do que isso, enfatizando só ter ocorrido um “planejamento
participativo” em decorrência da valorização do Fórum Municipal de Educação

como um espaço legítimo de discussões sobre as politicas públicas educacionais

do Municipio.

Portanto, após ter passado pelas Sessões do Fórum Municipal de
Educação e assumido uma fonna mais elaborada, cabe agora acompanhar,
controlar e intervir no processo de aprovação do Plano Municipal de Educação

pelo Executivo e Legislativo Municipal, pois Araucária estará dando passos
signiflcativos na direção de uma educação que resgate o pensar e o executar e

possa ir ao encontro da vontade não de alguns, mas de toda a classe trabalhadora

a quem a educação pública se destina.

Se nós tiverrnos, como professores, na escola, uma intenção de mudança de
prática pedagógica, de fazer dessa intenção, uma intenção coletiva - não é só
minha, na minha sala de aula, mas do grupo de professores -» e se no
horizonte essa intenção tem um sentido democrático, a participação vêm
como decorrência, porquê eu sei que preciso ouvir os meus alunos e os seus
pais, porque eles alimentam a minha reflexão pedagógica. Não é diluir
competências, muito pelo contrário, é aflmiar a nossa competência, mas é
saber que essa competência também se realiza num conjunto de outras
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mediações, que envolve a presença desses pais, desses bairros, desses
movimentos, ou desses alunos (Spósito, 1989, p.51)59.

Só assim se estará exercendo a cidadania e fonnando cidadãos realmente

entendedores de seu significado que RODRIGUES (1984)°° define como a

formação do homem social, aquele capaz de estabelecer relações para além do

seu individualismo e do seu egoísmo e que compreende que seu conhecimento

técnico, profissional cientifico e intelectual só tem valor se socialmente necessário.

Diante das necessidades educacionais contemporâneas, da exigência de

fomwulação de um projeto altemativo em todos os setores da sociedade visando a

demccrafização das relações da poder e ea defesa da cidadania solidária, cabe

_I`€f|€ÍÍÍ' sobre Uma (185 fifl8|Íd8d€S AÚGSSÊ trabalho QUÊ É 8 de 8fl8|ÍS8F O Cãfáiêl'

pedagógico do Sindicato no processo de elaboração do Plano Municipal de
Educação de Araucária.

O urgente é entender que sem uma discussão coletiva sobre os objetivos

da educação, não se poderá traçar o modelo de país em que se quer que vivam
os filhos.

Efetivamente, o grau de desenvolvimento das forças produtivas nas condições
da atual revolução tecnológica toma essa possibilidade factível
(universalização de uma escola unitária), uma vez que praticamente toda a
produção dos bens socialmente necessários passa a poder ser feita por
complexos automáticos, liberando o homem para o usufruto de uma ampla
margem de tempo livre possibilitando-lhe o cultivo do espírito, a criação
cultural, o desenvolvimento pleno de suas faculdades (SAVIANI, 1998,
p.232) .

Porém, SAVlANl (1998) pontua a condição sem a qual somente uma
parcela minoritária da população será beneficiada com o desenvolvimento: “a

apropriação coletiva de seus resultados”, o que segundo ele, não é uma tarefa

fácil de ser realizada devido a atual configuração das relações sociais:

5° SPÓSITO, Marilia. Sistemas de Ensino e gestão Democrática. Mimeo, 1989.
°° RODRIGUES, Neidson. Colegiado: instrumento de democratização. Informativo - BeloHorizonte : MAI, 1984. Í
61 SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas :
Autores Associados, 1998.
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Em suma, as transformações no âmbito econômico, ancoradas na revolução
micro-eletrônica, foram acompanhadas no plano social por um reordenamento
nas relações de classe beneficiando os detentores do capital em detrimento
da força de trabalho, para o que se foi instituindo, a nível politico, uma nova
relação Estado-sociedade traduzida na orientação denominada neoliberal.

É pela participação nas decisões que a sociedade civil organizada vem
constantemente fazendo pressões e propondo altemativas para a retomada dos

valores de transformação (em defesa da vida) e não de conservação das
desigualdao'es sociais. SAViANl (1998) conduz a reflexão de que na sociedade

contemporânea, esse deve ser o caminho, pois:

Nesse novo contexto, a resistência passiva termina por resultar inútil. Daí a
.necessidade de se passar à resistência ativa, Esta implica pelo menos duas
condições: a primeira se refere à forma, isto é, a exigência de que a
resistência se manifeste não apenas individualmente, mas através de
organizações coletivas, galvanizando fortemente aqueles que são, de algum
modo, atingidos pela medidas anunciadas: a segunda diz respeito ao
conteúdo, envolvendo, portanto, a fomwulação de altemativas às medidas
propostas, sem o que será dificil conseguir a mobilização.

Aos que não concordam em aceitar passivamente que outros decidam

sobre fatos que interferem direta ou indiretamente na sua vida, tenham sua
convicção reforçada com as considerações presentes nas “Diretrizes Políticas

para a Educação em MinasGerais”, citadas por EVANGELISTA (1988)62, sobre a

importância da organização do povo:

A organização e conscientização do povo serão os mecanismos que
possibilitarão o questionamento e a participação, essenciais ao exercicio da
democracia (1983).

E segue, dizendo que:

Para se garantir e viabilizar as propostas (...), é fundamental que todos os
segmentos sociais estejam organizados nas suas associações, sindicatos,
clubes de serviço e partidos politicos (1983).

62 EVANGELISTA, Olinda. O Congresso Mineiro de Educação (1983-84) e a Articulação entre
Organização da Sociedade Civil e Educação Escolar. Dissertação de Mestrado. Pontiflcia
Universidade Católica de São Paulo : 1988.
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Como trabalhador da educação, tem-se que aproveitar todos os espaços de

participação existentes e lutar por conquistar mais espaços de real participação

para se garantir não somente o direito de poder falar, mas também e,
principalmente, o de ser ouvido. Não se pode perder de vista:

(...) a compreensão da organização como instrumento necessário para a
alteração ou transformação das condições concretas .de existência das
classes dominadas no Brasil (EVANGELISTA, 1988, p. 9'l)63.

No campo da educação brasileira, acompanhamos historicamente os vários

momentos de embate entre as forças para a mudança e as forças de manutenção

das relações sociais, como expõe ANDREATA (1999):

Os anos 80 foram expressivos na fomiulação de politica educacional
progressista, mas as ações neoliberais chegaram na América Latina na
década de 90 estagnando-a (p. 30)64.

Inúmeros movimentos sociais existem (Associações de bairro, sindicatos,

grupos religiosos; ONGS etc.) que apesar das suas especificidades e para além

do corporativismo, podem ser utilizados como instrumentos de promoção da

transformação social na defesa de valores que preservem a vida humana.

O que se precisa é ter claro que todos os setores da sociedade podem e

devem criar estratégias que contribuam para o resgate da humanidade e, cientes

disso, pensar- como os trabalhadores da educação podem desenvolver suas
atividades para tal intento.

A constatação de que a luta de forças hegemõnicas e contra-hegemõnicas

se dá em todas as esferas e setores sociais toma-se perceptível, quando se toma,

por exemplo, a elaboração do Plano Nacional de Educação.
Como previa a Constituição Federal de 88, em seu artigo 214, o Plano

Nacional de Educação deveria vir a articular e desenvolver o ensino nos seus

63 ldem.
ANDREATA, lsolde Benilde. Plano Nacional de Educação - a proposta da sociedade

brasileira. Cademo Pedagógico, n° 02, Curitiba :APP Sindicato, março de 1999.

64
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diversos níveis e integrar as ações do Poder Público para erradicar o
analfabetismo; universalizar o atendimento escolar; melhorar _a qualidade do

ensino; fomiar para o trabalho e propor a promoção humanística, cientifica e

tecnológica do País. O Plano Nacional de Educação teria que ser apresentado ao

Congresso Nacional, no máximo um ano após a LDB 9394/96 ter sido aprovada.

Os diferentes segmentos da sociedade civil organizada (sindicatos,

entidadesestudantis, associações acadêmicas e científicas), entre outros, por

meio da participação no l CONED (Congresso Nacional de Educação), de 31 de
julho a O3 de agosto de 1996, e no ll CONED, de 6 a 9 de novembro de 1997, que

reuniram aproximadamente cinco mil participantes nesses encontros, precedidos

de outros sem números de debates por todo o Brasil, elaboraram uma proposta

concreta para Plano Nacional de Educação: A proposta da sociedade brasileira

entregue em 10/02/98, que atualmente está na forma de projeto de Lei número

4155/98. O MEC, por sua vez, a partir de feita encomenda ao INEP (Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), também apresentou seu projeto,

tendo dado entrada no Congresso Nacional dois dias depois (12/O2/98) do
primeiro plano citado.

No Estado do Paraná, “Laboratório das Politicas Neoliberais”65, o Banco

Mundial” assessora e financia o Projeto Qualidade do Ensino no Paraná com

seus programas (Faxinal do Céu; Proem; Correção de Fluxo; e outras políticas

ditas especiais), porém o Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública, tem

promovido debates que são sistematizados em pautas de proposições que
representam as necessidades e interesses atuais da maioria da população e que

têm sido encaminhadas ao poder Executivo Estadual, para contrapor ao seu

projeto aquele da sociedade civil.

65 GONÇALVES, Maria Dativa de Salles. Autonomia da Escola e Neoliberalismo: Estado e
Escola Pública. São Paulo : Tese (Doutorado em Educação, 123 p.) - Faculdade de História e
Filosofia da Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1994.
65 'O Banco Mundial reflete a perspectiva neoliberal, constitui uma instituição central na
despolitização e positivização educacional, exerce um papel central no processo de globalização
do capitalismo e sua agenda de pesquisa e experts empregam sistematicamente a ciência social
positivista”, conforme expõe TORRES, Carlos Alberto. Estado, Privatização e Politica
Educacional: elementos para uma critica do neoliberalismo. In : GENTILI, Pablo. Pedagogia
da Exclusão: critica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis : Vozes, 1995.
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As considerações anteriores foram feitas com o objetivo de demonstrar que

as relações de força e poder manifestas no Municipio de Araucária decorrem de

um jogo de interesses que extrapola as fronteiras municipais e fazem parte de

uma trama social complexa.

Os desaflos que a realidade social e educacional colocam à nação brasileira
são enormes: resolver a contradição estrutural que existe entre a declaração

constitucional dos direitos sociais (entre eles à educação) e a negação da
prática desses direitos; superara ideologia que associa pobreza material e
pobreza cultural, fazendo uma causa e efeito da outra; recolocar-se o
problema da escola pública em termos de direitos de todos de acesso ao
conhecimento e não a qualquer tipo de conhecimento; recolocar a questão do
trabalho como atividade de produção/apropriação de conhecimento e não
apenas como um mera operação mecânica, descartável pela implantação da
automação; repensar, enfim, a relação escola-trabalho de maneira a superara
dualidade saber/fazer e a instrumentalização da escola em função dos
interesses do capital (PINO, p. 23)°7.

z

Os desaflos enunciados não poderão ser vencidos sem a devida articulação

de todas as categorias de trabalhadores, que assumam como objetivo comum o

enfrentamento a todas as forrnas de exclusão social e conseqüentemente a
criação de uma sociedade altemativa mais humana.

É preciso reconhecer, então, que a base sobre a qual se poderá sustentar
processos transfonnadores é a organização da sociedade civil - em
associações, sindicatos, partidos políticos etc. - a partir de uma concepção
revolucionária de mundo, própria da classe fundamental dominada
(EVANGELISTA, p. 94)68.

Como foi dito, o jogo de interesses e a correlação de forças estão em toda a

sociedade bl`8Si|eil'8 8, em Al`8UCál"Í8, pl'8S8l'lCÍ8-S8 UITI €l'lC8mÍl1l'l8l'l`l€l'lÍO

autoritário, por parte do Executivo Municipal, quando buscavam justificar a
BUSÊHCÍG da p8l`ÍÍCÍp8Çã0 efetiva CÍG todos OS interessados, DO PFOCGSSO de

67 PINO, Angel. Escola e Cidadania: apropriação do conhecimento. In : Sociedade Civil e
Educação /Antonio Joaquim Severino, José de Souza Marins, Alba Zaluar, e outros. Campinas :
São Paulo : Papirus / Cedes; Ande :Anped, 1992, p. 15-25.
68 EVANGELISTA, Olinda. O Congresso Mineiro de Educação (1983-84) e a Articulação entre
Organização da Sociedade Civil e Educação Escolar. Dissertação de Mestrado. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 1988.
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elaboração do Plano Municipal de Educação, com o falso argumento da
inexistência de tempo para promové-la.

Porém, presencia-se também a possibilidade de reversão desse processo,

quando do envolvimento intencional e planejado do SISMMAR, que sendo um dos

movimentos sociais que, apesar das suas especificidades, procura superar o
corporativismo servindo à promoção da transfomwação social na defesa de valores

que preservem a vida humana e como uma entidade da sociedade civil procura

assegurar que os interesses da classe trabalhadora sejam resguardados e
atendidos. Para tanto, faltou-se ao Fórum Municipal del Educaçãe para assegurar

uma participação ainda mais ampliada, porque o Fórum congrega outras
entidades para além do SISMMAR.

Segundo RODRIGUES (1987), para que os interesses da classe
trabalhadora sejam respeitados é fundamental a formulação de uma “Nova Política
Educacional”:

(...) fundada no princípio da participação social, pode conduzir à construção de
uma nova sociedade democrática. Essa nova politica deve se apoiar na
democratização das relações de poder e das decisões relativas àquilo que
deve merecer prioridade social, correspondendo, assim, `a ação do Estado e
de seus agentes. Isto exige uma revisão do papel e da função da educação e
dos dgiáersos agentesque organizam o sistema educacional (RODRIGUES,p. 44) .

Guiomar Namo de MELLO em 1986, p. 66, citada por EVANGELISTA,
afirma:

(...) evidencia-se o fato de que não se construirá uma educação nova,
adequada à clientela escolar predominante em nossa escola pública, apenas
melhorando o salário do magistério. Será necessário que ele participe das
refomwulações a serem adotadas, não apenas enquanto profissionais isolados,
mas também enquanto coletivos que, na organização em defesa de seus
interesses, vá percebendo a estreita associação entre esses interesses que
são seus e os interesses e necessidades de seus alunos (p.91)7°.

69 RODRIGUES, Neidson. Por uma Nova Escola - o transitório e o permanente na educação.
São Paulo : Cortez, 1987.

EVANGELISTA, Olinda. O Congresso Mineiro de Educação (1983-84) e a Articulação entre
Organização da Sociedade Civil e Educação Escolar. Dissertação de Mestrado. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 1988. 
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Tendo sempre presentes os princípios expostos 'até o momento,
apresentar-se-ão as vozes de alguns dos membros da Diretoña Geral e do
Conselho de Representantes do Sindicato na análise do que esse representou e

representa na defesa de uma proposta de decisão participativa e,
especificamente, o papel do SISMMAR no processo de elaboração do Plano

Municipal de Educação.

Com a finalidade acima descrita foram entrevistados dois membros da

Diretoria Geral: a professora Andrea Voronkoff - segunda Secretária e a
pedagoga Kátia Cristina Dambšski Soares lv- Conselho Fiscal, além de quatro
membros do Conselho de Representantes do SISMMAR pertencentes às Escolas

Municipais de diferentes regiões de Araucária: Alamir Muncio Compagnoni 
professor de História de sa a 8a série; Liete Merante Dias - professora de 1° a 48

série; Neudja Lailma da Silva Carvalho diretora de escola municipal de pré a 8°

série; e Isabel Ribeiro Martins - professora de 1° a 4a série.

Procurou-se saber, sob a ótica dos entrevistados, qual foi a relevância do

PMEA; situar e avaliar a participação do SISMMAR no processo de elaboração do

PMEA, tomando alguns aspectos como a resposta ao convite da SMED; na
realização da ll Sessão do Fórum Municipal de Educação; na Comissão de

Sistematização; nos repasses ao Conselho de Representantes; nas informações

às escolas sobre o PMEA e a repercussão delas no espaço escolar.

A Segunda Secretária comenta que o PMEA é fundamental no sentido de

estabelecer um direcionamento para a educação “independentemente” das

mudanças politico-partidárias que possam ocorrer no Município. É um documento

que se transfonnando em lei “unifica” a luta por uma educação pública de

qualidade envolvendo todos os segmentos sociais. Reforçando essa idéia a
professora Isabel Ribeiro Martins do Conselho de Representantes acredita que

seja qual for a corrente politica que assuma o Executivo Municipal com o PMEA se

.garante a continuidade na Política Educacional. Concordando com o exposto, a

representante do Conselho Fiscal acrescenta que:

Não tem, como você imaginar, um Municipio sem ter um Plano, sem ter um
projeto que aponte as possibilidades, o que pode ter de avanço em cada
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nível, em cada modalidade. No Plano, a Secretaria de Educação junto com as
pessoas que fazem parte do Municipio, da educação em Araucária,podem
colocar tudo oque se deseja em temtos de qualidade de ensino, condições de
trabalho, enfim tudo que seja significante para a educação no Município... A
gente sabe que ele (PMEA) não vai ser perfeito, que ele vai ter limites, que ele
vai estar demarcado por condições especificas ali do Municipio, questões
econômicas, questões politicas, mas que é a participação de todos os
segmentos envolvidos nessa elaboração do Plano que vão poder estar
determinando essa abrangência maior, as possibilidades que ele pode estar
abrindo, para a gente lutar por uma educação melhor, por uma educação de
qualidade no Município.

Em Araucária a educação precisa de uma linha pedagógica e de
investimento, sendo que no PME há essa preocupação e com a sua efetivação

será possível iniciar um processo de concretização de uma educação de
qualidade para toda a população, que ela possa pensar o seu mundo, o seu meio

e se comprometer com ele. Pois, é dessa maneira que se estará contribuindo para

um mundo, um Município “diferente”, afirma o membro do Conselho de

Representantes professor Alamir M. Compagnoni:

A medida em que nós delineávamos a necessidade da educação em
Araucána e discutiamos, ao mesmo tempo, nós propúnhamos junto com isso,
a verba necessária. Esse plano, ele vem amarrar as duas coisas. Amarrar a
necessidade de fazer uma educação para todos, cidadã, onde todo mundo
participe. onde toda a comunidade de Araucária participe e tenha direito a
essa educação e, ao mesmo tempo, ela estava envolvendo todos os
segmentos possiveis da comunidade araucanense no sentido de se
conscientizar da importância, do que representa a educação no Municipio e
também levou os profissionais da educação a refletirem sobre o seu trabalho
e sobre como está a educação e como ela deve ser. Apresentou propostas,
apontou avanços, mudanças e mexeu com a comunidade geral sobre a
imponência da gente ter a gurizada na escola. mas não só isso... mas fazer
com que as crianças tenham uma perspectiva de qual é a sua formação, de
qual é a sua educação e com esse caminho a gente pode transformar e
propor uma Sociedade diferente. À medida que se discute, que se participa e
que se dá uma linha clara, você busca transformar.

Para a professora Liete Merante Dias do Conselho de Representantes, o

PMEA é um instrumento importante, pois é ele quem vai direcionar as ações do

Municipio, porque nele são colocados os anseios quanto ao que se quer para a

educação e o que fazer para conseguir. A Segunda Secretária complementa:
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O SlSMMAR tem obrigação de participar dessa discussão, já que o PMEA
traz um direcionamento à educação e pode vir a ser a maior bandeira de luta
do Sindicato por uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Prossegue suas considerações destacando o caráter fundamental da
participação do SISMMAR no processo de construção do PMEA, já que o

Sindicato é a entidade que tem por “obrigação defender a categoria dos
professores no que se refere às condições de trabalho, salário, etc":

Foi muito bom, também, que o SISMMAR tenha assumido a Coordenação do
Fónlm Municipal para ser um condutor de todo o processo de construção do
PMEA, procurando dessa forma garantir o melhor possível para a educação
de Araucária.

A professora Liete Merante Dias, membro do Conselho de Representantes,

reforça a importância da participação do Sindicato no processo, pois demonstrou

sempre estar defendendo a Escola Pública, Gratuita, Universal e de Qualidade

para o Município, trabalhando “ativamente” na organização e elaboração do
PMEA. Lamenta apenas o fato de a SMED ter limitado o número de participantes

do SISMMAR e não aceitar a substituição dos membros que precisaram se
ausentar. Suas palavras são reforçadas pelo professor Alamir M. Compagnoni

membro do Conselho de Representantes:

Sem dúvida o SlSMMAR foi pronto desde o primeiro momento, esteve
presente, apoiou em tudo. Cedeu seu espaço fisico, cedeu todos os militantes
que ele tinha, ajudou a organizar os grupos, foi atrás de material e de pessoal
para organizar, esteve atuante, mas mais que atuante, esteve presente em
todos os momentos, esteve comprometido.

A professora Isabel R. Martins do Conselho de Representantes destaca que

a participação ativa do SISMMAR contribuiu para os avanços que o PMEA
conquistou. Já a representante do Conselho Fiscal, analisa que a SMED quis ser

“politicamente correta” no sentido de convidar o Sindicato, alerta que tal atitude

pode ter sido tomada para "parecer estar sendo democrática”. Portanto, considera

como “complicada” a participação do SISMMAR, também pela relação numérica
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ter sido desproporcional, porém, destaca como positivo o que' designa como o

“fator de denúncia” e de acesso às infomtaçõesz

Houve ali Uma fl'lãl`lObl"3 PO|ÍÍÍÇaÇ QUÇ OS professores Gâfiêflam sendo
representados pelos Coordenadores de Área. Então, a gente sabe que os
Coordenadores de Área não são exatamente representantes do corpo
docente. Então, o Sindicato acaba estando ali, uma ou duas pessoas, num
número bem mais reduzido do que as pessoas que representam a SMED,
'falsamente', dizendo-se estar representando os professores..A gente sabe
que sempre que houve as discussões, as colocações que foram feitas, eu não
participei diretamente, mas as pessoas do SESMMAR que estavam
participando colocavam que sempre que tinha alguma votação, a posição do
Sindicato com relação ao número, era uma minoria... acabava sendo voto
vencido. Mas, eu acho que a não participação também não ia resolver... eu
acho que é importante como fator de denúncia, como fator de estar passando
para o restante do grupo, da categoria, o que estava realmente acontecendo
ali dentro. Se não houvesse representantes do SISMMAR, dentro do processo
de elaboração, talvez, muita coisa do que ia acontecer lá, a gente não
conseguisse nem ter ficado sabendo.

A participação do SISMMAR se deu em dois momentos, segundo o membro

do Conselho de Representantes professor Alamir Muncio Compagnoni. No
primeiro momento foi ele que 'cutucou', a todo instante, os órgãos, a Secretaria de

Educação e até chamou o “pessoal” para a necessidade de Diretrizes
Educacionais. Esse momento se caracterizou pela sua militância em outras
esferas, ou seja, na esfera estadual - Fórum Estadual em Defesa da Escola
Pública, Gratuita e Universal; na esfera federal - Congresso Nacional de
Educação; e a necessidade de pautar a discussão sobre as Políticas Públicas
educacionais em Araucária.

É claro que o SlSMMAR em todos os momentos não perdeu a esperança de
realizar a ll Sessão do Fórum e para isso contou com recursos, usou todas as
pessoas disponíveis que ele tinha, seus militantes, para organizar isso. No
segundo momento o SISMMAR teve a força de não desanimar quando
pensávamos que a ll Sessão do Fórum ficaria naquilo e não sairia um
documento de toda a discussão. O SISMMAR foi atrás discutiu com a
Secretaria a importância de sair um documento e a importância da ll Sessão.
Eu posso dizer, de cadeira, pelo que eu acompanhei, que o SISMMAR foi um
dos ou o principal dos carros chefes de ter acontecido esse momento de
discussão nas Sessões do Fórum Municipal. Sem dúvida nenhuma o
SISMMAR foi aquele que se comprometeu e está comprometido até hoje com
o Plano. Ele tem interesse nessa politica educacional, porque ele trabalha
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direto com os profissionais da educação e ele vë que esse é o caminho para a
gente transfomwar essa educação.

O Sindicato deve buscar constantemente a sensibilização dos educadores

no sentido da participação mais efetiva nos momentos como os das Sessões do

Forum Municipal de Educação,  que são esses momentos os espaços da
democracia, pontua a Segunda Secretária:

"O melhor aspecto foi a possibilidade de participação da grande maioria dos
educadores já que a ll e lll Sessão aconteceram no horário de trabalho.
Porém, a participação dos educadores poderia ter sido mais efetiva se
houvesse menos conversas, mais respeito pelo honário.

A ll Sessão não foi melhor por conta da falta de comprometimento por parte

de alguns dos profissionais da educação que não participaram ativamente, avalia

a professora Isabel Ribeiro Martins do Conselho de Representantes. Por isso os
trabalhos propostos não foram concluídos no tempo previsto, sendo que o local

também não ajudou no desenvolvimento do trabalho. A professora Liete M. Dias

membro, também do Conselho de Representantes, lembra que a ll Sessão foi

quase toda organizada pelo Sindicato, que “se esmerou” para prepará-la da

melhor forma possivel. Complementando, a membro do Conselho Fiscal frisa que

foi um momento muito importante, porque a maioria da categoria estava até então

“adormecida” com relação â importância de haver um PMEA:

As palestras, os grupos de trabalho, deram um “primeiro empurrão” no sentido
de começar a pensar na importância do Fórum, sendo que nessa Sessão
surgiram pontos muito importantes como a constituição dos Conselhos
Escolares que em Araucária está meio “adom1ecida”; a questão do papel das
APM's; a questão da função e da importância da eleição dos diretores de
escola, entre muitas outras.

As Sessões do Fórum Municipal de Educação foram positivas porque nâo

havia outra maneira, no momento, para realizar o trabalho com vistas a
formulação do PMEA, diz a diretora de escola municipal e membro do Conselho

de Representantes. A liberação dos professores para participarem foi uma coisa

muito boa, porém as últimas Plenárias Extraordinárias que continuaram discutindo
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o PMEA não tiveram liberação das aulas, isso eu achei negativo, embora muitos

infelizmente não queiram participará

O Fórum eu achei que foi uma coisa muito boa, não por serem neutros.
porque ninguém é neutro, mas, a Prefeitura e a SMED têm em si uma
bagagem politico-partidária. Já o Sindicato não é com essa função e o Fórum
também, ele mediou, é suprapartidáno. Então, foi válido por isso e também
quanto maior o envolvimento dos grupos, das pessoas, melhor funciona, o
documento ai tem muito mais validade, porque um grupo maior de pessoas
acabou participando. A ll Sessão do Fórum foi necessária, não tinha como
não fazer.

Segue lembrando que as demais entidades filiadas ao Fórum Municipal de

Educação auxiliaram na organização de suas Sessões, porém, concentrou-se
mais no Sindicato e na Secretaria de Educação toda a coordenação, segundo ela:

Em relação ao trabalho entre os dois (SMED e SISMMAR) eu percebi que em
alguns momentos sobrecarregou o Sindicato e sobrecanegou em alguns
momentos, até a SMED, só que se concentrou em poucas pessoas na SMED,
a Simone, a lda. a Janete eram pessoas mais presentes, mas por exemplo a
Secretária da Educação eu vi poucas vezes, eu a vi no Fórum, mas eu digo
assim, na organização de todo o processo. Houve um empenho maior de
algumas pessoas que se destacaram mais. No Sindicato eu já acho que foi
mais como um todo, pelo que eu percebi, acabou estando mais presente a
Ana Lúcia , a Cindy.

Convém esclarecer que por várias vezes durante o processo de construção

do PMEA, os representantes do SISMMAR na Comissão de Sistematização

precisaram lembrar e comparar a estrutura dessa entidade com a estrutura da

SMED, isso decorrente das cobranças por parte da SMED sobre a atuação e as

tarefas assumidas pelo Sindicato. Para melhor compreensão será descrito e
comparado somente o recurso humano dessas duas entidades. A SMED conta

com os seguintes: Secretária da Educação, Diretora Geral; Diretora de Ensino;

Assessora Pedagógica; Coordenadores: Pedagógica; de Alfabetização; de
Educação Especial; de Educação de Jovens e Adultos; de Educação Infantil; em

todas as áreas do conhecimento (Lingua Portuguesa e Inglesa; Matemática;
Ciências; História; Geografia; Educação Artística e Física), além do pessoal de

infra-estrutura e documentação escolar, sem contar com as diversas Secretarias
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Municipais que podem lhes prestar assessoria e serviços, como por exemplo o
Setor Juridico, todos com 40 horas semanais.

Já o SISMMAR apesar de ser composto por uma Diretoria Geral com 19

pessoas, conta com a liberação pela Prefeitura, de quatro padrões de 20 horas

semanais e pelo próprio Sindicato mais um período de 20 horas semanais. Tem
um advogado que lhe presta serviços uma vez por semana, duas secretárias e

uma pessoa responsável pela limpeza.

Não é necessário um estudo muito cuidadoso para que se possa perceber a

dimensão da desigualdade de condições presentes somente nesse aspecto
tomado que forem os recursos humanos. Apesar disso os representantes da

SMED quando da realização da ll Sessão do Fórum Municipal de Educação
consideraram que esta ficou sobrecarregada em relação ao Sindicato, apesar

deste ter utilizado todos os seus recursos existentes muitas vezes para além de

sua capacidade.

Quanto ao conteúdo do PMEA a diretora de escola municipal e membro do

Conselho de Representantes considera que a Comissão de Sistematização fez um

bom trabalho, pois organizou e situou de fonna clara na parte inicial do documento

o retrato do Municipio:

Pelo que nós vimos na ll Sessão, do que estava organizado o material, eu
achei que estava bem dentro do que se queria. Só que tinha muita coisa do
que as pessoas queriam que não estavam dentro da Lei e que daí, eu acho
que foi essa Comissão que acabou filtrando tudo.

Com relação á constituição da Comissão a Segunda Secretária relembra
que a participação do Sindicato não foi paritária em relação aos participantes da

Secretaria Municipal de Educação. Outra questão problemática, segundo ela, à

participação dos indicados pelo SISMMAR, já que uma pessoa se exonerou e a

outra se desfiliou do Sindicato, e, que em sua opinião, poderia ter havido uma

continuidade na participação dos representantes do SISMMAR.

O ano de 1999 foi o último ano de gestão da Diretoria que estava a frente

do Sindicato, sendo que no inicio desse mesmo ano, o professor Sergei H.
Hoffman que fazia parte dessa Diretoria e esteve por dois anos liberado para os
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trabalhos sindicais, por ter ganho a eleição para diretor, teve que ser substituído.

Esse processo de substituição, graças aos obstáculos impostos pela SMED,

arrastou-se até o mês de maio, quando a pedagoga Ana Lúcia Ribeiro dos Santos

ocupa esse espaço junto ao Sindicato. Essas considerações se fazem necessárias

para ilustrar a dificuldade criada pela SMED em se obter a liberação de
profissionais para atuarem no Sindicato.

Mesmo antes de estar liberada no Sindicato a pedagoga Ana Lúcia Ribeiro

dos Santos, por fazer parte daComissão de Sistematização, tentava conciliar suas

funções '  as atividades da Comissão, com somente um padrão de 20
horaslsemanais no Municipio e sem hora-extra para o complemento dos trabalhos.

Preocupado em viabilizar a participação dos seus representantes na
Comissão de Sistematização, o SISMMAR durante o ano de 1999 efetuou

complemento salarial para um dos representantes que tinha somente um padrão

de 20 horaslsemanais em sala-de-aula o qual passou a complementar sua jomada

de trabalho com a participação na referida Comissão.

Todos esses esforços, porém foram esquecidos ou desconsiderados por

muitos dos representantes da SMED que atribuíram ao Sindicato a
responsabilidade pela saída dos seus representantes, mesmo sendo público os

motivos que conduziram a tal fato, ou seja uma das representantes mudou-se para

Ilhéus e outro representante simplesmente “abandou” até mesmo o cargo na

Diretoria do Sindicato sem prestar maiores esclarecimentos.

Depois dos pontos descritos, com certeza não se pode, considerar que o

SISMMAR tratou com irresponsabilidade sua participação na Comissão, como

numa avaliação tendenciosa e superficial alguns representantes da SMED
quiseram fazer acreditar. Ao contrário, a SMED na ânsia de “propagandeai” uma

democracia que com mais vagar, pode ser analisada como aparente e artificial,

convida o Sindicato para participar, porém não há preocupação alguma em
viabilizar essa participação, nem do Sindicato, nem dos demais profissionais da

educação, como está se podendo observar nos depoimentos dos entrevistados.

Quando a nova Diretoria assume, no ano 2000, com suas forças renovadas

procura substituir os seus representantes junto a Comissão de Sistematização,
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porém, numa votação antidemocrática os representantes da SMED deflnem que

somente após a realização da lll Sessão do Fómm Municipal se poderia realizar

as substituições.

A professora Liete M. Dias (membro do Conselho de Representantes) e a

pedagoga Kátia C. D. Soares (membro do Conselho Fiscal), fazem criticas à

Comissão de Sistematização e mais especificamente à SMED. A primeira, pela

demora na sistematização, demora no retomo do documento pela consultoria da

UFPR e pela atitude dos representantes da SMED que em maior número
restringiam a ação do Sindicato. A segunda, por considerar que o processo fioou

“adormecido” para a maioria da categoria, da ll à lll Sessão, porque nesse meio

tempo, nesse caminho, não houve nenhuma mobilização da categoria para saber

o que estava realmente acontecendo:

O que a gente sabia, era o que vinha nos repasses feitos nas reuniões dè
representantes do SlSMMAR, mas com relação à própria Secretaria de
Educação, não havia nenhuma coisa clara sobre o que estava acontecendo...
Pena que da ll Sessão do Fórum para a lll Sessão do Fórum houve um
processo meio que de acomodação, ficou tudo meio momo... aquele
empurrão inicial, aquela tomada de consciência que houve na ll Sessão do
Fórum da importância de haver um PME acabou que 'adormeceu', eu acho
que um pouco até pelo fator de os 'representantes' dos professores nessa
Comissão serem os próprios Coordenadores de Area que já faziam parte -da
Secretaria de Educação, então pela Secretaría de Educação não houve
nenhum outro instrumento de discussão sobre o que estava acontecendo.
Deu a impressão que teve a ll Sessão e que só foi utilizada pela Secretaria
para que houvesse a elaboração do PME e não que esse PME fosse
realmente construído coletivamente, com a participação de todos os
segmentos, de todos os envolvidos.

Complementa seu raciocinio afirmando que nos Conselhos de
Representantes sim, se ficava sabendo, via os representantes do SISMMAR,

como sé que estava se dando o processo e sabendo inclusive das limitações da

participação dos representantes do Sindicato na Comissão. Os repasses ocorridos

nos Conselhos de Representantes foram positivamente destacados também pela

professora Liete M. Dias membro do Conselho de Representantes como um
“excelente trabalho”, sendo uma forma de “envolver” todos os sindicalizados e
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buscar opiniões para tomada de decisões de forma mais democrática. Na
avaliação da Segunda Secretária:

Todos os repasses foram feitos na ótica do Sindicato, procurando sempre
mostrar os impasses e limites da participação do Sindicato. Com isso, acho
que os educadores ficaram mais conscientes de como o processo de
construção do PMEA é dificil, pois nele se mostram os conflitos de todos os
segmentos que participam e defendem suas posições em relação à educação
municipal.

Houve' bemçmais informações por parte do Sindicato do que pela SMED,

porém, não se conseguiu ter acesso as sistematizações, somente esse ano,
afinna a diretora de escola municipal e membro do Conselho de Representantes.

A forma como o SISMMAR tem organizado, hoje, o Conselho de Representantes,

ao entregar aos representantes a pauta por escrito, pré-elaborada para a
discussão dos assuntos, ajuda e organiza muito a compreensão de todos os
assuntos debatidos. Entre eles o repasse e a discussão sobre o PMEA, é o que

destaca professor Alamir M. Compagnoni:

A forma didática como é encaminhada a reunião de representantes, você ter por
escrito a pauta, isso ajuda muito, porque dai é só complementar as novas idéias, ou
outros assuntos.

Quando questionado sobre o acesso às informações pelas escolas ele
acrescenta:

Acredito que é vencida à medida que os representantes têm o papel de
repassar e quando eles têm com clareza, por escrito, a pauta e as idéias,
seria apenas eles repassarem e ai eu não posso dar uma resposta. Eu posso
dar uma resposta minha que eu repassei, que eu discuti com meus colegas.
que eu levantei dúvidas, que eu levantei questionamentos.

As informações sobre o Sindicato e conseqüentemente sobre o PMEA

chegam às escolas, via malote, visitas às escolas, telefone, sempre o mais rápido

possível para poder retomar as análises do Plano; nas escolas foram feitos

estudos do Plano para melhor discuti-Io na lll Sessão, pedido este feito pelo
Sindicato, pois a SMED achava desnecessário, diz a professora Liete M. Dias do
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Conselho de Representantes do Sindicato. A pedagoga Kátia C. D. Soares do

Conselho Fiscal, explicita como, segundo seu entendimento, ocorreu a retomada

do processo do PMEA junto às escolas:

O processo só teve uma nova retomada na lll Sessão do Fórum. Ai surgiram
vários problemas, porque quando se pegou a versão que saiu da Comissão
de Sistematização, os grupos de trabalho na hora em que retomaram...
começaram a ver que muita coisa que havia sido discutido na Il Sessão não
aparecia. Durante o processo de sistematização, de escrita do Plano, teve

“coisa que não estava, .coisas que simplesmente foram deixadas de lado e que
dai na lll Sessão, inclusive houve muitas discussões, a discussão teve que se
alongar, teve que haver urna Sessão Extraordinária para poder dar conta de
se discutir coisas que tinham 'sumido'. Por exemplo, a questão do contra
tumo que foi uma coisa que nós discutimos bastante na Il Sessão, que seria
importante, mas no documento sistematizado não tinha nada que constasse,
na lll Sessão foi necessário que o grupo de Ensino Fundamental criasse um
programa novo com relação ao contra tumo.

E realiza, na seqüência, um relato minucioso das diflculdades encontradas

durante o processo de construção do PMEA:

Se sabe inclusive que houve dificuldades para se organizar uma semana
anterior a lll Sessãodo Fórum Municipal, porque houve resistência por parte
da própria Assessoria e da Secretaria de Educação inclusive que achavam
desnecessário haver uma semana de discussão nas horas-atividades com os
professores e com os funcionários para que a gente tivesse acesso ao PMEA
antes da Ill Sessão, porque ir para a Ill Sessão do Fórum sem antes nem ter
batido o olho no que seria discutido lá, é claro você deixa a pessoa sem chão
pra poder discutir. Então, essa semana anterior foi muito importante e a gente
sabe que só se teve acesso antes da Ill Sessão, tanto ao documento, quanto
à discussão naquela semana, graças à interferência do Sindicato e de
algumas pessoas que faziam parte da Coordenação de organização do
Fórum. Mas, a gente soube claramente que isso não foi dado... aquela
semana foi conseguida, foi luta para que se conseguisse e acho que no
Conselho de Representantes isso ficou bem claro e espera-se que na maioria
das escolas se tenha tido acesso a essa informação... Conseguiu-se que
fosse antes para a escola a cópia do PME, mas mesmo assim, com muita luta
e muito custo e uma cópia por escola, independente do tamanho da escola e
do número de professores dessa escola. Houve também uma reunião com a
Assessora da Comissão de Sistematização sobre o PMEA, para se dar
orientações como deveria ser feito esse estudo na escola, com os professores
e essa orientação foi muito vaga. A participação inclusive do SISMMAR nessa
reunião com a Assessora foi importante, porque foram pessoas do Sindicato
que estavam presentes nessa reunião que deixaram claro que seria
importante na escola se estar estudando a parte do diagnóstico do PMEA...
Nas escolas a gente sabe que teve escola que 'se virou”, que deu um jeito de
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conseguir mais cópias, mas teve escola que simplesmente colocou em cima
da mesa e disse quem tiver interesse está aqui leia... A gente percebe em
todos os momentos a postura da Secretaria de Educação de parecer
democrática, de “fazer de conta” que está dando espaço para participação,
para democracia, mas sem dar realmente condições para que as coisas
aconteçam, para que as coisas realmente se efetivem. Com relação ao estudo
do PM, a partir da cópia enviada às escolas, anterior a Ill Sessão... eu posso
dizer o que aconteceu ,na minha escola. Nós xerocamos a parte do
diagnóstico do PME, é uma escola que não é muito grande, então cada
professora pegou uma parte de um tema... foi feito leitura, algumas leram em
hora-atividade, outras levaram para ler em casa, nós marcamos uma data na
escola, dispensamos os alunos meio período e fizemos a discussão daquele
materiahtizemos um mini-seminário na escola... O que a gente sabe também
no contato com outros professores, com outros pedagogcs, é que nem todas
as escolas o processo se deu da mesma forma... Daí as pessoas falam, há
mais as pessoas não estão conscientes, só que a conscientização é trabalho
também, ela não se dá de uma hora pra outra, não houve um trabalho mais
elaborado, mais organizado. Os próprios pedagogos, diretores não foram bem
informados, bem trabalhados eles, primeiramente, para poder fazer esse
trabalho na escola.

A maior dificuldade encontrada para que as informações cheguem até os

profissionais da escola é a questão de não haver tempo previsto para que isso

ocorra, o que acaba acontecendo na hora do recreio, diz a professora isabel
Ribeiro Martins do Conselho de Representantes, idéia complementada pela sua

colega de Conselho de Representantes e diretora de escola municipal que relataí

Quando o documento do PMEA foi mandado para a escola em que trabalho,
eu li e fiz um resumo do diagnóstico, em tópicos os quais passei para as
professoras. Na verdade os repasses na escola, pelo pouco tempo, acabam
às vezes sendo repasses só e se você abre para discussão, levanta muita
polêmica você não consegue passar tudo o que tem que ser passado. lsso
aconteceu muito.

Para a Segunda Secretária o jomal do Sindicato: “SISMMANDO” teve um

papel importante no processo de elaboração do PMEA, pois os repasses dos

representantes podem “não atingir tanto” os educadores, já que algumas escolas

não abrem espaço amplo de debate para os representantes, e, também, às vezes,

algumas informações acabam sendo “deturpadas” no repasse. Segue comentando

sobre a repercussão sobre as informações, a cerca do PMEA, no espaço escolar.
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Em algumas escolas houve amplo debate, leitura do documento no sentido de
se ter maiores informações para a lll Sessão do Fórum Municipal de
Educaçao. Porém, em outras escolas, não houve pressão dos educadores
para ter mais discussões e nem espaço cedido pelas próprias direções de
escola.

O comentário realizado pela Segunda Secretária, na citação acima, pemiite
avaliar que não foi unifomie o procedimento estabelecido na tomada de
conhecimento sobre o conteúdo do PMEA, no interior das escolas, quando essas

tiveram acesso a versão preliminar do documento, apesar de ter sido enviado

junto com essa cópia um oficio formulado pela Comissão de Sistematização

solicitando que fosse oportunizado aos profissionais da escola, não somente o
conhecimento como também a discussão coletiva do documento.

É claro que a ausência das condições adequadas", bem como do tempo

viável” para efetivar uma análise profunda e criteriosa do referido documento,

inibiram com certeza essa possibilidade na maioria das escolas, porém, apesar de

todas as dificuldades, superadas principalmente por se ter a consciência do que

representava e representa tal documento para a educação municipal, muitas
escolas reorganizaram suas atividades e assumiram como prioridade o estudo e

discussão sobre 0 PMEA, o que contribuiu sem sombra de dúvidas para a
elevação da qualidade na participação na lll Sessão do Fómm Municipal de

Educação. Com relação a sua percepção sobre a postura dos profissionais da

educação a membro do Conselho Fiscal expressa que:

Por parte dos professores, dos funcionários, dos profissionais da educação,
há uma certa 'descrença' com relação ao futuro da educação, a melhoria, a
mudança das condições de trabalho. Há uma 'acomodação' no sentido de
achar que as coisas são assim mesmo, que a Secretaria de Educação, que o
Prefeito, que a Prefeitura resolvem o que eles bem entendem e que a nossa
participação é dada, quando eles deixam a gente participar, a gente vai lá
participa. Então, é dificil no sentido de que, a gente tentando trazer as
informações do Sindicato e tentando mobilizar as pessoas para que a
participação delas fosse mais efetiva, principalmente, com relação ao Fórum
que foi o único momento onde as pessoas realmente puderam participar de

7' Não estavam previstos em calendário escolar espaços para que os profissionais da escola
gudessem dedicar-se a reflexão sobre o PMEA.

A versão preliminar do PMEA foi enviada às escolas com aproximadamente trinta dias de
antecedência a realização da Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação onde seria discutido.
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forma mais direta, mais efetiva. Então, houve um trabalho no interior da
escola de tentar conscientizar as pessoas da importância do PME para a
melhoria da educação no Município e a importância da participação das
pessoas no Fórum, no sentido de participar realmente, de colocar suas idéias,
de interferir, de que era possível mudar aquilo que estava acontecendo, em
parte a gente conseguiu sentir isso na Ill Sessão, porque não foi só aceitar o
que veio naquele documento que saiu da Comissão de Sistematização, teve
muita coisa ali que foi questionada, que foi alterada... As coisas não são só
impostas, mas que é possivel participar, que é possível interferir.

Segundo a professora isabel Ribeiro Martins do Conselho de
Representantes, não houve tempo hábil para discussão mais aprofundada sobre o

PMEA, sendo que os profissionais não acreditam no seu cumprimento na íntegra

'por parte do Executivo Municipal, pois nunca levaram em conta o trabalho dos

profissionais do municipio dando continuidade aos mesmos. Para a professora

Liete M. Dias, os professores ficaram satisfeitos com a atuação do Sindicato no

PMEA, pois esse soube colocar e cobrar mais ações efetivas, que do contrário

não seriam incluidas pela SMED. O professor Alamir Muncio Compagnoni destaca

âa resistência de alguns professores em pensar a educação de uma forma mais

lampla, porém, o PMEA foi bem aceito pela maioria:

O número de professores que é resistente, que ainda acha que entre as
quatro paredes da sala de aula é que se faz a educação e que caminham
nessa linha, é pouco. Na escola que a gente trabalha são pouquíssimos que
ainda têmessa visão... A maioria conversa na hora do recreio faz as criticas...
Mas, participou, se posicionou e isso é importante, não foi apático como a
gente vê numa minoria. Muita gente querendo discutir, querendo propor.

Alguns assuntos do PMEA foram mais polêmicos, como a exigência legal,

da LDB 9394/96 que prevê a formação em nivel superior para os professores das

séries iniciais do Ensino Fundamental. A questão do RMD (Regime de Modalidade

diferenciada - professoras das séries iniciais que atuam com as áreas de
Educação Fisica e Educação Artística). Porém, segundo a diretora de escola
municipal e membro do Conselho de Representantes deveria haver mais
sugestões nas escolas sobre o que fazer e possibilitar uma melhor participação
dos diretores escolares:
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Eu acho que os pedagogos e professores participaram mais, houve pouca
participação dos Diretores, eles foram mais ausentes. Creio ser por conta
dessa loucura que é você estar na direção da escola, por força de toda essa
estrutura que sobrecarrega os Diretores com questões burocráticas.

Nos relatos apresentados, durante esse capitulo, pôde-se verificar que não

houve discordância quanto à postura que o SISMMAR assumiu durante todo o

processo de elaboração do PMEA, sendo que os entrevistados apontam para a

forma comprometida como foram assumidas, por essa entidade, as etapas de

trabalho, na construção do PMEA. Destacam como de fundamental importância a

preocupação que o Sindicato teve em possibilitar constantemente o acesso às

informações apontando para os limites e discutindo-os coletivamente, bem como

as possibilidades encontradas durante o trajeto percorrido.

Resga-se aqui uma parte da entrevista do professor Henrique Rodolfo
Theobald, ex-presidente do SISMMAR quando ele se refere ao caráter educativo

que representou o processo de fonnulação do PMEA o que interferiu
“qualitativamente” na participação dos sindicalizados nas demais atividades
desenvolvidas:

Em primeiro lugar a gente sente o quanto isso é importante na construção da
cidadania do nosso sindicalizado, participar dessa discussão, participar da
elaboração de um PME, porque é uma coisa que ele tem acesso, porque é
aqui no Municipio. Porque alguns representantes têm participado dos Fóruns
Estaduais, do CONED, participam das propostas em nível estadual e federal,
mas o conjunto participar da formulação das propostas no Municipio, leva as
pessoas a se sentirem mais cidadãs, mais participativas e isso tem uma
repercussão em todas as atividades que o Sindicato desenvolve. Então, essa
participação se toma mais qualitativa... Esse avanço é inegável. Essa
participação hoje só é possivel e só tem essa profundidade porque tem uma
história de participação, um espaço que foi aberto no passado... A função do
Sindicato é a de possibilitar esses espaços. O conteúdo da discussão á um
conteúdo que acaba sendo delineado democraticamente, o importante é
possibilitar a participação e a intervenção também é muito melhor.

A síntese que se pode extrair do depoimento do ex-presidente do

SISMMAR, com total concordância, encontra-se num trecho que merece novo
l destaque, pois define a função do Sindicato:
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A função do Sindicato é a de possibilitar esses espaços. O conteúdo da
discussão é um conteúdo que acaba sendo delineado democraticamente, o
importante é possibilitar a participação e a intervenção também é muito
melhor.

Os

abordado, ou seja, “o processo de construção do PMEA”, o SISMMAR teve uma

atuação detemwinante, que recebeu de seus representantes seja da Diretoria Geral

ou do Conselho de Representantes o apoio incondicional, por ter desempenhado o

depoimentos demonstram que, pelo menos, no caso específico

papel deconquistar espaços para a participação para além da representatividade,
defendendo uma democracia participativa e no caso do PMEA um 'planejamento

participativo” de fato e não somente de discurso.

Esse posicionamento do SISMMAR diante do desafio que representou a
elaboração do PMEA, contudo, não foi fácil de ser sustentado, pois houve as

contradições, as resistências ora positivas, ora negativas tanto dos representantes

da SMED, quanto dos demais trabalhadores da educação, como se pode
constatar no relato da diretora de escola municipal e membro do Conselho de

Representantes Neudja L. da S. Carvalho:

Emprincipio o PMEA, pelo que eu tinha entendido, era uma exigência do
Prefeito, 'tem que fazer. Depois, durante o processo que eu vi que não, pode
até ser uma exigência dele, mas que é um documento que pode ajudar muito.
Pode ser um documento a nosso favor, a favor de todos os que estão no
Municipio. Eu acho que tomou outro signiflcado... mas, que ali está bem claro
o que a gente quer, ele está bem detalhado. Eu acho que é um documento
muito importante que tem que ser feito, também pelo fator de registro.

Somente durante o processo é que muitos dos trabalhadores da educação

foram sentindo o real signiflcado do que se estava propondo, até quem sabe,

muitos ainda não conseguiram perceber o quanto se pôde avançar até o
momento, isso considerando só a aprendizagem proporcionada pelo processo de

discussão do qual a grande maioria dos profissionais que trabalham na educação

municipal puderam beneficiar-se.

Pode-se afimwar, sem medo de errar, que confrontando a função atribuída

pelo ex~presidente do SISMMAR ao Sindicato, descrita acima, e o papel
desempenhado, o SISMMAR cumpriu esse papel, “errando e aprendendo”
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conquistou os espaços existentes e inexistentes de maneira augarantir que a voz
dos trabalhadores da educação, apesar de representar oficialmente os pedagogos

e professores, enfim, a voz de todos os interessados na educação municipal fosse

ouvida e valorizada, pois afinal todos desejam falar e ser ouvidos e quem

participou e acompanhou de perto todo o processo de reflexão, reconhece a força
da atuação do SISMMAR, que vem aumentando à medida que cresce a
consciência dos trabalhadores aos quais representa e dos trabalhadores de uma

forma geral..

Portanto, dessas considerações pode-se inferirque ao Sindicato cabe o
papel de organizara categoria para que participe com qualidade das discussões

sobre às políticas públicas em geral e, especialmente, sobre as educacionais.
Fomecendo elementosde análise que possibilitem interferir, questionar, propor

alterações, com dominio de conteúdo não somente técnico, mas principalmente

político de maneira a que os trabalhadores da educação possam tomar-se sujeitos

da história do Município, do Estado, do País, do mundo.

É com base no pressuposto acima, que se pretende afinnar o caráter
politico da educação e o papel pedagógico do Sindicato na elaboração do PMEA:

Ora, garantir este especifico da escola (ensinar) não significa um
esvaziamento da sua dimensão politica, já que ela é resgatada, não por fora
da atividade educacional, mas por dentro dela. E a escola vai cumprir a sua
missão política, não quando elabora no seu interior um discurso sobre a
politica, mas quando, através da sua prática educativa, puder preparar o
cidadão para a vida da polis, para a vida politica, isto é, para a compreensão
da totalidade social onde ele está inserido. Compreensão esta que o tome um
cidadão operante para mudar a sociedade (RODRIGUES, 1987, p.47)73.

Complementando, toma-se a experiência mineira:

O que podemos concluir é que os mecanismos apresentados para a
interferência nos processos governamentais na área da educação são
e_lementos positivos e importantes para a construção de uma consciência
profissional que possa, paulatinamente, abandonar a corporatividade e
alcançar uma visão de totalidade das relações sociais de produção, do papel
em seu interior da educação, tanto do ponto de vista escolar, como do ponto

RODRIGUES, Neidson. Por uma Nova Escola - o transitório e o pemtanente na educação.
I São Paulo : Cortez, 1987.
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de vista das associações da categoria do magistério. Uma concepção deste
tipo, de natureza crítica, traz consigo um projeto de sociedade que deverá
encontrar no partido seu canal máximo de articulação, organização, expressão
e execução (EVANGELISTA, p. 100)".

O Sindicato dos trabalhadores em educação construirá dessa maneira uma

“relação vital” com os seus sindicalizados em que um se reconheça no outro e se` 75
complementam, sendo que a organicidade, citando NUNES : “se dará pela

mediação do trabalho pedagógico. Ele deve ser o ponto de partida da ação
sindical, que assim, norteará suas lutas pela melhoria de condições, necessárias,

à sua realização efetiva e, em nivel mais amplo, pela direção e controle da

educação, e de suas politicas, no plano do sistema educacional, exerddos pelos

profissionais da educação, em articulação com os seus destinatários - a classe
trabalhadora”.

O Sindicato também precisa vivenciar nas suas relações intemas, a
democratização que defende para a escola e para toda a sociedade assumindo o

seu papel de:

(...) mediador, da relação entre as escolas com seus organismos coletivos de
participação e as organizações mais amplas da sociedade civil organizada,
com vistas, à construção de um projeto integrado de toda a classe
trabalhadora (NUNES, p.233)7°.

A célebre frase de Astrojildo Pereira, a seguir, consegue sintetizar com

clareza que poucos possuem o papel que todas as instituições, movimentos
sociais e outros, deveriam desempenhar. Pois, em primeiro lugar, deve-se
preocupar com a criação de mecanismos que proporcionem cada vez maior
unidade entre os diferentes trabalhadores.

74
EVANGELlSTA, Olinda. O Congresso Mineiro de Educação (1983-84) e a Articulação entre

Organização da Sociedade Civil e Educação Escolar. Dissertação de Mestrado. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 1988.
75 NUNES, Andrea do Rocio Caldas. A Natureza do trabalho Docente como Mediação da

ãtídlação Orgânica entre Sindicato e Escola. Dissertação de Mestrado. UFPR. 1998.em.
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Nosso inimigo é um só e uma só deve ser nossa força”"I"

O desejo da unidade não é novo, pois nos anos 20 - no Brasil -- muito se

discutiu em tomo dessa questão.

inspirados no leninismo da Ill IC, os comunistas brasileiros herdaram uma
concepção do trabalho sindical e de massas que associava umbilicalmente
unídaog e hegemonia, ou melhor, unidade sob hegemonia (ZAIDAN FILHO,p.115) .

«Não foram poucas as tentativas para que se efetivasse uma unidade
sindical, porém:

Essa postura em relação ao movimento sindical e de massas, onde não levou
diretamente ao divisionismo, com o subseqüente enfraquecimento do
movimento sindical, muito contribuiu para manter no atraso politico os
trabalhadores que continuavam assim como objetos de sua 'revolução' e não

se tomavam, em conseqüência, em sujeitos da sua ação fpolítica, mediante
um processo de auto-organização (ZAIDAN FILHO, p. 116) 9.

O desafio maior é o de repensar a estrutura sindical, para que atenda as

necessidades contemporâneas dos trabalhadores, tomando como estratégia
fundamental a Organização por Local de Trabalho que deve gerar respostas às

questões do dia-a-dia, sem estar desoolada das discussões e projetos para a
transformação da sociedade capitalista em socialista.

A construção de um projeto socialista para a sociedade deve partir da
participação de todos os trabalhadores, com seus saberes específicos, que se

dará confonne NUNES (1998) pelo:

(...) esforço de articulação, que supere, por incorporação, as lutas especificas
e as insira na luta, mais ampla, de enfrentamento da ordem vigente. Essa
articulação pode ser realizada pelo Sindicato e outras entidades do
movimento social, dentro do espírito da 'unidade como síntese da

PEREIRA, Astrojildo. Nada de Precipitação. A Plebe, 11/06/21. ln : ZAIDAN FILHO, Michel.
PCB (1922-1929): Na busca das origens de um marxismo nacional. São Paulo 1 Global, 1985.
78 ZAIDAN FILHO, Michel. PCB (1922-1929): na busca das origens de um marxismo nacional.
São Paulo : Global, 1985.
79 Idem.

77
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diversidade”, ou seja, a unidade concreta (e não abstrataúou burocrática), que
respeite e considere as diferenças, evitando o risco do esvaziamento e da
perda de legitimidade.” (p.222)

80

Visualizando a possibilidade da OLT nos Sindicatos dos Trabalhadores em

Educação, NUNES (1998)8' escreve sobre a necessidade de resignificar os
Conselhos de Representantes para que esses atentem para a importância da

participação dos representantes, não só como ouvintes de repasses, ou sendo

repassadores, mas principalmente sendo os porta-vozes de suas escolas, levando

para  reuniões questionamentos, dúvidas, idéias, sugestões, críticas.
Representando o coletivo e não a si próprio em todos os espaços onde se fizerem

presentes, extrapolando os muros da escola e envolvendo a comunidade em

geral.

Quanto maior for a articulação conquistada pelos educadores no espaço

escolar, liderada pelo trabalho do professor representante, maior será a
conscientização do necessário engajamento politico. Paro (1986, p. 168) ressalta

o papel dos administradores escolares e dos educadores em geral para que as

relações sociais possam transfomtar-se em relações mais justiças e igualitárias.

Evidendencia-se, agora, diante do caráter político que assume a prática
administrativa na escola, que essa competência técnica não pode vir isolada.
Para que ela possa constituir-se sistematicamente em elemento de uma
práxis revolucionária, é preciso que ela se eleve ao nível da consciência
filosófica da práxis educativa. Daí a necessidade de posse, por parte dos
responsáveis pela Administração Escolar, em especial dos educadores, de
uma consciência crítica da realidade social, que os capacite a melhor servirem
aos interesses das classes trabalhadoras e a buscarem os objetivos
identificados com a transfomwação social. Tal consciência critica chama a
atenção para o necessário engajamento politico do educador escolar,
engajamento este que não se realiza apenas a partir de sua atuação
transformadora no nível da instituição escolar, mas também quando ele
estende esse seu agir para a familia, para o sindicato, para a associação de
classe, enfim, para todas as instituições da sociedade civil. Configura-se,
assim, o educador como autêntico intelectual no sentido gramsciano do termo:
sua função, embora dizendo respeito às coisas do espírito, do intelecto, não
se restringe a isso, mas inclui sobretudo sua ligação orgânica a uma classe
fundamental no mundo da produção, ou seja, à classe trabalhadora, à qual ele

8° NUNES, Andrea do Rocio Caldas. A Natureza do trabalho Docente como Mediação da
ãelação Orgânica entre Sindicato e Escola. Dissertação de Mestrado. UFPR. 1998.idem.
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procura dar 'homogeneidade e consciência da própria 'função' (Gramsci,
1978). A consciência dessa vinculação lhe dá, por outro lado, a percepção de
sua não-neutralidade política, de seu comprometimento intencional com a
classe revolucionária. E, muito embora, em sua atividade prática, marcada por
erros e acertos, ele tenha freqüentemente dúvidas quanto à melhor solução
para os problemas que a realidade imediata lhe apresenta, o fundamental é a
sua segurança quanto ao acerto na escolha do caminho, que é o mesmo
trilhado pela classe trabalhadora em sua luta pela eliminação da dominação e
das desigualdades sociais°(PARO, 168) 82.

Sabe-se que a consciência revolucionária se adquire no processo de
participação direta nas decisões. Para isso é fundamental que a organização do

trabalho não somente no espaço escolar, mas também, em todas as instâncias de

decisão, seja pensada de maneira a viabilizar essa participação de todos os
interessados, proporcionando a reflexão e construção dos consensos coletivos

que impulsionarão as ações para a transformação da educação e, principalmente,

a transformação da sociedade para o processo de inclusão e não exclusão social.

82 PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar: introdução critica. São Paulo : Cortez I
Autores Associados, 1986.
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coNs|oERAÇÕEs FINAIS

A participação direta de todos os interessados em discutir a educação e

interferir sobre os seus rumos é a exigência que, historicamente, os profissionais

da educação no Município de Araucána vem fazendo. Porém, constata-se uma
certa fragmentação nos espaços ocupados até hoje, pois os problemas eram
discutidos a medida em que iam surgindo, não havendo um planejamento mais

amplo, sistemático e em conjunto com os profissionais sobre a educação
municipal.

O SISMMAR como, Sindicato da categoria, preocupa-se em direcionar suas

ações para que a participação de seus representados seja cada vez mais efetiva,

sendo que essa intencionalidade, entre outros fatores, antenormente
apresentados, unidos à descontinuidade do trabalho das gestões municipais e a

falta de Diretnzes Educacionais para a rede municipal, conduziu a proposta de

formulação coletiva do PMEA.

O “Planejamento Participativo” proporcionado pela utilização do Fórum

Municipal de Educação como meio para viabilizar o princípio da democracia direta

pennitiu que hoje Araucária tivesse um Projeto Político Pedagógico Municipal, que

está muito mais próximo de efetivar-se, pela sua proximidade da realidade escolar,

pois cada palavra, cada frase, encontra-se carregada de significado coletivo e o

mais importante houve um resgate da defesa do princípio da democratização
educacional e social, segundo SAVIANI (1998):

Eis como pode acionar a estratégia da resistência ativa. Resiste-se à
tendência dominante, mas formulando e apresentando proposta altemativa
que, pelo conteúdo e pela forma de mobilização, permite conduzir o embate
com alguma chance de reverter a situação, senão imediatamente,
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acumulando energia para o momento em que a correlação de forças se tomar
mais favorável (p. 237)°3.

No processo de elaboração do PMEA, como não poderia ser diferente,
houve os denominados '“conflitos de interesses”, pois, segundo SAVIANI (1998, p.

238) existem forças na direção de 'ffrear to processo histórico” e forças na direção

de “acelerar o processo histórico” as quais a todo o momento confrontaram-se,

porém, devido a fomwa participativa, pode-se conquistar pontos que de outra
maneira não seriam sequer incluidos na discussão, além de retomar as rédias de

uma educação preocupada com os interesses populares e não de uma minoria.

Retomar-se-á, inicialmente, os elementos considerados fundamentais em

cada capitulo com o objetivo de proporcionar uma visão sintética e de conjunto
dos fatos e suas decorrências na maneira como foi se constituindo a história da

educação no Municipio de Araucária, mais especificamente no processo de

construção do seu Plano Municipal de Educação, e, principalmente, na análise da

participação do SISMMAR em todo esse processo.

O periodo de 1983 a 1988 corresponde ao inicio da estruturação tanto da

Associação dos Professores de Araucária, quanto de uma nova etapa da
administração municipal, com o advento do PMDB ao poder e a queda da Arena.

Conforrne os relatos dos entrevistados, os problemas e obstáculos pelos

quais a educação e seus profissionais passavam naquele momento foram
elencados num encontro, promovido pelo Departamento de Educação, Cultura e

Desporto, em janeiro de 1985, onde se propiciou a participação de todos os

profissionais da educação municipal, havendo diálogo e disposição de enfrentar a

situação de precariedade e de amadorismo em que Araucária se encontrava na

área da educação.

Essa busca gerou a necessidade de no Departamento de Educação
também constituir uma Equipe melhor capacitada; pensar novas formas de
organização e luta pela conquista de direitos sendo que, dentre elas, destacam-se

a fundação e estruturação da APA; todo o trabalho conjunto realizado entre a APA

83 SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas :
Autores Associados, 1998.
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e o Departamento de Educação na fomtulação do Estatuto do Magistério
Municipal; e a greve organizada pela APA no ano de 1988.

Na gestão municipal de 1989 a 1992 o Departamento de Educação, Cultura

e Desporto foi transformado em Secretaria Municipal de Educação e para as

funções Cultura e Desporto criaram-se outras duas secretarias. A prioridade da

nova Secretaria foi a questão pedagógica: a preocupação com a capacitação dos

profissionais; a discussão coletiva a cerca dos problemas enfrentados pela
educação municipal; a reflexão sobre o papel do Pedagogo na rede municipal de

Ensino; sobre o Plano Curricular: sobre a Eleição Direta para Diretores escolares;

a definição de Assessoria Pedagógica, via Universidade Federal do Paraná, a

elaboração de planos de trabalho em conjunto com os diretores escolares; dentre
outros encaminhamentos.

A SMED em conjunto com a APA/Sindicato destacam a proposta de um

trabalho intitulado “Projeto Integração” que propunha encontro entre os
profissionais segundo as áreas do conhecimento para discutir coletivamente
assuntos referentes ao processo ensino-aprendizagem.

Na gestão sindical por seu lado estava sendo discutida a necessidade da

transição da APA para Sindicato; intensiflcaram-se as visitas às escolas visando

conhecer os problemas do seu dia-a-dia; conquistaram: reajuste de 84,32%, o

maior da história do magistério municipal; Substituição da primeira Secretária da

Educação, por “não ouvir os professores”; Construção da Sede própria do
Sindicato.

No periodo, 1993 - 1996, sente-se a falta de diálogo entre o SISMMAR e a

SMED, pois segundo a versão do Sindicato a Secretaria estava em falta com os

professores em aspectos básicos para que esses pudessem realizar o seu
trabalho dignamente. Utilizam-se de seus informativos para denunciar a realidade

das escolas municipais: insuficiência de profissionais; estrutura fisica precária;

ausência de materiais didáticos e de expediente; falta de espaço e acervo para
bibliotecas. A indefinição por parte da SMED quanto a Proposta Pedagógica
também é cobrada, assim como a falta de uma politica salarial definida.
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Todos esses motivos levaram o Sindicato a organizar uma campanha de

mobilização por melhor qualidade de ensino e salários justos. Além disso, foi

intensificada a ênfase na organização por local de trabalho, bem como aconteceu,

em agosto de 1995 uma paralisação, com ampla participação dos proflssionais do

município juntamente com inúmeras entidades convidadas, com o objetivo de

participar da mobilização nacional' em defesa da Escola Pública, tendo como

decorrência a proposta de se instituir o Fómm Municipal de Educação em
Araucária, o que se efetivou, acontecendo a sua l Sessão Plenária em maio de
1996.

Segundo a SMED esse foi o período em que mais ações foram efetuadas

para garantir, além das condições básicas de trabalho, avanços que contribuíssem

para a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental em todas as formas e
modalidades ofertadas pela mantenedora, sendo que o maior objetivo consistia

em estruturar uma política educacional para o Município que considerasse o

princípio básico da democratização do ensino público escolar e para isso foram

traçadas grandes metas como: revisão da Proposta Pedagógica do Ensino
Fundamental; implantação dos Conselhos Escolares; mecanismos que
assegurassem eleições diretas para os diretores de escola; reelaboração dos
Regimentos Escolares; elaboração de uma Proposta para a Educação Especial;

elaboração de material didático de Pré a 4° série em todas as áreas do
conhecimento; implantação de tumwas de EJA na Educação Básica de 13 a 4a

série; assessoramentos aos proflssionais da educação; Coletâneas de textos para

subsidiar o trabalho do professor. I
A auto-crítica que a Secretaria pode fazer, segundo a Assessora

Pedagógica, sena a questão de não ter estabelecido prioridades e tentado
encaminhar várias frentes ao mesmo tempo.

Na ótica do Sindicato era a SMED quem não estava preocupada com o

pedagógico e na ótica da SMED o Sindicato nunca se sentou para conversar
sobre o pedagógico, ponto fundamental, já que se propunha a representar a
categoria dos proflssionais da educação. A Assessora Pedagógica é taxativa em
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afirmar que, nessa época, não houve discussão pedagógica entre a SMED eo
SISMMAR.

Durante o período 1997 - 2000, houve dois momentos na gestão municipal

com relação a educação, pois passaram pela SMED dois Secretários da
Educação e, conseqüentemente, ocorreram duas constituições distintas do grupo

de profissionais que nela atuaram.

Na primeira composição da SMED havia membros pertencentes na sua

maioria ao PMDB me foi uma composição aligeirada pelo curto tempo para
constituir-se, o que contribuiu para a ausência de um Plano de Trabalho
consistente. Tomam como prioridade os problemas que, segundo os
representantes da SMED, eram os mais urgentes: merenda escolar vencida e mal

estocada; inexistência de aproximadamente 150 vagas para os alunos, levando a

proposta de transporte escolar do bairro para o centro do municipio; insuficiência
de pessoal nas escolas e, segundo os representantes da SMED, ordem do
Prefeito para não contratar; “impossibilidade” de controle sobre pequenos
problemas quanto à estrutura física das escolas; a criação, como uma altemativa,

do “Fundo Nossa Escola”, que só foi efetivado após a substituição dos membros
da SMED.

Para a segunda composição da SMED, que havia elaborado um Plano de

Ação com algumas metas, dentre as quais destacam como prioridades: a
elaboração do PMEA e a construção curricular, o ano de 1999 foi considerado

como um ano de efetiva relação com o Sindicato pela participação desse na

Comissão responsável pelo PMEA.

Segundo o Presidente do SISMMAR as prioridades de trabalho na gestão

sindical foram reivindicações por: melhorias salariais e das condições de trabalho;

a organização da Previdência Municipal e a continuidade ,na formação dos
profissionais da educação através de um PCCS.

Na relação SISMMAR e SMED houve dois momentos, com o primeiro

Secretário de Educação e alguns membros de sua Equipe de Ensino, quando
foram realizadas reuniões entre essas duas entidades com a finalidade de discutir

a importância da manutenção das Coordenações de Área; da Proposta
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Pedagógica do Município, posteriormente convidando representantes das Equipes

de Ensino de gestões anteriores para se resgatar as origens da referida proposta

com vistas a fortalecê-la. Relação essa alterada quando não foram consideradas

pela SMED as discussões efetuadas, não dando ouvidos as reivindicações dos

profissionais da educação, principalmente, quando da estadualização de três
escolas municipais o que acarretou as perdas, antes mencionadas, não só para os

profissionais, como também para o Município e o SISMMAR, passou então, a

cobrar da SMED todos esses fatos, portanto, não manteve mais contatos  ela,

somente excepcionalmente por ocasião da realização, em Araucária, da Sessão

do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal que da

Secretaria ajudou a organizar.

Os novos componentes da SMED “reconheceram” o equívoco da
Estadualização; restituíram as Coordenações de Área e preocuparam-se com a

elaboração do PMEA, ações que, para o Presidente do Sindicato, reaproximaram
as duas entidades.

Observando as considerações feitas pelos representantes do SISMMAR e

pelos representantes da SMED o que se pode perceber é que, durante as gestões

municipais abordadas, houve uma relação intensa entre estas duas instituições.

Por um lado ea atuação da APA/Sindicato pressionando para que fossem abertos

espaços de participação efetiva de seus representados e dos professores em
geral de modo a que pudessem fazer parte da etapa de pensar sobre a educação

municipal e não simplesmente executar as normas ditadas de cima para baixo

como infelizmente comumente ocorre em nosso pa ís.

Por outro lado a intenção da Secretaria de Educação de estabelecer
diálogo com os profissionais da educação, proporcionou a construção dos
avanços possíveis e significativos para aqueles que estavam sendo os atores

principais e construindo uma história de participação que é contada com
entusiasmo por quem dela participou efetivamente e da qual resultou saldo
positivo para a educação municipal, marcas profundas que apesar da
descontinuidade dos projetos propostos na época, continuarão teimando em
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vefificado, analisando-se a composição da Comissão constituida, agora, para

elaborar o PMEA, afirmação comprovada na exposição de alguns dos
representantes dessa entidade, nesse período.

A contribuição do ex-presidente do SISMMAR, reforça uma outra versão, ou

pelo menos, uma versão complementar dos fatos que teriam levado a elaboração

do PMEA, resgatando a pressão do Sindicato e conseqüentemente dos
professores e pedagogos da rede municipal de ensino no sentido de se pensar

fomias de superar os 'problemas e prejuízos trazidos pela descontinuidade do

trabalho de urnagestão municipal à outra.

Diante de todos esses dados percebe-se dois elementos distintos, porém

complementares, que servem como justiflcativa para o Município colocar entre

suas prioridades a construção de um PME. O primeiro sendo a ordem do Prefeito

e o segundo, a pressão dos professores através de seu Sindicato.

Considerando o exposto por Saviani em seu estudo, aqui abordado, sobre

as diferentes propostas de Plano Educacional ao longo da história da educação

brasileira, há um outro elemento que merece ser destacado, ou seja, qual seria a

concepção de plano que estaria presente na iniciativa do Prefeito e qual a
reivindicada pelo Sindicato? O que responderia também a pergunta se sena a

mesma concepção ou se seria divergente.

Pode-se constatar que há unanimidade sobre o PMEA ser fundamental no

planejamento das ações na área educacional de maneira a combater a

descontinuidade do trabalho nas gestões municipais. Porém, percebe-se, também,
duas posições que coexistem: a dos que destacam o trabalho que já vinha sendo

desenvolvido no Município e os que parecem desconsiderar tal história tomando o
PMEA como o marco zero.

Muitos dos membros da Comissão valorizam o caráter de continuidade do

PMEA, mas não expressam, ao menos com clareza, a importância da participação

ter sido ampliada. Portanto, são poucos os representantes da SMED que
destacam a importância da participação dos interessados no processo de
elaboração do PMEA e uma das Assessoras da Comissão comenta que após a
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elaboração do Plano, se deverá pensar em cada vez mais se instalar uma “gestão

participativa”.

A forma de gestão proposta no PME é a de Gestão Democrática, porém,

cabe analisar se esse princípio foi coerentemente observado durante a formulação
do PMEA ou se esteve só no nível de discurso dos membros da Comissão e suaAssessoria. ‹

Através do relato dos entrevistados pode-se afirrnar que existe uma falsa

idéia de que as pessoas de um modo geral não querem envolver-se em nada, pois

andam desanimadas e desiludidas com a vida. As pessoas podem estar
descrentes com as promessas de muitos que prometem representar a vontade

popular, porém quando têm acesso ao poder lembram-se apenas de alterar leis e

documentos que tragam benefícios a si próprios. Até por isso mesmo se está

percebendo, cada vez mais, que a participação direta é a melhor forma para poder

conquistar direitos e manter os que já se têm, pois sem a organização popular

facilmente poderão ser perdidos, como tantos dos quais os trabalhadores
brasileiros já foram expropriados.

Confonne GONÇALVES (2000) adverte quanto a gestão escolar, porém

pode-se aplicar na análise da fon'na de gestão em todos as esferas e níveis,
principalmente no que conceme à educação sem ser contudo exclusividade

dessa, a desresponsabilização financeira do Estado ou o chamado Estado
minimo:

A gestão das escolas públicas, excetuados e destacados os projetos
pedagógicos de estados e municípios que se orientam contrariamente às
propostas privatizantes do govemo federal, caminha em sentido
perigosamente anti-democrático. Desta forma são produzidas as instituições
de ensino público que vão, ao longo do tempo, se diferenciando
progressivamente quanto à qualidade; tanto mais pobres sejam os pais (não
podendo substituir o poder público na manutenção e melhoria das escolas por
meio do pagamento de contribuições e taxas) mais precarizadas quanto às
condições materiais e 'sem qualidade' serão as escolas de seus filhos
(GONÇALVES, p. 08)“.

84 GONÇALVES, Maria Dativa de Salles. A Gestão Democrática nas Escolas Públicas. Jornal
Mundo Jovem, Junho/2000.
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Há unanimidade entre os entrevistados em considerar o Fórum Municipal

de Educação a saída para o combate às formas de autoritarismos e como
“mecanismo de democratização” uma fonna legitima de socialização do poder de

decisão, pois todas as entidades a ele flliadas podem participar e expressar suas

divergências na definição das ações, porém, uma vez concluída a Sessão, têm

que se submeter às deliberações da plenária.

Umas das frases dita durante a entrevista, pela Assessora professora
Mônica R. da Silva e citada no terceiro capitulo, merece ser destacada; ”,Nós não

teäamcs passado por um processo de Planejamento Participativo se não existisse
o Fórum”.

Realmente, porém o que teria conduzido a Comissão a levantar a proposta

de discussão do PMEA no espaço do Fórum Municipal de Educação, a questão

ainda persiste.

Uma das possibilidades é a de no início dos estudos, pelo fato de se ter

aprofundado um pouco as leituras sobre os princípios da Gestão Democrática, se

teria atentado para a incoerência que se estava fazendo ao pretender propor essa

fomwa de gestão e, ao mesmo tempo, no processo de elaboração do PMEA se

utilizar uma forma centralizada para sua constmção.

Outra hipótese é a de se ter percebido que a elaboração de um PMEA não

seria uma tarefa tão simples e, diante das dificuldades do grupo, é que surge a

proposta para a ampliação do processo de decisão.

Também fica a dúvida: o que teria feito o Executivo mudar de idéia e aceitar
que o tempo e a participação destinados à elaboração do PMEA fossem
ampliados? Sena a descentralização da responsabilidade sobre o conteúdo do
documento?

Infelizmente as respostas emitidas pelos representantes da SMED, que

participaram da Comissão, parecem não ter esclarecido as questões acima
mencionadas.

Na tentativa de conseguir mais elementos que conduzissem a um melhor

entendimento a cerca da proposta da Comissão de pautar nas Sessões do Fórum
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Municipal o PMEA, apresentar-se-á as considerações feitas pelo professor
Henrique Rodolfo Theobald, na época Presidente do SISMMAR:

No início, provavelmente, para a Secretaria Municipal de Educação, a visão de um
PME era uma visão de gabinete. Chama-se alguém do Sindicato, participa das
discussões, elabora o Plano aprova e pronto. Só que aí é que está o diferencial. Com
a participação do Sindicato na elaboração, o Sindicato também interfere na maneira
de elaborar essa proposta e o Sindicato prima pela discussão com toda a base, de
uma proposta e a melhor maneira de fazer essa discussão, fazer os professores
participarem desse processo, não só alguns e seus representantes, é através de um
Fórum que .possibilite não só a participação dos professores, pedagogos que em
conjunto formam o Sindicato, mas também da sociedade comoum todo. Então, a
condição de participação do Sindicato na elaboração do Plano é a de que esse Plano
seja discutido amplamente com a sociedade e assim é que foi levado para ser
discutido na ll Sessão do Fórum e agora também na lll Sessão do Fórum. Isso não foi
um processo paclfico, automático, teve toda uma resistência, porque a administração
pública do Municipio não tem essa prática democrática de discutir as coisas com a
sociedade, com a população. Ela se força a fazer essa discussão, porque no campo
da educação no Município os professores e pedagogos, através do seu Sindicato, têm
firmado uma posição, têm construído um espaço tal na sociedade de Araucária que a
força política do Sindicato é muito grande e ela condiciona a Secretaria Municipal de
Educação a buscar discutir com a sociedade, discutir politicamente esse Plano e
também outras questões que são forçadas à discussão. Buscam (Secretaria) muitas
vezes não fazer essa discussão, mais cedo ou tarde eles acabam caindo na
necessidade de fazer essa discussão senão não há participação depois na efetivação
das propostas do Município, porque para a efetivação são necessários os
profissionais, então eles querem participar também da discussão e nada mais justo.

Verifica-se no relato do ex-presidente do Sindicato, que é atribuida a ação

dessa entidade, a razão de se ter levado o PMEA para as Sessões do Fórum
Municipal de Educação. Seu argumento é reforçado acrescentando que o
SISMMAR aceitou participar do processo de elaboração do PMEA, tendo como

objetivo principal que a discussão fosse estendida a todos os interessados e
principalmente defendendo a viabilização da participação direta dos trabalhadores

que atuam na área da educação municipal.

Como se viu a Comissão do PMEA no início aceitou a ordem de elaborar,

ela mesma, um documento que definisse os rumos para a educação municipal e

tudo leva a crer que se a pretensão inicial se efetivasse teríamos hoje em
Araucária, um Plano que, ao invés de expressar um minimo de “racionalidade

democrática”, como se considera estar presente na proposta ora elaborada,
poderia estar reforçando a “racionalidade financeira” tão enfatizada e aplicada nos
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tantos “planejamentos estratégicos” que se pode encontrar nas diversas esferas e

sistemas de ensino públicos e privados desse pais.

Nos relatos apresentados, durante o quarto capítulo, pôde-se verificar que

não houve discordância quanto â postura que o SISMMAR assumiu durante todo o

processo de elaboração do PMEA, sendo que os entrevistados apontam para a
forma comprometida como foram assumidas, por essa entidade, as etapas de

trabalho na construção do PMEA. Destacam como de fundamental importância a

preocupação que o Sindicato teve fem possibilitar constantemente o acesso às

infomtações apontando para os limites e discutindo‹os coletivamente, bem como

as possibilidades encontradas durante o trajeto percomdo.

Resgata-se aqui uma parte da entrevista do professor Henrique Rodolfo

Theobald, ex-presidente do SISMMAR quando ele se refere ao caráter educativo

que representou o processo de fomwulação do PMEA o que interferiu
“qualitativamente” na participação dos sindicalizados nas demais atividades
desenvolvidas:

Em primeiro lugar a gente sente o quanto isso é importante na construção da
cidadania do nosso sindicalizado, participar dessa discussão, participar da
elaboração de um PME, porque é uma coisa que ele tem acesso, porque é
aqui no Municipio. Porque alguns representantes têm participado dos Fóruns
Estaduais, do CONED, participam das propostas em nivel estadual e federal,
mas o conjunto participar da formulação das propostas no Municipio, leva as
pessoas a se sentirem mais cidadãs, mais participativas e isso tem uma
repercussão em todas as atividades que o Sindicato desenvolve. Então, essa
participação se toma mais qualitativa... Esse avanço é inegável. Essa
participação hoje só é possível e só tem essa profundidade porque tem uma
história de participação, um espaço que foi aberto no passado... A função do
Sindicato é a de possibilitar esses espaços. O conteúdo da discussão é um
conteúdo que acaba sendo delineado democraticamente, o importante é
possibilitar a participação e a intervenção também é muito melhor.

A síntese que se pode extrair do depoimento do ex-presidente do
SISMMAR, com total concordância, encontra-se num trecho que merece novo

destaque, pois define a função do Sindicato:

A função do Sindicato é a de possibilitar esses espaços. O conteúdo da
discussão é um conteúdo ' que acaba sendo delineado
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democraticamente, o importante é possibilitar a 'participação e a
intervenção também éf muito melhor.

Os depoimentos demonstram que, pelo menos, no caso especifico
abordado, ou seja, “o processo de construção do PMEA”, o SISMMAR teve uma

atuação determinante, que recebeu de seus representantes seja da Diretoria Geral

ou do Conselho de Representanteso apoio incondicional, por ter desempenhado o

papel de conquistar espaços para a participação para além da representatividade,

defendendo uma democracia participativa e no caso do ,PMEA um 'fiplanejamento

participativo" de fato e não somente de discurso.

Esse posicionamento do SISMMAR diante do desafio que representou a

elaboração do PMEA, contudo, não foi fácil de ser sustentado, pois houve as

contradições, as resistências ora positivas, ora negativas tanto dos representantes

da SMED, quanto dos demais trabalhadores da educação, como se pode
constatar no relato da diretora de escola municipal e membro do Conselho de

Representantes Neudja L. da S. Can/alho:

Em princípio o PMEA, pelo que eu tinha entendido, era uma exigência do
Prefeito, 'tem que fazer”. Depois, durante o processo que eu vi que não, pode
até ser uma exigência dele, mas que é um documento que pode ajudar muito.
Pode ser umdocumento a nosso favor, a favor de todos os que estão no
Municipio. Eu acho que tomou outro significado... mas, que ali está bem claro
o que a gente quer, ele está bem detalhado. Eu acho que é um documento
muito importante que tem que ser feito, também pelo fator de registro.

Somente durante o processo é que muitos dos trabalhadores da educação

foram sentindo o real significado do que se estava propondo, até quem sabe,

muitos ainda não conseguiram perceber o quanto se pôde avançar até o
momento, isso considerando só a aprendizagem proporcionada pelo processo de

discussão do qual a grande maioria dos profissionais que trabalham na educação
municipal puderam beneficiar-se.

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que confrontando a função atribuída

pelo ex-presidente do SISMMAR ao Sindicato, descrita acima, e o papel
desempenhado, o SlSMMAR cumpriu esse papel, “errando e aprendendo”
conquistou os espaços existentes e inexistentes de maneira a garantir que a voz
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dos trabalhadores da educação, apesar de representar efieialmerwte os pedagogos

e professores, entim, a voz de todos os interessados na educação municipal fosse

ouvida e valorizada, pois afinal todos desejam falar e ser ouvidos e quem
participou e acompanhou de perto todo o processo de reflexão, reconhece a força

da atuação do SISMMAR, que vem aumentando à medida que cresce a
consciência dos trabalhadores aosiquais representa e dos trabalhadores de uma

forma geral.

Dessas considerações pode-se inferir, ponanto, -que ao Sindicato cabe o

papel de organizar a categona para que participe com qualidade das discussões

sobre as políticas públicas em geral e, especialmente, sobre as educacionais.

Fomecendo elementos de análise que possibilitem interferir, questionar, propor

alterações, com dominio de conteúdo não somente técnico, mas principalmente

político de maneira a que os trabalhadores da educação possam tornar-se sujeitos

da história do Município, do Estado, do Pais, do mundo.

É com base no pressuposto acima, que se pretende aflrmar o caráter
politico da educação e o papel pedagógico do Sindicato na elaboração do PMEA:

Ora, garantir este específico da escola (ensinar) não significa um
esvaziamento -da sua dimensão politica, já que ela é resgatada, não por fora
da atividade educacional, mas por dentro dela. E a escola vai cumprir a sua
missão politica, não quando elabora no seu interior um discurso sobre a
política, mas quando, através da sua prática educativa, puder preparar o
cidadão para a vida da polis, para a vida politica, isto é, para a compreensão
da totalidade social onde ele está inserido. Compreensão esta que o tome um
cidadão operanterpara mudar a sociedade” (RODRIGUES, 1987, p.47)°5.

Portanto, o trabalho monográfico, ora apresentado, teve como proposição

analisar o papel do SISMMAR no processo de elaboração do PMEA. Para isso se

reconstituiu a relação SISMMAR e SMED no período pós 1984, ano da fundação

do Sindicato; procurou-se identificar as razões que levaram a SMED a propor a

elaboração de PME para Araucária e possibilitar informações que propiciassem

uma reflexão de melhor qualidade sobre o processo, propriamente dito, de
produção do PMEA.

8° RODRIGUES, Neidson. Por uma Nova Escola - otransitório e o permanente na educação.
São Paulo : Cortez, 1987.
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Contudo, percebe-se que alguns aspectos merecem ser aprofundados
como: a análise do conteúdo do PMEA; ouvir mais vozes, a cerca do processo,

dos profissionais da educação que atuam nas escolas municipais; acompanhar de

perto a sua tramitação pelo Executivo e Legislativo Municipal os quais poderão

remeter a alterações do conteúdo PMEA; e finalmente a efetivação do PMEA.

Todos esses aspectos, acima enumerados, e alguns outros que certamente

irão se configurar no decorrer dos acontecimentos, fazem com que se tenha uma

motivação, muito forte, de modo a se pensar em alternativas para se continuar

participando do processo com condições de distanciar-se dele para oiiiá-io
criticamente.

O período em que foram coletados e sistematizados os dados sobre a
elaboração do PMEA, constituiu-se em espaço ímpar até o momento, pois não se

havia passado por expenência igual, ou seja, poder participar efetivamente de um

processo e, ao mesmo tempo, analisá-lo da forma criteriosa e centrada como as

orientações foram conduzidas.

Dificuldades existiram, principalmente a de conciliação do trabalho, do

estudo, da família, porém, a recompensa se dá pela satisfação de ver um trabalho

concluído da melhor forma possível e mais ainda ao avaliar-se o quanto de
crescimento pessoal e profissional se obteve.

O processo que culminou com a elaboração da monografla, também não

pode ser desconsiderado, pois o diálogo estabelecido com os muitos professores

durante suas disciplinas, os espaços de avaliação coletiva do curso, a
representação dos alunos nas reuniões do DEPLAE, certamente contribuíram na

constituição da pessoa que hoje sou, pois a abertura para ouvir os alunos revela o

espírito democrático que permeou a oferta desse curso de especialização, que

dentre os poucos ofertados, obedece ao principio da gratuidade tão esquecido ou

deixado de lado pelas instituições que ainda se dizem públicas.

A valorização dos alunos e o cumprimento de sua função como instituição

de ensino, no entanto, não se limitou ao periodo da oferta das disciplinas,
estendeu-se durante toda a etapa da sistematização da monografla e culminou

com a oportunidade de possibilitar através da “XV Semana de Ensino Pesquisa e
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Extensão", a socialização do que foi produzido, observando a natureza do
processo de construção do conhecimento que é coletiva e reforçando a idéia de

que toda a produção de conhecimento só tem valor se tiver como finalidade tomar
a sociedade cada vez mais humana.

Esse processo de humanização foi possibilitado aos alunos do curso de

especialização em “Organização do Trabalho Pedagógico” pelos trabalhadores da

Educação que atuam na Universidade Federal do Paraná, pois os professores e

funcionários, dessa instituição demonstraram acreditar e investir na forma pública

de ensino, por terem consciência de que essa se constitui a única oportunidade

para a maioria da população de acesso ao conhecimento sistematizado, e por isso

preocupam-se em fazer dela uma referência a ser seguida por todos aqueles que,
ainda e apesar de tudo, colocam a vida humana acima de qualquer valor material.
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U_NIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADO: Divanir Ribeiro - Professor Café

FORMAÇÃO: Química e Matemática - Especializações em
Interdisciplinaridade na Educação Básica e Meio Ambiente. Mestrado em
Engenharia da Produção com ênfase na psicologia organizacional.

FUNÇÃO: Professor de 58 a 8a séries - Matemática

TEMPO DE ATUAÇÃO: 23 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: 23 anos

REPRESENTANTE DO SISMMAR - APA (1986 a 1988) e 1993 a 1996

Questões Bloco 01:

1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?

2 - Quais eram as prioridades de trabalho?

3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua

gestão? Com que finalidade?

4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?

Por quais razões? Quais foram os resultados?
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RESPOSTAS "
“Em 1986 a 1988 que nós estivemos trabalhando na APA, era uma situação

um tanto difícil, principalmente porque não tínhamos uma política definida na rede

municipal e na época quem estava a frente da prefeitura como prefeito era o

Rogério Kampa e então o município tinha no máximo uns 200 professores, então,

não se tinha uma política definida para a educação no município.

Aí a gente se organizou, nos estruturamos como representantes da

categoriafhouve eleição para a APA e a gente ne_sse momento já começou a
.observarlíque começaram a surgir os tais conflitos de poder, que é uma coisa

natural, quando se tem digamos uma estrutura no caso uma entidade para
defender ou trabalhar junto com a categoria dos professores... Existiam questões

conflitantes que eram questões complicadas. A maioria dos professores eram de

pré a 48 série e nós tínhamos umas 3 escolas de 58 a 8a série... Existiam bastante

divergências na questão do Executivo, na questão administrativa com os
professores. Eu pegaria a questão salarial, que foi exatamente nesse momento

que nós começamos a traçar uma política salarial e até apresentar ao Executivo...

Que estava bastante defasada na ocasião e começamos a desenvolver projetos

também voltados a própria política educacional do município, tanto que em 1987

tivemos o 1° concurso aqui na rede municipal e este concurso veio em função de

uma lei do governo federal que os municípios deveriam ter, que seus funcionários

deveriam estar organizados em associações ou em sindicatos e que também
deveria ter o concurso público para os diferentes setores do funcionalismo público.

Em 1986 e 1987 a gente se organizou no sentido de não propriamente

estabelecer regras para o concurso, trabalhamos em cima do Estatuto do
magistério... estruturamos e na sequência então, houve o 1° concurso pro
magistério público aqui em Araucária.

A APA na ocasião trabalhou fundamentalmente na questão do Estatuto do

magistério do município de Araucária...

Pra finalizar 88 como o nosso conflito era bastante grande com a gestão do

então prefeito... acabamos fazendo uma greve... no dia 13 de maio de 1988... que

se desdobrou pra momentos bastantes ruins em que colegas nossos foram

2



demitidos, estávamos rescém empoçados como estatutários foi logo após o nosso

concurso e nós estávamos ainda no tal do estágio probatório e ai alguns colegas

nossos foram mandados embora, houve também um outro grupo que pegou 3 a 4

meses de suspensão. Eu por exemplo peguei 4 meses de suspensão por conta da

liderança dessa greve que ficou muito famosa aqui no municipio. Tanto que hoje

em dia quando se fala em fazer paralisação que é uma coisa muito legítima do

próprio trabalhador, o pessoal pensa muito na questão do que houve conosco em

1988. Mesmo porque' a rede municipal esta muito próxima da administração, do
executivo então o conflito também fica bastante próximo...

SEGUE FALANDO SOBRE O PERÍODO EM QUE ESTEVE NA SMED:

1989

Nós tínhamos um trabalho espetacular junto ao pessoal de pré a 43 série.

Então era Língua Portuguesa reunindo-se com o pessoal de pré a 43 série,
matemática... Enfim, eram todas as áreas que se reuniam com o pessoal de pré a

4a série, nesse projeto integração.

Então em 1991, 1992 em que pese o salário ser uma coisa complicada, a

gente como professor, mas existia uma motivação muito grande dos professores,

que até acabavam deixando a questão salarial de lado e trabalhando em prol de

uma causa maior que era a educação. E essa motivação era o chamado projeto

integração e nesse projeto integração todos os professores de pré a 88 série

estavam envolvidos no processo. Então esse projeto chamado integração era

exatamente pra buscar a integração mesmo, unir, integrar as partes desse todo...

Foi muito rico exatamente em função desse ponto motivador.

Referente ao período 1993 a 1996: fomeceu documentos para análise.

3
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ "
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADO: José Luiz Brogian Rodrigues
FORMAÇÃO: Químico. Bacharelado em Química e Especializações em
Metodologia da Ciência e Ciência Política
FUNÇÃO: Professor de Matemática de 53 a 82 série
'rErvii=>o DE ATu,¢›.çÃoz 22 anos
TEMPO DE SERVIÇOEM ARAUCÁRIA: 13 anos
REPRESENTANTE DO SISMMAR: Presidente da APA na transição para
Sindicato

Questões Bloco 01:
1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?
2 - Quais eram as prioridades de trabalho?
3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua

gestão? Com que finalidade?
4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?
Por quais razões? Quais foram os resultados?

Questões Bloco 2 letra D:
1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
2 - Como você caractenzaria o processo de elaboração do PMEA, da ll

Sessão à Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação?
3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos

aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do Fórum nesse processo?
RESPOSTAS

Bloco 01
1- “Nossa preocupação primeira era organizar a categoria para o que de
fato deveria acontecer, uma organização da categoria para que a gente se
mobilizasse melhor porque nós passãvamos aí por um período bastante ruim
enquanto categoria no sentido das condições de trabalho, das condições de
salário, então no momento o primeiro passo nosso foi organizar a categoria para
que a gente pudesse reivindicar junto a mantenedora melhores condições de
trabalho e a melhoria no nosso salário que na época estava bastante baixo, havia
muita reclamação”.
2- “Nós quando pegamos a Associação dos Professores de Araucária,
nós pegamos num período também de transição política no país. Então, nós
tínhamos já em mente que deveríamos transformar a Associação dos Professores
num sindicato. Também com a finalidade de sair mais fortalecido enquanto
categoria. E no momento quando nós pegamos a Associação, só para você ter

1



uma idéia, nós não tínhamos nem uma máquina de escrever. Então, nós tínhamos
na verdade que praticamente estruturar toda a Associação para que pudéssemos
ter o mínimo de condições de trabalho em cima dos anseios da categoria. Nós
não tinhamos uma sede própria, nós tinhamos uma sede alugada. Não tinhamos
um funcinonário, não tínhamos advogados. Então, essa estrutura muita pequena
que quando assumimos encontramos, tinha que ser modificada. Apesar de que
nós, além da transição da Associação para o sindicato, nós não conseguimos dar
uma estrutura melhor em termos de estrutura física para o sindicato. Continuamos
até o final do meu periodo, ainda num local alugado, com um pouquinho mais de
condições de trabalho, com móveis, com uma máquina de escrever, com um
funcionário e essa intenção nossa maior de fazer essa transfomtação para
sindicato, nos .absorveu bastante tempo. Nós tivemos bastante atividades com
relação  efetivar o quadro de pedagogos que na época os' pedagogos não tinham
sequer um plano de carreira... na época nós tivemos uma conquista muito grande
que foi aquela gratificação dos pedagogos de 30%. Que era urna reivincticação
antiga dos pedagogos... Durante esse período nós tivemos um trabalho bastante
forte de visitas às escolas, porque entendemos na época que nós enquanto
Associação deveriamos ir até o local de trabalho de todos, até para entender
como é que era a situação de cada escola de cada local de trabalho e isso nós
fizemos durante todo o período ...que estivemos. Visitando as escolas
periodicamente e tirando toda aquela ansiedade, toda a solicitação dos
professores para poder junto ao poder executivo, junto á mantenedora reivindicar
aquilo que de mais emergente era. Além de claro, também, nós tinhamos as
assembléias que a gente reunia todo o pessoal num determinado momento, mas o
forte mesmo na época acredito que tenha sido nós visitarmos periodicamente
todas as escolas e com isso a gente alcançava um maior número de professores e
conseguíamos ter mais próximos da gente uma realidade bastante real do que
acontecia ao nivel das unidades escolares, ao nível da nossa própria
profissionalização, das nossa condições. Enfim, foi um trabalho voltado realmente
para que isso fosse melhorado, a nossa condição de trabalhador. Na época nós
tínhamos uma liberação, eu era o presidente que era liberado o período integral e
tínhamos a vice-presidente que também acompanhava um pouquinho o trabalho
da gente, mas não tinha uma liberação. Na época o único liberado era o
presidente. Que fazia esse trabalho de visitas e tal. Lembrando ainda que é
bastante importante, a nossa estrutura era tão pequena que tudo isso era feito
com recurso da gente mesmo. Na época, eu lembro bem que tinha que percorrer
com carro próprio, nós não tínhamos a estrutura de o sindicato poder sustentar um
carro. Como não tínhamos a estrutura de poder arcar com os honorários de um
advogado?

3 e 4- “Os contatos com a SMED, na nossa época nós tivemos dois
períodos. Nós iniciamos com uma secretaria de educação e que foi
substituída por um outro secretário. Então, no primeiro momento nós
tivemos um pouco de dificuldade de nos entender com uma secretaria que
tinha seu plano de trabalho bem definido, sabia bem o que queria, porém,
nós éramos pouco ouvidos. Houve nesse interim um certo conflito entre a
secretaria e os professores aonde nós enquanto associação tivemos que
interferir várias vezes, porém esse tempo passou e um novo secretário
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assumiu, o que nos deu um pouquinho mais de tranqüilidade e nos escutou,
pelo menos nas principais reivindicações, naquilo que mais nos afligia.
Então, nós conseguíamos trabalhar um pouco mais próximos. O sindicato
tinha uma certa credibilidade... Tínha-se uma certa aceitação e sempre que
fosse necessário éramos ouvidos e tinhamos nossa opinião muitas vezes
pelo menos escutada e o secretário sempre procurava atender de alguma
maneira, dentro daquilo que era possivel. Nesse segundo momento da
secretaria, então desenvolveu-se ai o Projeto Integração do qual a
associação sempre foi escutada, participou, dava opinião, além de que foi
sempre chamado para participar de concurso para professores, para
pedagogos... o Projeto Integração foi na verdade um embrião de projeto
para o que  nós temos aiem termos de PME. Que foi muito bem aceito
e que por urnperiodo ele esteve ai como sendo oponto mais importante da
educação de Araucária... também, a associação sempre procurou se fazer
presente, porque acho que era função mesmo da associação procurar
mostrar a cara naquilo que era pertinente à nossa categoria. Para que a
coisa não ficasse desequilibrada, ficasse de um lado só, pendendo para o
lado apenas do executivo. Então, nós tinhamos claro, uma obrigação de
estar sempre correndo atrás, mostrando a cara e exigindo inclusive a nossa
participação... Quando eu assumi a associação nós tínhamos um salário de
1.28 salários minimos. Nosso estatuto previa 2.2. Então, nós logo
começamos a caminhada em relação à recuperação desse salário, sempre
com o apoio dos indices do DIEESE que são os índices do custo de vida e
sempre negociando com o prefeito o poder de compra do trabalhador.
Fomos recuperando nosso salário gradativamente, até o ponto que quando
chegou o flnal do meu mandato, depois de dois anos nós estávamos com
um salário base da categoria, lá no A1 de 2.86, quase três salários
minimos, bem além dos 2.2 que nós tínhamos estabelecido no próprio
estatuto e está lá até hoje. Então, isso mostrou realmente uma vontade de
arrumar a casa em termos de valorização do proflssional e com isso nós
tivemos aí um ganho bastante grande em tennos da nossa qualidade, em
termos da procura de outros profissionais por Araucária e ficamos ai num
patama_r até bastante invejável em relação a outras cidades e a outros
municípios”.

Bloco 02 letra D

1- “Eu acho que o PME é de grande relevância para o municipio de
Araucária, até porque define caminhos, define um norte para a educação. Nós
temos aí um .problema bastante grande na educação, se por um lado ela está
muito bem colocada no plano principalmente de assessoramentos, no plano de
atendimento ao professor, porém por outro lado eu percebo que a educação, ela
está solta. Solta no sentido de cada um faz o que quer. Acredito que esse cada
um faz o que quer tem trazido perdas na qualidade do ensino de Araucária. E o
plano acredito que vai servir como um norte e teremos também um balizamento de
como tratar o nosso planejamento, o nosso trabalho dai para frente, ponto muito
importante na minha opinião”.
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2- “Eu acredito que a ll Sessão apesar de todo o trabalho feito com os
grupos, eu acho que o professor de um modo geral foi pouco ouvido. Até porque
eu participei de um grupo e o relatório final contemplou exatamente o contrário
daquilo que a gente havia discutido. Não sei porque razão, não sei o que houve.
Já na lll Sessão do Fórum, eu acho que já foi mais democrática, houve uma
participação mais efetiva dos professores que puderam colocar suas idéias, suas
opiniões. E pelo que eu estou percebendo, até participando no trabalho aí como
relator, realmente aquilo que foi discutido é que está sendo contemplado dentro do
plano. Então, acredito que essa lll Sessão foi muito importante e até decisivo para
aquilo que o grupo de professores, o magistério de Araucária estava pleiteando.
Muito mais elaborado, aquilo que os grupos conversaram, aquilo que os grupos

S' trabalhararn e escreveram é aquilo que vai ser discutido depois .nessa nova
plenária que será daqui mais uns dias e depois também lágunto na Câmara
Municipal. A Ill Sessão, no meu ponto de vista, foi muito boa”.
3-' “Eu tenhoa impressão de que o trabalho da lll Sessão teve uma
penetração maior no meio dos professores, até porque nós estamos discutindo
ainda. Enquanto que na ll Sessão, terminou a Sessão e parece que ficou um
grupo lá encarregado de dar destino àquele material e pouco se divulgou. Nós
fomos ter conhecimento... na lll Sessão. E essa lll Sessão pelo que a gente está
vendo, após a lll Sessão, é que realmente os grupos estão participando mais
ativamente... os relatores... estarem sendo chamados a participar para contribuir
na elaboração do documento final. Então eu vejo que já não caiu no
esquecimento, a coisa ficou realmente no processo de continuidade. Essa lll
Sessão ainda está andando, ela não terminou. Nós estamos ai mais por dentro do
material que foi discutido na plenária, nós tivemos um avanço bastante grande em
relação à ll Sessão. É claro que para a aprovação e efetivação ainda tem muita
coisa a rolar, não vai ser muito simples, mas eu acredito que de um modo geral os
grupos ainda estão organizados e isso toma um pouquinho mais fácil. Do
encerramento da lll Sessão até o momento, encerrou-se apenas aquele encontro
com o grande grupo, mas continua com o trabalho e o pessoal envolvido está ai
ativamente, acredito que nós tenhamos aí aprovado esse plano”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ'
SETOR DE EDUCAÇAO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADO: Sergei Higino Hoffman
FORMAÇÃO: F iløsofia
FUNÇÃO: Professorde História de 53 a 8a série
TEMPODE ATUAÇÃO: 14 anos '
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCARIA: 10 anos
,REPRESENTANTE DO SISMMAR: Presidente do SISMMAR - 1989 a 1992 e
Coordenador de GT na III Sessão do Fórum Municipal de Educação

Questões Bloco 01:
1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?
2 - Quais eram as prioridades de trabalho?
3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua

gestão? Com que finalidade?
4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?
Por quais razões? Quais foram os resultados?

Questões Bloco 02 letra D:
1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
2 - Como você caracterizaria o processo de elaboração do PMEA, da ll

Sessão à III Sessão do Fórum Municipal de Educação?
3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos

aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do Fórum nesse processo?

RESPOSTAS - Bloco O1

1 e 2- “Iniciamos nosso trabalho de presidente do SISMMAR em 1991, após a
eleição de199O, tomamos posse no início de janeiro de 1991 e houve a transição
da Associação dos professores de Araucária para SISMMAR. Entre nossas
prioridades no inicio da gestão há uma dificuldade que a gente estava
encontrando era de ter uma sede própria, com um local para reuniões, para
discussão do trabalho sindical. Havia então, uma contribuição de um por cento até
1990, em 1991 foi proposta a alteração dessa contribuição mensal, da
mensalidade sindical, para dois por cento em vista de uma sede própria que a
gente precisava ter o mais rápido possivel para si ter o espaço necessário para as
atividades sindicais. Então o plano de nossa gestão foi passar para dois por cento,
comprar telefone, construir a sede que hoje está situado o SISMMAR que só foi
possivel no ano de 1992, a inflação era bastante alta no período, o primeiro ano
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só foi feito uma poupança para construção no ano seguinte. Na época não
tínhamos convênios e a questão era basicamente de luta pela data-base e por
melhores condições de trabalho. Nosso primeiro ano na gestão foi na sede
provisória... alugada, em 1993 com a nova sede foi mobiliada...
Com relação ao plano de trabalho de 1992, nós tivemos a necessidade -de
contratar um advogado já em 1991, foi contratado para resolver processos na
justiça com relação a data-base, negociação salarial e os processos de licenças
para liberação de aposentadoria e fazer o trabalho principal que era toda semana
acompanhar e orientar os professores quanto aos direitos do estatuto e ações na
justiça... Em 1993 já na gestão de outro prefeito, as relações não passaram a ser
tão fáceis, .tão facilitadas como anteriormente. O novo prefeito diflcultou bastante a
atuação sindical e não 'permitiu mais as liberações, cortou as .-.liberações dos
sindicalizados. Houve muita dificuldade de estabelecer diálogo com e nova
administração e houve a necessidade de iniciar as mobilizações pela data-base,
nas negociações não houve espaço tão fácil, só mais no final de 1993 e a gestão
terminava ai em 1993”.

3 e 4- “Essa relação com a secretaria de educação, era sempre feito trabalhos em
conjunto porque havia um grupo de coordenadores de área também na direção
sindical. I-laviam diretores do sindicato que estavam coordenando algumas áreas
da secretaria. Elaboravam-se os planos em conjunto, principalmente os
coordenadores e o secretário da educação da época, com as diretoras das
escolas e o que era decidido no grupo, geralmente era acatado pelo secretário
com bastante aval político, por exemplo 108 salas de aula que foram construídas,
num período de 4 anos. _Houve bastante respaldo político para que a educação
fosse priondade na época e as diretoras de escola tinham uma presença política
marcante no município, isso fazia com que, também, tudo fosse acatado com mais
facilidade pela secretaria de educação. Os trabalhos em conjunto que a gente
desenvolveu eram cursos de fonnação sindical, cursos de forrnação política,
promovidos pelo SISMMAR e a parceria com a secretana de educação se
meramente para discussão de novas políticas de data-base, por exemplo, da luta
sindical que alguns coordenadores estavam conosco nessa luta sindical... A
finalidade da secretaria era também colocar-se a disposição da melhor
organização possível para que atingisse todos os professores atendendo o melhor
pela educação. Havia então, um relacionamento de fazer com que as pessoas da
SMED chegassem até às escolas também com o aval do sindicato. O sindicato
apoiava na época, as medidas que vinham em beneficio da educação, como era
prioridade da política municipal da época. E isso até início de 1993, vinha sendo
bem conduzido pela prefeitura, pela SMED. Em 1992 houve por parte de
coordenadores de área, sindicalistas a iniciativa de iniciar uma proposta
pedagógica para o município. A implantação dessa nova proposta veio com o
trabalho em conjunto do SISMMAR e da SMED no Projeto integração, esse
projeto... não teve mais continuidade. No início teve grande mobilização em tomo
desse projeto e nesses dois anos ele tentou estabelecer uma proposta pedagógica
para o município que não chegou a ser concluída e nem implementada. O Projeto
Integração procurava buscar integração com as áreas, com as várias disciplinas e
nas horas-atividades os grupos participavamiativamente, todos os professores das
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áreas... na elaboração de planos curriculares, na elaboração deplanejamento de
curso, de assessoria com professores da federal e nós tínhamos uma grande
participação de professores aprovando, omologando, discutindo uma proposta
pedagógica para o municipio. Ela estava sendo confeccionada, ela estava sendo
discutida a partir de toda uma mobilização de dois anos em tomo de o municipio
ter sua própna proposta pedagógica. Esse projeto foi engavetado e até hoje não
temos a mínima discussão novamente desse projeto”.

Questões Bloco O2 letra D:

1- “O PME é uma grande expectativa para todos os professores,
profissionais da educação que há muitos anos estão solicitando-uma atençao
especial .à educação do municipio, para que tenham condições reais de trabalho,
de funcionamento das escolas. Que as escolas não fiquem tão abandonadas pela
administração municipal, como se encontram atualmente. Há uma falta enorme de
apoio pedagógico... falta uma proposta pedagógica, realmente, que de conta de
atender todas as crianças do município de uma maneira que merece a população
local. O PM deve ser o pilar que vai dar sustentação a toda as próximas ações, as
próximas gestões do municipio que possam não sofrer tantos problemas como
vem sofrendo atualmente. O PM deve possibilitar uma retomada de projetos
importantes que foram engavetados. De atitudes novas, frente a complexidade
que exige toda a educação, que exige todas as escolas. Tanto a nova LDB
(9394/96). Essa relevância, essa importância do plano não só para a educação no
municipio, mas beneficia toda a sociedade que vai poder entender melhor como a
educação de seu filho vai fazer diferença no futuro”.
2- "Da ll Sessão para a lll, do ano passado para esse ano, houve um salto
de qualidade, quantidade dos trabalhos que canalizou, que possibilitou um plano
com a participação mais abrangente possível das entidades e das pessoas ligadas
ao Fórum. Com a participação ampla dos professores, possibilitando assim, um
grau muito maior de envolvimento e responsabilidade, tanto pela elaboração,
como depois pela execução desse plano. Acredito que da elaboração dele
depende muito para que a sua execução seja da melhor forma possivel”.
3- "Um ponto positivo a mais (além dos anteriormente apontados,
destaque para o Fórum) nessa lll Sessão foi o grau de discussão muito
aprofundada, bastante elucidativa para os presentes e pode ser amplamente
debatido, inclusive estendido com uma sessão extra (plenária extraordinária) e
que pode então permitir assim um trabalho bem mais elaborado...Os limites que a
elaboração tem atualmente é pela falta as vezes de tempo para ele ser concluido
com o tempo necessário e pessoas estarem com o tempo mais liberado para esse
fim, com o tempo mais disponível para que ele seja aprovado ainda esse ano,
para que possa entrar em orçamento e ser aplicado o mais breve possível... o
limite que a gente tem maior do plano é que ele seja engavetado. O maior limite
desde a elaboração até a execução é que ele seja esquecido”.
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UNlVERSlDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇAO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADO: Henrique Rodolfo Theobald
FORMAÇÃO: Filosofia. Especialização em interdisciplinaridade.
F UNÇÃOÍ :prcfessorpe História de 5al`a 88 sénesz..
TEMPO DE ATUAÇAO: 12 anos E
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAucÁRlAz O9 anos
REPRESENTANTE DO SISMMAR: Presidente -1997 a 1999

Questões Bloco 01:

1 - Qual era o Plano de trabalho do SISMMAR na sua gestão?
2 - Quais eram as prioridades detrabalho?

3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua
gestão? Com que finalidade?

4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você
estava na presidência do SISMMAR? Foram desenvolvidas algumas atividades
em conjunto? Quais? Por quais razões? Quais foram os resultados?

Questões Bloco 02:

Questões referentes a primeira parte do bloco dois:
1 - Qual foi o motivo que levou a Secretaria Municipal de Educação a

propor a elaboração de um Plano Municipal de Educação para Araucária?
2 - Por que em conjunto com o Sindicato do magistério municipal?
3 - Qual foi o motivo que levou o Sindicato a aceitar trabalhar em conjunto

com a SMED na elaboração de um PMEA?

Questão referente a terceira parte do bloco dois:

Por que foi proposta a discussão do PMEA no espaço da Il Sessão do
Fórum Municipal de Educação e como isso ocorreu?

RESPOSTAS

1 a 4 - “Inicialmente a proposta da chapa que venceu as eleições do
sindicato era dar continuidade ao trabalho de formação dos professores,
principalmente através da elaboração de uma proposta de PCCS (Plano de
Cargos Carreira e Salário); a questão da Previdência, que estava com problema já
na época; buscar de uma forma ou de outra negociar melhorias no salário, nas



condições de trabalho. Fundamentalmente eram essas três questões que estavam
sendo propostas e que pautaram o trabalho nos três anos...

Inicialmente como a gente assumiu o SISMMAR em dezembro, início de
janeiro assumiu a nova administração no município. Quando houve essa
composição da nova administração, a gente procurou o novo secretário da
educação, professor Orivaldo, também houve de parte dele o interesse em
conhecer o presidente do sindicato, conhecer a diretoria do sindicato e nós
marcamos uma reunião ainda no mês de janeiro, nessa reunião, participaram a
diretoria do sindicato e representantes da Equipe que estava sendo forrnada na
SMED... veio o professor Orivaldo, o professor José Luis, o professor Carlos e
também o vice-prefeito professor Hino Dirlai... Nessa primeira reunião a gente
traçou uma série de questões que eram ligadas as propostas que o SlSl\/llviAR
defendia na época que era a manutenção de uma Equipe de Ensino com
coordenadores de área sendo escolhidos pelas próprias áreas e pelas próprias
séries. O que não se efetivou depois mais na frente. Também a manutenção de
toda uma proposta educacional que já havia no município, que tinha sido
elaborada com a participação dos professores, o que também não se efetivou a
seguir. Foram as duas questões fundamentais que nós defendemos na época
junto à secretaria de educação e que a gente esperava ver contemplada. Só que
no decorrer do período, já no mês de março a secretaria municipal de educação
adotou posturas diferentes, não manteve a Equipe de Ensino com as
coordenações de área, exatamente buscando conter gastos... A questão da
manutenção da proposta pedagógica que havia no município, também não se
manteve, porque o secretário da educação como não fazia parte do quadro dos
professores do municipio e sim professor ligado a rede estadual e não
conhecendo o conteúdo de nossa proposta, por ouvir falar, simplesmente deixou
de lado a proposta e também por ser uma administração de oposição que venceu
as eleições... e adotou o plano curricular, a proposta pedagógica do Estado do
Paraná. lsso deixou uma marca profunda de resignação e revolta, principalmente
naqueles professores na grande parte dos professores que participaram das
discussões na elaboração da proposta pedagógica em curso no município, apesar
de nos dois últimos anos anteriores não haver mais um aprofundamento, uma
revisão dessa proposta, uma discussão, mais o conteúdo, o bojo dessa proposta
pedagógica, .tinha uma linha com a qual os professores concordavam e ajudaram
a elaborar. Então, nesse primeiro ano nós não tivemos mais muitos outros
contatos com a secretaria municipal de educação dentro dessa questão
pedagógica, educacional do município. Tivemos contatos ainda devido a Sessão
do Fórum Estadual que foi realizada no município e com a qual a secretaria de
educação também se comprometeu, então teve um trabalho em conjunto. Mas,
nas questões própnas nossas não teve, tanto é que no final do ano aconteceu
assim aquilo que foi a gota d'água nas relações entre o sindicato e a secretaria
municipal de educação que foi a estadualização de três escolas municipais e que
gerou todo um problema de sobra de professores e realocamento e tudo isso a
secretaria municipal de educação fez e elaborou não tendo a participação do
sindicato, não discutindo nem com o sindicato, nem com as escolas, foi uma
decisão arbitrária e aí começou todo um processo de resistência do sindicato, dos
professores, do municipio. Enfim, que culminou na queda do secretário da
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educação e toda a sua equipe no mês de agosto do ano seguinte, foi um períodomuito tenso”. ,
1 a 3 - A secretaria não tinha proposta de atuação e isso nós acusávamos,

nós constantemente levantávamos a questão de que a secretaria não tinha
proposta definida, nem pedagógica, nem educacional pro município 'e nesse bojo,
nessas discussões foi que a primeira vez o professor Orivaldo acenou com a
possibilidade de se elaborar um plano municipal de educação, a partir dessa
proposta houve uma reunião que o sindicato mediou, entre a secretaria municipal
de educação e a equipe de ensino da gestão anterior e nessa discussão onde
havia uma série de acusações de um contra o outro, o sindicato buscou mediar
exatamente no seguinte sentido, e dai, a partir disso, resgatando a história que a
participação dos profissionais de educação tem em .Araucária na discussão de
uma proposta pedagógica, de um processo educacional no municipio, o que
podemos fazer. E ai é que a proposta de PME veio a tona e foi tirado uma equipe,
foi feito um primeiro projeto isto no primeiro semestre de 1998. Em agosto de 98 o
secretário e sua equipe foram destituídos e assumiu uma nova equipe na
secretaria municipal de educação, a professora Sueli... Como o SISMMAR teve
uma participação muito importante, os professores tiveram uma participação muito
importante na destituição do secretário, o SISMMAR passou a ser mais ouvido, a
ser mais procurado pela nova equipe, tanto pra montagem da equipe, como os
rumos que deveriam ser tomados. Então, o primeiro reconhecimento que a
secretaria municipal de educação fez foi que a estadualização tinha sido um
grande erro, tanto que fechou postos de trabalho para os professores municipais,
como o prejuizo financeiro para o municipio devido ao FUNDEF que paga por
aluno, então o número de alunos que foi repassado para o Estado, é um dinheiro
que não mais foi repassado para o municipio, significou um prejuizo também
financeiro para o município.

Ai nessas discussões com essa equipe, nós colocamos essa questão do
PME que deveria ser elaborado e foi encampado, então por essa nova equipe da
secretaria municipal de educação, em conjunto com o sindicato, de se montar uma
nova equipe, fazer um novo projeto e passar à elaboração do PME. Então, as
relações aí foram mais diplomáticas, nesse período o sindicato e a secretaria
municipal de educação passaram a ter uma participação mais negociada , a partir
de então.

O sindicato do magistério municipal de Araucána representa o magistério
do municipio e o magistério tem uma história de participação na elaboração das
políticas, principalmente da questão pedagógica e das politicas educacionais do
município, já tem uma história bastante longa e o sindicato foi formado por estes
profissionais que tém essa história de participação, então a lógica aqui do
sindicato é seguir o que a base quer e a base, os professores, aqueles que têm
opinião, aqueles que participam, aqueles que discutem, eles querem participar do
processo, então o sindicato não pode se imiscuir de participar desse processo.
Porque uma proposta para a educação do município vai envolver
fundamentalmente quem, os profissionais envolvidos com o processo educacional,
então, eles têm que participar dessa discussão, isso a direção do sindicato
defendia, o Conselho de Representantes, os próprios professores, pedagogos que
fazem parte do sindicato defendem essa participação.
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E quando o poder público instituído, representado pela secretaria municipal
de educação oferece essa possibilidade o sindicato participa normalmente e
quando não oferece o sindicato busca fonnas de participar, reivindicando
participação em comissões, participação em discussões que são feitas em todos
os níveis, não só no PME. É cobrado pelos representantes, pelos professores nas
escolas essa participação do sindicato. Se o sindicato não participa, aí sim é que a
cobrança é bastante grande. Agora a participação não é questionada, ela é
incentivada pela base, então isso é prática histórica do sindicato”.

Bloco O2
1 - Aí já é a continuação de todo aquele processo. No inicio,

provavelmente, pra secretaria municipal de educação, a visão de um PME era
uma visão de gabinete. Chama-se alguém do sindicato, participa das discussões,
elabora o plano e aprovaie pronto. Só que aí é que está o diferencial. Com a
participação do sindicato na elaboração, o sindicato também interfere na maneira
de elaborar essa proposta e osindicato prima pela discussão com toda a base, dê
uma proposta e a melhor maneira de fazer essa discussão, fazer os professores
.participarem desse processo, não só alguns e seus representantes é através de
um fórum que possibilite não só a participação dos professores, pedagogos que
em conjunto formam o sindicato, mas também da sociedade como um todo. Então,
a condição de participação do sindicato na elaboração do plano é que esse plano
seja discutido amplamente com a sociedade e com isso é que foi levado para ser
discutido na ll Sessão do Fórum e agora também na Ill Sessão do Fórum. Isso
não foi um processo pacífico, automático, teve toda uma resistência, porque a
administração pública do município não tem essa prática democrática de discutir
as coisas com a sociedade, com a população. Ela se força a fazer essa discussão,
porque no campo da educação no município os professores e pedagogos através
do seu sindicato têm firmado uma posição, têm construído em espaço tal na
sociedade de Araucária que a força política do sindicato é muito grande e ela
condiciona a secretaria municipal de educação a buscar discutir com a sociedade,
discutir politicamente esse plano e também outras questões que são forçadas a
discussão. Buscam (secretaria) muitas vezes não fazer essa discussão, mais cedo
ou tarde eles acabam caindo na necessidade de fazer essa discussão senão náo
há participação depois na efetivação das propostas do municipio, porque pra
efetivação são necessários os profissionais, então eles querem participar também
da discussão e nada mais justo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em primeiro lugar a gente sente o quanto isso é importante na construção

da cidadania do nosso sindicalizado, participar dessa discussão, participar da
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elaboração de um PME, porque é uma coisa que ele tem acesso, porque é aqui no
município. Porque alguns representantes têm participado dos Fóruns Estaduais,
do CONED, participam das propostas em nível estadual e federal, mas o conjunto
participar da formulação das propostas no município, leva as pessoas a se
sentirem mais cidadãs, mais participativas e isso tem uma repercussão em todas
as atividades que o sindicato desenvolve. Então, essa participação se torna mais
qualitativa... Esse avanço é inegável. Essa participação hoje só é possível e só
tem essa profundidade porque tem uma história de participação, um espaço que
foi aberto no passado... A função do sindicato é a de possibilitar esses espaços. O
conteúdo da discussão... é um conteúdo que acaba sendo aparado
democraticamente, delineado democraticamente, o importante é possibilitar a
participação e a" intervenção também é muito melhor”.



uN|vERsioADE FEDERAL oo PARANÁ
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Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADOt~Ai1vonil Vieira

FORMAÇÃO: Filosofia e Teologia

F UNÇÃO: Secretário da Educação - Cargo Comissionado

TEMPO DE ATUAÇÃO: Não é da Área da Educação

TEMPO DESERVIÇO EM ARAUCÁRIAÍ O8 anos

REPRESENTANTE DA SMED: Secretário da Educação - 1984 a 1992 (exceto

no ano de 1989, portanto em duas gestões municipais).

Questões Bloco 01:

1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?

2 - Quais eram as prioridades de trabalho?

3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua

gestão? Com que finalidade?

4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?

Por quais razões? Quais foram os resultados?

RESPOSTAS

Bloco 01:

1 a 4 - “Eu entrei na Secretaria de Educação por conta do
descontentamento que havia entre os professores com a atual secretária... Ela



permaneceu como diretora, eu era o diretor geral da secretariaƒëia era a segunda

pessoa o braço direito.

O Departamento de Educação Cultura e Esporte se resumia, numa pessoa

que era a Assistente Administrativa Geral, tinha uma diretora de cultura, um diretor

de Esporte, duas a três pessoas na equipe de ensino, uma pessoa cuidando de

merenda, uma pessoa cuidando de almoxarifado, acho que somávamos em dez

pessoas e o total da secretaria era 400 a 500 pessoas entre professores e
serventes. Professores de 5° a8*, nós só tínhamos duas escolas, de manhã no
Werka e da tarde no lbraim (Escolas Municipais), nós fazíamos reunião no fusca.

Eram duas diretoras de se a 83 só. Os mesmos professores, a maioria que davam

aula de 53 a 8a no Werka de manhã, lecionavam a tarde no lbraim. Era um grupo

pequenino... Professores de pré a 4a eram na maiona leigos. Eu sai no meu
primeiro ano, eu ia no segundo ano do magistério pedi pelo amor de Deus para as

meninas darem aula no município, não tinha professor e não tinha por causa do

salário. A primeira meta, primeiro plano de trabalho nos tinhamos consciência que

era preciso profissionalizar a secretaria... Tratar com respeito. A primeira coisa

que nós fizemos foi fazer um grande encontro de educação. Grande encontro,

todo mundo no seminário, dois dias inteiros, sem muita pauta, sem muita coisa...

No ano de 84 eu estava pisando em ovos... eu entrei ali forçado... porque todo

mundo continuou lá dentro... Os professores além de reclamarem o salário baixo,

reclamavam o atendimento em geral, por que isso, porque nós tivemos muitos

anos de Arena no govemo, aí foi o PMDB que entrou e a primeira coisa que esse

prefeito Rogério Donato Kampa fez foi fazer uma limpa em tudo, não haviam

estatutários, foi mandado embora todo mundo, professores, diretores... Isso foi em

83, eu entrei em 84, no primeiro ano de govemo eu não entrei. Então, havia muita

mágoa, muito ressentimento por parte de quem era do prefeito, que por sinal é

esse mesmo o Rizio Wachowicz... Aquela tumwa da ex-secretaria, que perdeu o

mando politico na cidade eles foram pisados mesmo. E depois tinha dois grupos

descontentes o grupo da antiga gestão, o grupo da atual gestão, mas que não
fazia parte do meu grupo, da minha facção, então eu estava numa secretaria que

eu não conhecia ninguém... Não sabia nada... No pnmeiro ano foi um ano atípico...
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vendo, ouvindo, percebendo... Nós fomos fazer um primeiro encontro em janeiro

de 85. Aí tinha que convencer o prefeito a tirar a diretora (do Werka e Ibraim)... Eu

sempre tive clareza do meu papel, quando eu entrei pela primeira vez na função

de diretor, eu sabia, primeiro, a minha função era política. Ari, você topa ajeitar

essa casa, que isso aí está uma bagunça... Segundo, eu tinha consciência das
minhas limitações, eu não era pedagogo, nunca tinha ouvido falar em multiseriada,

não sabia como ensinar uma criança a ser alfabetizada, como não sei até hoje.

Não sabia o que era pedagogo, orientador, supervisor, como não sei até hoje.

Então, você tinha consciência que eu estava ali como um cargo politico,

que tinha que contemplar todas as forças... que você tinha que alinhavar, tinha

que buscar recursos... Do ponto de vista técnico se alguém me dissesse qual vai
ser a linha da secretaria, isso eu não sei.

Esses primeiros seis meses, foram primeiros seis meses de convívio, de

buscar informações, de sair... andando de escola em escola, visitando,
conversando... ouvindo, ouvindo. Aí que nos concluímos... elas culminaram nesse

grande encontro que teve no Seminário (Escola particular em Araucária)... Aí a

gente estabeleceu essas metas... Não tinha sindicato, não tinha Estatuto, não
tinha plano de carreira, não tinha nada... Aí você tinha professores leigos e
professores despreparadíssimos que nunca tinham participado de nada, muito

provincianismo... Muito amadorismo, as pessoas eram assim muito no
sentimental, no gostei, não gostei, é do meu partido, não é do meu partido...

Em primeiro lugar, se a minha intenção era profissionalizar, como é que eu

quero uma secretaria profissional, se eu não sou um profissional... Aí nós
começamos a nos cercar de gente competente, se eu não entendo de educação,

quem é que entende...

Como é que nasceu o Estatuto do Magistério. Nesse ano de 85 ou 84 o

Rogéno me liga e diz Ari temos que estar às duas horas na Secretaria de
Educação. Chegamos lá foi uma reunião de dez minutos. Uma pessoa chamada,

se não me engano Arco Verde, disse vocês têm 30 dias para cada cidade ter o

Estatuto do Magistério, senão vocês não vão ter repasse dos 25%... o Rogério

disse, mais essa agora, Ari faça isso pra mim e me entregue na semana que
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vem... Aí que eu vim correndo pra cá (Associação dos professores de Araucária) e

reuni... nósitemos uma grande questão, o grupo se envolveu quem era da
secretaria, quem não era, o pessoal da escola, se mobilizaram, fizeram reunião...

Aquilo que era pra entregar em trinta dias levou 120 dias. E o prefeito me
cobrando, cadê o Estatuto. Quando ele viu a coisa estava mobilizada. Ele não

tinha como. Você tinha que agir com muita rapidez e você tinha que agir muito na
surdina.

Nunca me esqueço que no final quando nós fomos discutir salário, -piano de

carreira mesmo, ai o bicho pegou. E na época o sindicato contratou um advogado,

mas só que o sindicato não tinha dinheiro, quem pagava era a secretaria...
Sentava de um lado o sindicato, a comissão organizadora do Estatuto e de outro

lado nós, o secretário da administração, a secretária de finanças, o procurador

jurídico... 'Nós sentávamos na sala de reuniões às oito da noite e saiamos às duas

da madrugada, pra tentar chegar ao consenso. Primeiro a prefeitura era rica, tinha

dinheiro, segundo nós tínhamos poucas pessoas, era um quadro limitado, terceiro

o Rogério permitia essas coisas...

Nós temos que ter objetivos. Eu não era secretário dos professores. A
secretaria não era uma secretaria dos professores, era uma secretaria da
Educação. O agora, e daqui há dez, quinze anos, nós estamos fazendo uma coisa

pennanente, duradoura. Aquela compreensão imediatista, corporativista, classista,

e por outro lado àquela compreensão direitista mesmo, aquela coisa de nunca
pode, do professor é vagabundo...

A questão era o amadorismo que imperava na educação, aquela
rotatividade muito grande... então, o imperativo no momento era, ou se tem um

saláno decente, ou se investe em sala de aula, em computador, em máquina de

escrever, em livros... Se brigar muito pelos 25% da educação, porque chegava

empenho para eu assinar (de coisas que não eram para a educação)... Então, a
gente negociava com o prefeito...

O que nós vamos fazer para ajudar essa pessoa (os professores). Aí foram

contratados pedagogos, psicólogas, fonoaudiólogas...
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Na segunda gestão, a prioridade era pedagógica... Com É mudança para o

prédio novo, nós aproveitamos para mudar a secretaria, separar a secretaria da

educação, secretaria de esportes, secretaria de turismo... criou-se três
secretarias... Na época nos brigávamos assim, nos queremos a secretaria de
educação”. (separada das demais).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

*Mais a pergunta que eu deveria fazer é a seguinte, eu saí da secretaria há
8 anos, as coisas mudaram, elas estão evoluindo, estão crescendo?”



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
ProfessoraOrientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTRE`v'lSTADO; Maria José Basso de Paula Lima Dietrich
FORMAÇÃO. Pedagoga - OE/SE

FUNÇÃO: Pedagoga
TEMPO DE ATUAÇÃO: 13 anos
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: 21 anos
REPRESENTANTE DA SMED: 1° Equipe de Ensinoíf Coordenadora dos
Pedagogos e área rural e 2° Diretora Geral- período 1990 - 1992

1° Bloco: questões
1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?
2 - Quais eram as prioridades de trabalho?
3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua

gestão? Com que finalidade?
4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?
Por quais razões? Quais foram os resultados?

RESPOSTAS
Bloco 01:
1 a 4 - “Criou-se as secretarias... ai sim foram nomeados, diretor geral,

uma equipe de ensino estruturada. Carro, não tinha carro.” (Arivonil)
"Dai eu lembro que em noventa, o Ari era secretário da educação, saiu a

Marcelina devido a pressão na época, o Arivonil voltou... e convidou o Café, era o
diretor geral. Aí eles começaram a montar, só que o Arivonil sempre trabalhou, ai
porque tem que ser uma secretaria enxuta, porque não tem que ficar chamando
gente... eu lembro que você me convidou para fazer parte da equipe e também
para .ver a necessidade de pedagogo, já que eu tinha recém formado pedagoga
estava na escola lbraim e estava fazendo um trabalho bom lá...”

“E pra convencer nosso povo do 4° andar que era preciso ter pedagogo.
Pra que era preciso ter... vamos com calma, calma, ou é, ou não é...” (Arivonil)

“Então, daí nesse segundo momento eu fui fazer parte da equipe de ensino
pra ser uma das coordenadoras do grupo de zona rural, que trabalhava com
multisenado... e junto com isso pra ver se era necessário ter pedagogo ou não. Se
não fosse a gente manda tudo embora... Então eu ficava procurando texto, qual é
o papel do pedagogo, porquê pedagogo e deixava em cima da mesa dele
(Arivonil) pra ver se ele lia e pelo menos me dava retomo... O primeiro concurso
só teve pra professor de 5° a 8° e pra professor de 1° a 4° pra pedagogo não era
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necessário, foi em 87... Nós (pedagogas) éramos num grupo de meia dúzia... Daí
a gente começou a reunir o grupo... Em contrapartida eu também aprendi com ele
(Arivonil) que não adiantava eu ver porque o pedagogo era importante, mas tinha
que discutirisso na base, com o próprio grupo de pedagogos”.

“O professor tinha que também sentir isso. Ela não tinha que convencer a
mim ou convencer ao prefeito, tinha que convencer o grupo. O professor que tinha
que saber qual era o trabalho do pedagogo”. (Arivonil)

“Na época quem era coordenador, não era nem pedagogo, era coordenador
de escola, era a professora que estava quase se aposentando, estava cansada de
sala de aula, era amiguinha da diretora, daí a diretora chamava ela pra ser
coordenadora. Ela era ii coordenadora ela ficava dando* texto, datilografando
aprova... Então a gente começou a reunir essa meia dúzia de pedagogas que
éramos 'na época pra discutir o que fazer, como fazer na escola, mostrar a
importância do nosso papel, nós tínhamos que ser tão importantes quanto o
professor na sala de aula, ao passo de que a gente tinha que reivindicar concurso,
porque não era justo ter concurso para professor de 58 a 88, pra professor de 18 a
48 e não ter tido para nós pedagogas... Dai começou a gente se reunia
semanalmente, duas três vezes por semana, na secretaria de educação pra
discutir, onde a gente elaborou isto daqui 'Proposta de Ação dos Especialistas na
Educação de Araucáriañ.. Também paralelo-ea isto, a gente começou a encaminhar
discussão na escola, com muita resistência, com muita, tipo não conseguia sentar,
fazer a hora-atividade, porque o que o professor queria, que você não se
intrometesse, não pense que você é melhor que eu... Com isso houve uma
organização do próprio grupo até pra discutir como encaminhar o Conselho de
Classe, como fazer reunião pedagógica na escola, a necessidade de se ter um
plano anual na escola, a organização escolar... Nós na secretaria, o grupo que
fazia parte do jornal, um representante de cada área... A equipe foi expandindo,
daí a gente viu que a gente não dava conta, que precisava de uma assessoria,
porque a gente viu que tinha discutir plano curricular, tinha que discutir questões
maiores ao nivel de municipio. Aí a gente convenceu o Ari e convidou a
Madselva... Você (Arivonil) partia da idéia de que eleições de diretores também
tinha que proflssionalizar e acabar com esses clientelismos... E a Madselva nos
assessorou de 90 a 92, e foi assim uma época promissora mesmo... Tudo o que
tinha de mais avançado estava acontecendo no município de Araucária... Na
verdade, achei aqui uma avaliação das reunião com os diretores e diretores
auxiliares, como que era a participação dos diretores, a proposta de trabalho ao
nivel de grupo intemo, equipe de ensino estudar, organizar horários para atender
pedagogos e diretores com dificuldades de encaminhamentos na escola,
acompanhar os trabalhos das escolas, as discussões nas horas-atividades,
seminário interno sobre determinados conteúdos, avaliação, alfabetização.
Conhecer e avaliar o material de pré a 48 série, as apostilas, o trabalho de 58 a 88
série, acompanhar os assessores, dai que a gente fez o convênio com .a UFPR.
Dai acabou a gestão. A turma da federal, foi muito decisiva a participação deles. O
grande problema foi, no processo final, tipo assim, acabou a gestão, assume o
Edvino Kampa e a secretária da educação foi a Eugênia Karas e não deram
continuidade”.
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“A secretaria de Educação tinha que ser muito mais do que um órgão
burocrático, um órgão administrador, ela tinha que ter assim um espírito, uma
idéia, uma coisa que fomentasse, que criasse, que inventasse. Tinha a coisa
organizada, profissional, tem que ter verba, tem que ter direito, tem que ter dever,
as coisas têm que ser diretivas, mas ela tem que ser muito criativa. As escolas
deveriam ser grandes centros de herudição”. (Arivonil)

“A semana pedagógica tinha que discutir e preparar em cima dessa
Concepção que a gente ia trabalhar (Histórico-Crítica), então foi elaborada essa
cartilha. A semana pedagógica ia começar, tipo assim daqui três dias e tínhamos
que convocar, pedagogos e diretores para encaminhar essa discussão na escola,
mas como, nem os pedagogos  sabiam, nem os diretores nada, montamos
essa cartilha sobre 'Construindo a Escola que queremos; A escola, ela não pode
só apagar incêndios no dia-a-dia. O que a gente quer atingir durante o ano,
discutir_ isso com o grupo de professores. Para os pedagogos e diretores, na
época_, terem um referencial na mão pra poder chegar na escola e trabalhar. Ter
uma cartilha, vamos dizer assim. Tem que conscientizar o grupo que era
necessário parar, discutir, elaborarjunto, construir junto, fazer plano de ação, você
(Arivonil) praticamente deu um curso para diretores sobre isso, no Werka. Coisas
elementares”.

“Era duro você trabalhar na educação com pessoas que não lêem. Era uma
coisa que chamava a atenção, porque eu imaginava o contrário... Você é um ser
pedagógico, você educa, você se educa, você é a referência”. (Arivonil)

“Ai nasceu aquele último projeto de uma educação integrada, nesse
momento, nessa hora" a mesma coisa tem que estar sendo dita em todos os
lugares”, não da mesma forma, mas o conteúdo... O que está acontecendo na sala
de aula, nós vamos deixar tudo por conta do professor, eu achava que não. As
coisas iam aparecendo, elas iam clareando na medida em que a gente ia
conversando, avançando. Nós queremos uma escola aberta, uma escola pública
com qualidade. Mas aí, o que é escola pública com qualidade? O que é ensinar?
Conteúdo, só didático? Ai começou a investir, comprar televisão, comprar vídeo,
livros. A gente achava que a secretaria de educação tinha que reunir professores,
a gente cobrava cadê os professores na secretaria, eles tinham que estar aqui
todo os dia e a secretaria também indo lá, levar livro, levar bibliografia, incentivar
leitura, provocar debates, através de jomalzinho”. (Arivonil)

“Não adianta você ter o calendário fechado... Tem que parar, pra você
discutir, pra você se organizar, até pro resultado depois na sala de aula”.

“infelizmente a circunstancia social, económica, empurrava pro magistério
qualquer um, a menina que não conseguia passar na faculdade de medicina ia
fazer pedagogia, letras, história. Cada vez mais os homens saiam da educação
por questão salarial... Todo mundo é professor. Qualquer um é professor... Você é
professor, ou você está professor... Você tem que gostar, amar aquilo com paixão,
tem que ter convicção e ter orgulho. Não aquela pessoa apática, morta... Isso não
é uma gestão, não é duas, é todo momento, é um trabalho lento, gradual,
permanente. A gente apostava na própria questão do sindicato, porque a gente
sabia que as administrações, elas são momentãneas, acabou. Há uma
descontinuidade muito grande no processo educativo. Cada secretário que entra
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se acha melhor do que o outro. Cada prefeito... Cada presidente do sindicato...”
(Arivonil)

Sobre a confecção das apostilas: “A questão das apostilas, por exemplo, eu
acreditei naquele projeto muito, nós tínhamos dinheiro para bancar aquelas
apostilas. Eu sonhava em ver cada aluno nosso com uma apostila... Que aquilo
fosse um primeiro passo pra você ter um material didático decente na mão... O
problema era tempo... Ai têm a apostila, têm o líder, tem o curso de treinamento.
Olho no todo, eu não quero agora resumir todo o conhecimento acumulado nesse
planeta numa apostila de 50 folhas...” (Arivonil)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ'
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - AgostoI2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADO: Liliane Marchiorato
FORMAÇAO: Pedagoga = SE
FUNÇÃO: Assessor de nível universitario
TEMPO DE ATUAÇÃO: 14 anos j _
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAucÁR|Az os anos seis mssss
REPRESENTANTEDA SMED; Assessora Pedagógica - 1993 a 1996

Questões Bloco 01:

1 -'Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?

2 - Quais eram as prioridades de trabalho?

ç 3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua
gestão? Com que finalidade?

4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você
estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?
Por quais razões? Quais foram os resultados?

RESPOSTAS
1- “Em 1993, quando foi em junho, eu fui convidada para assumir a

Assessoria Pedagógica da secretaria de educação de Araucária, já tinha 6 meses
praticamente de gestão e o grupo que estava, o grupo de coordenadores e a
Assessoria Pedagógica antenor, junto com a secretária, já haviam definido
algumas ações pra gestão de 93 a 96. Uma delas era a elaboração de um material
didático de pré a 48 série, em todas as áreas do conhecimento para uso dos aluno,
apesar de não concordar com algumas dessas ações, elas já haviam sido
assumidas diante da comunidade e também pelo prefeito, tivemos que
encaminhar... Não havia uma política educacional definida para o município
naquele momento, naquela gestão, a não ser em linhas gerais, falando de
democratização, aquela coisa toda. Então a primeira coisa a fazer foi tentar
estruturar uma politica educacional pro município naqueles quatro anos, ou pelo
menos iniciar nesses quatro anos, que foi o que realmente deu pra fazer. Que na
verdade você não consegue efetivar nada só numa gestão. Então, a nossa
intenção era que depois pudesse ser dado continuidade a isso. A gente tinha
como princípio básico a democratização do ensino público escolar, pegando
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algumas metas, então dentro do ensino fundamental a nossa intenção era a
elaboração -das Diretrizes Curriculares, era rever a proposta pedagógica do
municipio numa concepção mais avançada de educação. Como já havia sido
optado, era a Concepção Sócio-Histórica. Então a gente fez um trabalho em cima
disto,.não ficou concluído, porque a intenção não era realmente concluir, porque a
proposta tem que estar sempre sendo reavaliada e reconstruída.

A implantação dos Conselhos Escolares...era ampliar essa participação da
comunidade escolar como um todo no processo de decisão mesmo da escola. Foi
feitoum trabalho bem efetivo... a gente chamou um monte de pessoas que eram
qualificadas para falar sobre isso, junto a comunidade, fizemos os encontros dos
Conselhos Escolares de todo o municipio em todos os anos de gestão, com
bastante participação, tivemos a professora Dativa, a Jussara, a iviônica, a Acácia,
:fazendo esse trabalho também junto com a gente.

Tivemos um outro trabalho que era da eleição de diretores, era a garantia
da eleição democrática, também a gente manteve isso durante todo o periodo de
gestão, apesar das pressões que a gente recebeu pra que isso não acontecesse
mais, que voltasse a ser por indicação, mais a gente conseguiu manter e até
avançar em alguns pontos.

'Fizemos toda revisão e uma reelaboração dos Regimentos Escolares, que
eles realmente atendessem mais os avanços democráticos que a sociedade vinha
conquistando.

Uma das metas era elaborar uma proposta para Educação Especial que
desse muito mais garantia, que não impuzesse limites ao trabalho e ao
desenvolvimento dos alunos. A gente se baseou muito, fez um monte de pesquisa
junto com a equipe que tinha na escola especial, então nós tínhamos físio, fonos,
psicólogos, pedagogos, os professores empenhados em discutir uma nova
proposta. Fizemos os encontros sobre educação especial todos os anos...
Convidamos gente especializada no assunto, pra falar sobre a questão e pra
sensibilizar tanto políticos quanto a comunidade sobre a questão da educação
especial e principalmente sobre a ampliação dos limites, aquilo que eles são
capazes realmente de fazer e de mostrar que isso pode ser ultrapassado a cada
momentoque eles podem fazer novas coisas... Pena que a gente não conseguiu
criar raízes maiores e pelo que eu sei não houve continuidade desse trabalho. Foi
criado no municipio também na educação especial uma equipe multidisciplinar
para fazer a avaliação dos alunos que antes era feita fora de Araucária e dai
passou a ser feita lá mesmo. Fizemos um trabalho de hipoterapia, com o pessoal
da escola de equitação, era feito terapia com os alunos que eram levados até lá...

Conseguimos equipar adequadamente a Escola Especial. Criamos mais
algumas escolas que era pra fazer mais o trabalho de ensino profissionalizante,
então a gente tentou fazer um trabalho de continuidade no próprio
encaminhamento e atendimento do ensino especial.

Fizemos um material didático de pré, 13 e 23 série, em todas as áreas.
Também foi um trabalho difícil pela falta de experiência nossa, nessa coisa da
editoração que não é uma coisa tão simples...

Trabalhamos bastante na Educação de Jovens e Adultos... Ai a gente levou
o Cido (professor Aparecido) que foi o nosso consultor e pra ajudar a desenvolver
esse trabalho lá, que foi a implantação das tunnas de jovens e adultos na
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educação básica. Começamos com 1° a 4°, a intenção era ampliar, não
conseguimos... Por módulos, que era nessa parceria escola-empresa, mais tendo
muito claro qual era o papel da escola e qual era o papel da empresa, tanto que as
empresas que aceitaram esse trabalho fazer essa parcena, elas assumiam um
termo de compromisso com a prefeitura, no que lhe caberia nessa parceria, que
era toda a parte de infra-estrutura e que a prefeitura entraria com a linha
pedagógica, filosófica, educacional, com o material e com o professor... Eram três
pólos. Era o pólo empresarial, dentro da própria empresa as turmas, o pólo
comunitário, as turmas eram feitas nas próprias comunidades, dentro da escola,
ou também poderia se em alguma associação de bairros, onde se tivesse um
espaço adequado para isso.

O outro era o pólo da prefeitura. Porque a gente nesseestudo verificou que
muitos funcionários da prefeitura não tinham escolaridade, então porque não
Começar por ali... Os professores toda semana tinham qualificação profissional,
que era para não perder mesmo o fio da proposta. Se formou um grupo de
professores bastante .críticos e que aproveitaram a oportunidade pra fazer esse
trabalho. ç

Na questão de material a gente teve muita preocupação ao mesmo tempo
que altera a proposta pedagógica e que ia dando subsídios através dos
assessoramentos, foi a época que os professores mais tiveram assessoramentos
e a nossa preocupação era que elestivessem continuidade, que eles tivessem
uma crescente complexidade e aliado ao assessoramento, os coordenadores
também, eles reuniam muito material de apoio pra que o professor não voltasse
pra sala de aula e não soubesse o que fazer com aquilo tudo que ele viu no
assessoramento. Então, foi sempre mandado muita coletânea de textos, material,
o pessoal de la a 4° série teve bastante apoio, nós compramos alfabeto móvel pra
cada criança, de borracha, anti-tóxico... Foi comprado muito livro para as
bibliotecas das escolas, específico pra uso do aluno, foi comprado material
bibliográfico também de apoio aos professores que era pra montar a biblioteca do
professor. Houve uma preocupação que não faltasse o material básico para que
os professores trabalhassem. A carga de xerox pra cada escola foi ampliada
assim cinco vezes o que era antes...

Foi interessante assim porque por eu não ter esse vínculo estreito 
político, eu nunca tive problema em relação ao trabalho pedagógico. Eles sempre
abriram espaço. E você vê que pra um prefeito, uma prefeitura, abrir um trabalho
democrático e receber toda crítica que vem em cima, porque é muito mais fácil ser
autoritário do que democrático nessa sociedade nossa. Porque o democrático
pemwite crítica, o autoritário não. Então, com toda a gama de críticas que vieram
ao trabalho que a gente vinha fazendo, com toda essa abertura que as escolas e
essa autonomia que muitas souberam usar e outras não, acharam que virou
bagunça. Nunca nos podaram no trabalho, pelo contrário...

Prioridade? Tudo isso era nossa prioridade. Talvez isso tenha sido nosso
grande erro. Porque a gente queria fazer tudo numa vez só. A gente conseguiu
começar muita coisa, mas eu vejo que faltou consolidar mais o trabalho, até
porque faltou tempo. Tivesse mais alguns anos... Alguns projetos que nós
tínhamos iniciado não foram levados adiante,
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No trabalho junto ao sindicato, por exemplo, eu não tive nenhuma
participação... momento de discussão pedagógica com o sindicato não tive.
Tivemos discussões sim, mas discussões politicas, não pedagógicas. Discussões
em relação a salário de professor, que eles iam fazer greve, passeata se o
pessoal da secretaria ia participar...

Presenciei o encontro da Eugênia - secretária da educação - com o
presidente do sindicato que era o Café, muitas vezes, ele ia muito lá, tomar café
com a Eugênia, fazer uma discussão política, partidána, coisas desse tipo...

A Alice - diretoria do SISMMAR - uma vez foi me procurar dizendo que
teriamos encontros pra discussão pedagógica entre secretaria e sindicato, até
chegamos a firmar um acordo em relação a isso, um acordo de cavalheiros, de
que a gente se comprometia a pelo menosuma vez por mês fazer uma discussão
e algumas ações conjuntas, o que acabou não acontecendo depois, não teve
mesmo. Então, discussão pedagógica com o sindicato, no sentido de acrescentar
no nosso trabalho, de apresentar alguma proposta, ou de apresentar alguma
crítica que viesse contribuir pra quilo que a gente tava fazendo, não houve, não
houve mesmo, efetivamente não houve. Houve muita crítica sim, mas critica sem
argumentação, algumas até que me espantavam porque elas eram
completamente antagõnicas ao que a gente vinha discutindo sobre
democratização, muito mais corporativistas. Até me estranha, porque toda
discussão pedagógica na secretaria, todas as discussões seja com quem
aparecesse na secretaria de educação eu sempre participei... Então, não dá pra
dizer que houve uma parceria entre sindicato e secretaria de educação naquele
momento não. A não ser em 96, que houve o 1° Fórum Municipal, do qual a
Eugênia até participou, achei até brilhantemente, porque ela foi meio que, naquele
momento parece era motivo pra tentar colocá-la sobre pressão”.

COMENTÁRIOS

“É uma experiência interessante... Você vê todo um trabalho que foi
construído a um custo até pessoal de todos que estavam ali envolvidos, foi um
custo muito grande... o próprio desgaste da pressão que você sofre ali dentro é
muito grande] E de repente você vê que o trabalho começa a desmoronar, que
não é dada a devida importância, é triste, mais vale a pena”.
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~~1° Bloco: questões
1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?
2 - Quais eram as prioridades de trabalho?
3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua

gestão? Com que finalidade?
~4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?
Por quais razões? Quais foram os resultados?

2° Bloco: questões
1 - Qual foi o motivo que levou a Secretaria Municipal de Educação a

propor a elaboração de um Plano Municipal de Educação para Araucária?
2 - Por que em conjunto com o Sindicato do magistério municipal?

RESPOSTAS

1 e 2- “A gente foi convidado a assumir a secretaria, duas a três semanas antes
da posse. Então, na realidade a gente chegou na secretaria sem termos plano de
ação e também a gente não tinha idéia do tamanho da secretaria da educação. A
gente foi descobrindo as coisas aos poucos no dia-a-dia. Então, a gente chegou
na secretaria sem um plano, sem um esboço definido, a não ser as promessas de
campanha. Uma das promessas fortes desde a campanha que foi feita era a da
autonomia das escolas, que iria desembocar naquele fundo nossa escola, que
hoje já está implantado, aprovado pela Câmara. Um dos objetivos que eu tinha é
de que a escola tinha que ter autonomia administrativa e financeira, ela tinha que
procurar ter, não o seu próprio sustento, mas o diretor administrar também as
coisas que precisam na escola. Então, isso batia com uma das promessas de
campanha que era o “Fundo Nossa Escola”, esse era o nome que era dado
durante a campanha. Então nós elaboramos o projeto desse “Fundo nossa
Escola”onde cada aluno receberia, de õa a 83 série ou de ia a 43 série e pré
escola, na época eu não lembro se era um real, hoje é em ufir. Ai tinha um e
cinqüenta, por cada aluno de escola especial. O objetivo é que esse dinheiro fosse
para a escola, para que o diretor, junto com os professores e a APM (Associação
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de Pais e Mestres) administrassem esse dinheiro na escola. A gente sentiu,
depois que viu of desenrolar do trabalho, que na realidade a secretaria não tem
condições de fazer tudo na escola. Aliás, não tem condições de fazer nada. Eu
não sei o material que o diretor tem, o que está faltando, o que a escola está
precisando, você perde o controle. Isso tinha que ser administrado mais de perto,
então, a própria direção a gente via que tinha condições de fazer esse trabalho.
Além de tudo, você .vai fazer uma compra para esse sentido, uma licitação, acaba
ganhando as vezes uma empresa de fora da cidade, de longe e você repassa
esse dinheiro para longe da cidade não fica circulando na cidade. Se a própria
escola administrasse esse dinheiro ali, ela compra o gás no bairro... cria uma
relação com a comunidade..._ Entregamos esse projeto no dia 24/O2/97, que foi
trinta, quarenta dias depois que nos assumimos... Pena que ficou parado... Nessa
época a gente não pensava ainda num piano municipal de educação. O .primeiro
ano foi um ano de ajustes... Foi preciso colocar um pouco de ordem na casa. Na
área do magistério a gente sofreu muito com a falta do professor, a insuficiência
.do pessoal ea politica do prefeito na época era de que não se chamasse mais
pessoal... Existiam um grande número de professores em outras áreas, em outras
secretarias, tanto dentro do municipio como fora... No primeiro ano, eu tirei 24
professores de 1° a 4° que faziam História, Geografia, qualquer curso superior
para suprir 53 a 88. Ai você tinha que dar substituição para todo mundo... horas
extras... No primeiro ano isso foi o principal problema... Outro problema era o das
secretárias. Teria que se criar, eu não tive condições de fazer, mas a gente tinha
esse plano de fazer, que era um quadro de pessoas para trabalhar na secretaria
das escolas... a secretaria é a alma da escola”.

2 e 3- “A relação com o sindicato. Mesmo não fazendo parte da prefeitura, a gente
mora aqui em Araucária, milito, dou aula aqui. A gente sabe da força do sindicato.
E a secretaria este-ve sempre aberta para o sindicato. Se eles disserem que não,
acho que estariam equivocados... Quando eu peguei a secretaria eu tinha uma
idéia de que os coordenadores de área tinha que discutir com o sindicato quem
eles indicariam e depois eu achei que não precisaria, que a gente diminuiria
aquele setor ali. Eu acho que aí contnbuiu um pouco para a falta de credibilidade
do sindicato para comigo... os erros e os acertos têm que ser analisados... o
objetivo é sempre melhorar...”

2° Bloco - letra a
1 e 2- “Quanto ao PME, quando o Rízio voltou prefeito, acho que na primeira ou
segunda gestão dele, náo estou bem lembrado que ainda a secretaria era
departamento. Quem chefiava o departamento era a professora Sônia Lea '??'? e
ela escreveu um PME, Araucária tinha esse plano. Esse plano colocava no papel
a maneira de agir da prefeitura, do municipio em relação a essa área, colocava ali
todas as políticas à serem desenvolvidas. E um dia o prefeito começou a falar
desse PME e dai eu até procurei, mas não acabei achando... Só que a idéia do
prefeito era a seguinte: quero um PME. Pegue você, um pessoal aí, sente e
escrevam o PME. Só que não é por ai... Então a gente pensava, um plano tem
que envolver quem, tem que envolver todo mundo, tem que envolver o município,
tem que envolver os professores, tem que envolver os pedagogos, tem que
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envolver os diretores, tem que envolver os pais... E daí em 1998 então vamos
fazer o plano, daí resolvi fazer uma comissão para elaborar* um projeto de como se
chegar no plano, quais os passos têm que ser dados até se chegar no PM...
Conversei com a Suzi, com o Carlos, com o pessoal lá para fazer uma comissão
com o pessoal da SMED e convidamos o SiSíviivlAR, o pessoal do sindicato. A
gente já tinha conversado bastante com eles naquele processo da
estadualização... O SISMMAR é a entidade representativa dos professores de
Araucária. A entidade que aqui em Araucária tem força, por ser um sindicato forte,
atuante, participativo. Daí essa reunião se reuniu várias vezes, apresentaram,
fizeram, elaboraram um projeto, até tal data temos que fazer isso, até tal data
temos que fazer aquilo... Especificaram tudo. Urna das audiências que eu tive com
o prefeito, depois disso, eu levei o projeto para ele... 'ele .falou mas já está
prontoñ.. Esses são os passos para a gente chegar no plano, porque tem que
envolver todo mundo. 'Então, deixe aqui depois eu dou uma lida' Nunca mais me
deu retorno. O grande problemado pessoal é a questão politica. O fato de a gente
ser do PMDB. Eu fuiconvidado por ele duas, três vezes para ir para o PFL, eu não
tinha intenção de sair do PMDB. Quando a gente fez o acordo para as eleições
jamais ficou estabelecido que teria que mudar de partido... A gente foi muitas
vezes pressionado, não era recebido, as coisas às vezes não aconteciam... Tudo
gira em torno de politica... A nossa política é terrivel a cada quatro anos muda-se
tudo, não se tem continuidade. Com um plano manteria, pelo menos as diretrizes
básicas, a politica para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, para o Ensino
Especialn.”
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1° Bloco: questões
1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?
2 - Quais eram as prioridades de trabalho?
3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SISMMAR na sua

gestão? Com que finalidade?
4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?
Por quais razões? Quais foram os resultados?

2° Bloco: questões
1 - Qual foi o motivo que levou a Secretaria Municipal de Educação a

propor a elaboração de um Plano Municipal de Educação para Araucária?
2 - Por que em conjunto com o Sindicato do magistério municipal?

RESPOSTAS
Bloco 01:
1 a 4 - “A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a nossa

equipe foi escolhida, foi escolhida um dia antes, uma semana antes da posse... Eu
nunca, se você olhar o meu curriculo, passei por um cargo público desse tipo. O
máximo que eu quis ser foi diretora auxiliar do Szymanski (Escola Estadual em
Araucária)... Talvez o Carlos foi o que tivesse mais experiência. Nós não tinhamos
experiência de trabalho desse tipo. Mas nós tínhamos experiência das dificuldades
de estar professor numa escola onde falta tudo. Talvez seja esta a melhor
bagagem que a gente tenha levado pra lá.

Nós fomos escolhidos, assim, rapidamente, o Orivaldo foi indicado
secretário, o convite veio pra mim, mas eu não quis ser secretária... por ser um
cargo politico, eu não sou, não gosto muito. Ele já tinha sido indicado como vice
prefeito... Aí foi que a gente formou a equipe em uma semana... pois, o prefeito
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escolheu o secretário da educação só na última semana quandó`pra posse já teria
que ter indicado todos os nomes.

Quanto a plano, a gente tinha na cabeça idéias e tem que pesar outra
coisa, que nós não éramos professores do municipio, então a gente pegava muito
produto vindo do município, aluno transferido, aluno que vai pro segundo grau e
sabia como é que ele vinha, tinha uma visão de longe, não de dentro...

O atropelo da formação da equipe, essa visão do que funciona dentro da
prefeitura bem, do ponto de vista da gente, o que não funciona bem, isso criou
uma certa idéia do que a gente podia em termos de rede fazer, mas idéias, que
depois ao longo do tempo, a gente amadurecendo e reformulando, mas assim
pronto chegando com o plano embaixo do braço não...”

Deu como exemplo da necessidade de mudança do ensino no município o
conteúdo da apostila de matemática, que segundo sua avaliação, havia sido mal
formulado.

“Se você vai reformular o produto. Tem que reformular a idéia que gera
esse produto (apostila)”. .

Sobre a critica que recebiam dos professores: “Vocês colocavam que a
gente abandou uma construção e não colocou nada no lugar. A gente sabia disso,
que não estava colocando nada no lugar. E ao mesmo tempo, a LDB (9394/96),
entra em vigor.

A gente acha que alguma coisa está errada no municipio que eles têm
recursos que a gente não têm no Estado, mas não produzem um aluno melhor do
que o nosso no Estado... A gente queria modificar isso, mas todos esses
problemas, só que não sabia bem como modiflcar. Tinha a LDB que tinha que ser
estudada, primeiro entendida... e vocês pressionando a gente e qual a orientação
e como vocês tiram isso, deixam a gente sem chão. Todo mundo pressionando.

Eu acho que o que mais produziu a saida da equipe da secretaria, foi que o
prefeito impôs uma data em maio, pra gente dar pronto o plano de educação,
sentar e fazer o plano... meia dúzia de pessoas. Quando não é, isso nunca é
assim, precisa ter visão do sistema de educação, acha que é fazer uma coisa só
no papel, guardar, quando alguém perguntar dizer está aqui.

A gente começou a perceber, que a primeira coisa era a gente estudar a
lei... a segunda é trabalhar com a idéia de que não pode existir algum iluminado
pra fazer sozinho. Nesse caminho algumas coisas foram acontecendo obrigaram a
gente reestruturar, a própria secretaria de educação ficou reestruturada, ela não
era do jeito que nós recebemos e do jeito que nós deixamos, ela não funcionava
daquele jeito. Quando a gente assumiu a Secretaria de Educação a idéia era que
eu fosse a diretora geral... Daí ele chegou (Onvaldo) nos dias de sair a nomeação,
ele disse assim, olha você não vai ser diretora geral. A diretora geral, ele me
mostrou o organograma, foi cortado em todas as secretarias, pra economizar...
Então você fica como Assessora Pedagógica na nomeação, na verdade você vai
fazer isso, isso, quando eu li o que eu tinha que fazer não entendi o que eu era...

Quando a gente assumiu a secretaria de educação, tinha na secretaria, pra
você vê a falta de professores como era na época, tinha 150 matriculas de 53 série
feitas dentro da secretaria sem escola, aluno estava matriculado na secretaria de
educação, não na escola, então, nós tinhamos que achar 150 vagas que não
existiam... Por isso é que começou a fazer transporte de alunos do bairro para o
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centro... Outra grande idéia que era falça que tem muito professor no município,
não é verdade... então a redistribuição, o entendimento de formar uma equipe
mesmo multidisciplinar, professores de todas as áreas trabalhando junto conosco,
então, nós não tínhamos recursos humanos pra vim ajudar a gente.

Outra coisa, não podia contratar ninguém pra nos assessorar... A gente fez
trabalho até junto com a procuradoria jurídica pra provar que podia contratar por
RPA (recibo de pagamento a autônomo) e vocês começaram a cobrar, os nossos
assessoramentos... As coisas só começaram a clarear no final do primeiro ano.

Quando começou o segundo ano 1998, deu certo pra gente entender bem o
que tinha que ser feito,então" se a gente tem que começar a pensar um plano, não
-pode ser com um grupo pequeno de pessoas, tem que ser com um grupão. Então,
a primeira idéia, tirada da LDB, ninguém teve idéia do nada, a gente tem que levar
para a escola o PPP, cada escoia tem que conhecer. Daí a gente conseguia fazer
contratações, vocês escolheram, listaram as pessoas que vocês queriam para
trabalhar. Só que antes de listar efazer aqueles encontros, a gente já tinha feito
uma reunião lá no sindicato, vocês cobrando... Entre outros problemas a gente
tinha o da merenda escolar, que era merenda com rato, no depósito da SMED que
distribuía merenda para as escolas, merenda escolar vencida, embalagens roídas
por ratos, material de limpeza ali junto. A pnmeira coisa era resolver isso, a
segunda coisa era fazer a escola funcionar, a terceira coisa era a falta de
professores...

Depois que a gente começou a entender, melhorar a situação é que daí
olha, não podemos fazer nada sozinho, é preciso a ajuda de todos, isso é um
trabalho de muitas mãos e dai em maio de 98... tem que convidar o povo lá,
através do sindicato, com o objetivo de fazer o que a gente tinha chamado de um
plano municipal de educação, que serve para a educação desde a educação
infantil, lá na creche até onde se queira chegar dentro do municipio. Não tem
como fazer sozinho, o que se pode fazer é divisão de tarefa... Vocês aceitaram, já
começou flcar diferente a conversa, porque até agora era bem complicada a
conversa. Daí começou a ser escrito um projeto para dar andamento ao PME”.

“A relação com o sindicato era boa”.
Bloco 02:
1 e 2 ¬ “Essa visão de que não pode fazer sozinho, ou você faz pra

funcionar e pra fazer funcionar tem que fazer com todas as idéias, depurando
todas a idéias, pegando todas as idéias, ou então vai fazer aquele plano que vai
ficar no papel que ninguém põe em prática nunca.

Ele (prefeito) deu uma data, vocês têm que fazer até maio (1998), porque
nesse interim começaram a ter pressões políticas, começaram a haver reuniões
de pessoas que foram ligadas à educação e que hoje não são mais... que foram
diretoras de departamento em outras gestões, começaram a fazer críticas por
causa dessa demora, é o segundo ano de mandato não tinha plano pronto. Ai ele
(prefeito) chegou no sábado, reuniu a gente no gabinete, ficamos a manhã toda
conversando, dai ele deu um prazo, mas ele já tinha tido reunião com pessoas do
município que estavam pressionando para a saida da equipe. Ele começou a
congelar, quando foi em maio, junho a gente já sabia que ia sair... Ai teve aquele
episódio de mandar parar a fala da professora Madselva. O Orivaldo não
conseguia despachar, então tinha coisa urgente, o muro da Escola Higypcyana,
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era o marco da nossa ineficiência, era não conseguir fazer o muro... O projeto
para construir a Escola Rosa Picheth, que foi inaugurada agora, era um projeto do
Carlos... Ainda tem outros projetos que um dia ainda acho que vão sair da gaveta
que é fazer uma readaptação lá no Azuréa... a idéia era trazer mais a leitura pra
dentro da escola, na verdade Iesse muito pouco... o incentivo a leitura como
abertura de mundo pro indivíduo”.

Comentários gerais sobre o assunto:
Repassou as questões verificando se havia deixado de responder alguma e

complementou com o comentáno: “Ficou bem claro que era o caus mesmo, estava
instalado o caus”.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇAO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADO: lda Hammerschmitt de Lima
FORMACAO: Pedagoga
FUNÇÃO: Pedagoga'
TEMPO DE ATUAÇAO: 09 anos j
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAucÁRlAz os anos
REPRESENTANTE DA SMED: Assessora Pedagógica - 25/09/1998 a 2000

Questões Bloco 01:
1 - Qual era o Plano de trabalho da SMED na sua gestão?
2 - Quais eram as prioridades de trabalho?
3 - Quais foram os contatos que a SMED teve com o SlSMMAR.na sua

gestão? Com que finalidade?
4 - Como era a relação entre a SMED e o Sindicato na época em que você

estava na SMED? Foram desenvolvidas algumas atividades em conjunto? Quais?
Por quais razões? Quais foram os resultados?

Questões Bloco 02:
1 - Qual foi o motivo que levou a Secretaria Municipal de Educação a

propor a elaboração de um Plano Municipal de Educação para Araucária?
2 - Por que em conjunto com o Sindicato do magistério municipal?

RESPOSTAS
Bloco 01:
1 - “O Plano de Ação da SMED começou a ser pensado no final de 1998, a

Simone Diretora do Departamento de Ensino, eu, a Sueli, a Arlete, procuramos
fazer um esqueleto do que seriam grandes prioridades para 1999 e 2000.

Logo no início de 99 a gente pegou esse roteiro e discutiu ele com os
coordenadores de área. Na realidade ele foi praticamente todo reelaboradom Ele
foi realmente construído pela Equipe de Ensino junto conosco, foi feito por toda a
equipe que hoje está na SMED.

Nós elencamos algumas metas, grandes metas que seria uma delas a
elaboração do PME...” (foram lidas as metas do documento “Plano de Ação daSMED) *

Destacou a terceira meta: “ Reimplantação das Coordenações por área do
Conhecimento, que é uma meta que já acabou desde o início de 99, antes do
Plano de Ação ser efetivado, ela já estava acontecendo”.
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Sobre a meta Efetivação da Gestão Colegiada na rede municipal de Ensino
comentou que: “Essa é uma grande meta nesse período se as ações têm sidonesse sentido”. 2

2 - “Dentre essas metas todas, as prioritárias, realmente que envolveriam
todas as áreas, níveis e modalidades de ensino, seria e é a elaboração do PME.
Para isso se pensou em elaborar uma Comissão da qual participou o sindicato,
inclusive na construção do projeto de elaboração do PME, para viabilizar esse
trabalho.

Outra meta prioritáriado nosso Plano de trabalho é a construção curricular,
ou reelaboração de um currículo já existente desde 92, mas que não foi levado à
Câmara, não foi editado então a partir dali serão feitas as nossas discussões, masespecificamente agorano ano 2000”. j j

3 e 4 - A SMED procurou em todos esses momentos, tanto na elaboração
do PME, como em outras comissões que se formavam para discutir a educação
do município, procurou sempre entrar em -contato com o sindicato representativo
da categoria dos professores com a finalidade de inclusive chegar a questão de
encontro ao princípio democrático, gestão democrática.

A relação entrelsindicato e SMED no ano de 99 foi bastante boa, bem
produtiva, bem efetiva, vários encontros, vários cursos aconteceram inclusive no
.espaço .do próprio sindicato e a gente tem continuado essa parceria, na realidade
isso se consolidou em 1999.

Existem algumas diferenças sobre alguns temas, isso é nomwal, mas o
objetivo do trabalho é a melhoria da educação no município”.

Bloco 02:
1 - “O grande motivo foi a necessidade de se estabelecer diretrizes e metas

para a educação no município. Um problema que se enfrenta sempre é a
descontinuidade de um trabalho de uma gestão para outra e essa é uma
preocupação que partiu não só da SMED, mas também da gestão atual.

Além das diretrizes e metas para a educação, da continuidade do trabalho,
das pessoas terem claro e se sentirem participantes do processo. Terem claro
quais são realmenteos grandes objetivos da educação no município”.

2 - "Porque o objetivo realmente é fazer um trabalho bastante democrático
e a partir do momento que a gente entende o sindicato como representante de
toda uma categoria, ele está ouvindo também esse grupo e é representativo,
então a gente não pode deixar de lado essa representatividade”.

Comentários gerais sobre o assunto:
“Eu tenho só a complementar que foi feito um trabalho bastante intenso no

sentido de realmente poder deixar até o final desse ano pelo menos essas
grandes diretrizes estabelecidas para o município e que essa continuidade que é
uma preocupação de todos nós que trabalhamos com a educação de fato
aconteça”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL oo PARANÁ '_

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADA: Joseli Helena Perciak Veiga

FORMAÇÃO: Pedagogia - UFPR

FUNÇÃO: Professor de 1a à 43 série e Pedagoga

TEMPO DE ATUAÇÃO: 15 anos e 11 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAucÁRiAz 14 anos

REPRESENTANTE DA SMED: Comissão do PMEA

Questões Bloco O2 letra A:

1 - Qual foi o motivo que levou a Secretaria Municipal de Educação a

propor a elaboração de um Plano Municipal de Educação para Araucária?

Questões Bloco 02 letra B:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Qual foi a finalidade da Comissão da qual você participou?

3 - Destaque os diferentes momentos do trabalho realizado pela
Comissão.

4 - Qual foi o papel da assessoria?

5 - Como você viu os resultados apresentados para o lll Fórum?

6 - Como você avalia a participação dos diferentes segmentos no

trabalho realizado pela Comissão?

7 - Qual a sua opinião sobre a composição da Comissão?

8 - Qual foi o significado do Fórum Municipal de Educação para o

processo de formulação do Pl\/IEA?

9 - Situe sua participação no processo de elaboração do PMEA.

1



RESPOSTAS

Questões Bloco 02 letra A:

1- “O primeiro e principal motivo foi a preocupação com a 'continuidade' do

trabalho pedagógico na área educacional; pois sempre que muda a gestão
acabam por iniciar o trabalho com um nova equipe ã frente da secretaria de
educação e na maioria das vezes desconsiderando toda a caminhada realizada

pelas gestões anteriores”.

Questões Bloco 02 letra '_-3:

1- “A continuidade do trabalho pedagógico considerando a caminhada dos

professores da Rede Municipal e também a preocupação em planejar as ações a
serem desenvolvidas”.

2- “Como representação de professores no trabalho de discussão e
redação preliminar do documento (PME) e na organização da ll Sessão do Fórum

Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal”.

3- “iniciamos pela retomada do anteprojeto que havia sido elaborado pela
equipe de ensino anterior, chamando para as discussões o SISMMAR”. Seguindo

o trabalho houveram momentos de leitura, estudos e discussões para elaboração

da 13 parte do PME onde se colocou toda a fundamentação teórica; a partir disto

se organizou uma semana de atividade para os professores das escolas e demais

funcionários onde foram apresentadas as propostas do PNE da Sociedade
Brasileira e do MEC. Nestes encontros foram discutidas algumas questões pelos

participantes e os mesmos fizeram apontamentos sobre qual proposta o nosso

plano deveria se basear; todo o material coletado das discussões da semana e
mais os relatórios da Il Sessão do Fórum foram enviados a Assessoria da UFPR.

O retomo da assessoria foi no sentido de orientar como deveria, a partir de então,

se estruturar o documento do PME, sendo necessário para isso se fazer o
diagnóstico da realidade da educação no município”.

4- “Orientar o processo de discussão e sistematização do plano”.
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5- “No que se refere a proposta da lll Sessão do Fórum, acho que o
material enviado para o mesmo teve qualidade suficiente para a proposição das

discussões e propostas”.

6- “Acho que o envolvimento dos segmentos não só enriquece as
discussões, mas traz à participação e a representatividade para algo que é de
responsabilidade da sociedade”.

7- “Envolve os maiores interessados nas discussões sobre a educação e
sua qualidadeno municipio”.

8- “Oportunizar a panicipação dos professores, pedagogos e demais
envolvidos na educação municipal, além de abrir para a participação da
comunidade araucariense; onde pudesse se discutir sobre o que é a educação no

municipio e alguns rumos a serem tomados”.

9- “Uma das prioridades da coordenação de alfabetização, além de atuar
junto aos professores de 1a série com a realização de discussões, cursos e outros,

foi a participação em todas as discussões e trabalhos referentes ao PME e
acredito que, na medida do possivel, pudemos realizar o trabalho sem acarretar

prejuízo nem para um, nem para outro”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - AgostoI2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de Educaçãode Araucária r
z ENTRE"v'¡STADAz Jair Fernandes dos Santos

FORMAÇÃO: Ciências Sociais. Especialização em Formação de Professores.

_FUNÇÃOt Professor de História deõa a 83 série

S "TEMPO DE ATUAÇÃO: 14 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUcÁR|A: Quase O7 anos

REPRESENTANTE DA SMED: Comissão de Sistematização do PMEA.

Questões Bloco 02 letra B:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Qual foi a finalidade da Comissão do PMEA?

3 - Destaque os diferentes momentos do trabalho realizado pela
Comissão.

4 - Qual foi o papel da assessoria?

5 - Como você viu os resultados apresentados para o lll Fórum?

6 - Como você avalia a participação dos diferentes segmentos no

trabalho realizado pela Comissão?

7 - Qual a sua opinião sobre a composição da Comissão?

8 - Qual foi o significado do Fórum Municipal de Educação para o processo

de formulação do PMEA?

9 - Situe sua participação no processo de elaboração do PMEA.



RESPOSTAS

Questões Bloco 02 letra B:

1- “É tradição, já é prática, hábito na educação, na administração pública
em geral existe uma prática que é de não se planejar a longo prazo. A idéia de um

piano eu acho bastante interessante, é relevante no sentido de acabar com essa

quebra a cada mudança de administração, a cada mudança de equipe se quebra

a continuidade do trabalho. Mas acho também que mesmo existindo um plano,

isso não quer dizer que, a forma de implementação, a forma com que cada equipe

pode encarar também... as práticas que se tem, não é um documento legal que vai

romper com elas... A medida que se definiu que se pretendia fazer o plano você

acaba mobilizando as atenções. As mudanças, esse vai e vem, passam
despercebidas, acabam incorporadas como sendo normais... Já está incorporada

a idéia de que as coisas não tem continuidade. Então, o próprio fato de você

mobilizar para debater, você cria uma pré disposição das pessoas de participar de

uma coisa que tenha continuidade”.

2- “A minha participação como a dos outros membros da coordenação é
circunstancial porque eu não estou participando porque sou eu. Fui chamado para

vir compor a coordenação de história e assumi essa tarefa. Talvez aquele
momento que eu estava sendo chamado a própria lda não tivesse essa definição

ainda... Aí tem a importância pessoal, logo de inicio eu achei assim, atrativa a

idéia. Achei um abacaxi, era um problema que eu não contava com ele. Por outro

lado, por achar que o PME é uma coisa importante, eu pelo menos gosto de sentir

estar participando de uma coisa importante. A finalidade foi essa elaborar o
plano... De início a gente pensou uma comissão que iria escrever o plano, até

porque a gente assumiu em fazer num tempo, naquele momento era limitado,

pensava-se em faze-Io até início de maio, estar pronto até o início de maio.
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Portanto, o próprio prazo que se definia era em função que se_estava prevendo

que a comissão ia sim escrever um plano”.

3- “Quando eutomei conhecimento da tarefa e de que participaria dessa
tarefa, também já tomei conhecimento nesses termos que o sindicato seria
convidado a compor a comissão, a indicar duas pessoas para compor a comissão,

mas dentro daquele limite de tempo. Daí já no processo de discussão com o

sindicato participando que se discutiu... se pensava em esticar esse prazo... Mas,

dai no mês de abril é que surgiu a proposta,  da Janete Schiontek, de se fazer
um Fórum no mês de junho, com uma semana de discussãono mês de maio. Daí

que se formou um pouco outra idéia... que seria mais a função sistematizadora...

Se bem que eu acho queaté aí houve uma debilidade. A proposta do Fórum eu

acho assim uma grande proposta... Noentanto já no primeiro Fórum deveria ter

um documento guia. Texto elaborado com corpo, com forma... Talvez pode ter

outro 'lado organizar melhor as idéias, porque dai quem está elaborando já vai

poder apresentar o que está pensando e até permite o contraponto... Só lá pelo

mês de junho, na epoca do Fórum, que a gente coloca a necessidade de ter uma

consultoria. Esse processo da consultoria foi complicado... você está andando

com a coisa pra depois chamar consultores... Tres momentos nesse caminho...

começou a comissão quem vai escrever. Dai num dado momento não, a comissão

não vai escrever, a comissão vai organizar um Fórum... A comissão que era a

comissão de elaboração do plano ficou tratando da infra-estrutura, da fomia do

Fórum e muito pouco do conteúdo. Do conteúdo que ia se tratar no Fórum e não

no plano... Da primeira reunião com a consultora em diante definiu-se por um

outro caminho e abandonamos tudo o que tinha. Outro rumo, outro método... a

proposta de estruturação do documento foi modificada já na primeira reunião com

a consultoria. Tinha uma proposta que já vinha lá de 98, que nós fizemos alguns

adendos nas primeiras reuniões em 99... e a partir de agosto com a consultoria

isso mudou, recomeçou. Nós começamos literalmente a fazer em agosto. Nós
fomos nessa metodologia até final de novembro... nós acabamos fazendo nova

modificação, desta vez por sugestão da própria consultoria da federal, da Acácia...

que propôs uma outra estrutura para o plano de ação... que foi uma outra
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retomada em fevereiro desse ano já... A Segunda etapa da l ll Sessão foi dia O3 de

julho desse ano e de lá para cá foi o caminho que era possível que eu acho
correto. Nessa última fase, aí tinha sim um documento guia... As vezes a idéia de

democracia tem um pouco de pentecostealismo... Quando todos estão reunidos

orando o Espírito Santo vem e fala para eles em diversas línguas e se manifesta.

Então, se reunir bastante gente uma idéia virá de algum lugar e não é assim,

idéias não surgem, idéias se trabalham... Fóruns são produtivos sim, tendo
documento base..._ Essa terceira Sessão teve essa grande vantagem, porque foi

trabalhado o conteúdo e levado para ser discutido. lsso faltouina ll Sessão”.

4- “Eu acho que foi uma lição assim, quando for participar de uma coisa
desse tipo de cara propor, vamos chamar assessoria ou não vamos. Se vamos,

vamos começar a partir de uma assessoria depois agente encaminha o resto. Se

não vamos, vamos decidir já e também não chamamos mais. Porque eu acho que

nesse processo de ficar vários meses tocando a coisa para depois chamar a

assessoria... acaba desgastando o processo... De resto, eu acho que foi uma
assessoria necessária e importante”.

5- Considerou respondida.
6- “Eu acho que tem que olhar como dois segmentos mesmo. No
cotidiano você tem um grupo que está aqui na secretaria, apesar de origens
diversas obviamente, mas que está convivendo diariamente e tem outro segmento

o SISMMAR que a gente se encontra formalmente na hora de discutir, portanto,

essa relação faz diferença. Vamos pegar a questão das coordenações, as
diferenças existem mas, é mais são diferenças individuais, pelas características

pessoais... Eu acho que a equipe aqui da SMED esteve desde o primeiro
momento empenhada... Na questão do SISMMAR também vi isso da
representação do SISMMAR, agora eu acho que aí a questão que compete ao

SISMMAR avaliar aqueles problemas que o SISMMAR teve de substituir, por

lproblemas individuais a representação ou não. O SISMMAR tena que avaliar em

lque medida que comprometeu a possibilidade do SISMMAR participar... também é

Énecessário avaliar se a forma, se é participando, se é pegando na caneta junto

jpara escrever se é a melhor forma de participação, se esse é o melhor método...
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também se a melhor forma é estabelecer juntos o método de trabalho que vai se

adotar e aí marcando ocasiões e ir apresentando propostas para serem discutidas

e elaboradas e reelaboradas. Os ritmos do cotidiano são diferentes. Por que na

prática não funcionou. Não sei a que atribuir, não sei se o método estava
equivocado ou se foram problemas circunstanciais que seriam imprevisíveis. Não

seriam tão imprevisíveis assim, porque o SISMMAR tinha eleição marcada... então

não era imprevisível, era possível de se ter previsto”.

7- “No momentoque eu entrei aqui, eu não tinhaconhecimento de que c
processo já tinha sido discutido em 98... Eu tomei conhecimento assim, a
legislação prevê o PME, prevê que os municípios elaborem seus PME. Portanto, a

composição o que soube é que seria convidado o SISMMAR a indicar
representação para discutir, para participar junto e me parece que já era sugestão

da lda que fossem duas pessoas. Eu acho que na composição da comissão o

problema não é de número. Juntos SISMMAR e SMED poderiam se definir um

método de realização e dai você ter um grupo de trabalho... Formalizar um a

coordenação da comissão... A lda da SMED e uma pessoa do SISMMAR, daí o

SISMMAR viria qual a pessoa certa. E a coordenação coordena... Escrever não é

uma decisão em todos os momentos politica é muito trabalho manual que é
obvio... Eu acho que o problema então não é de número, mas de mérito”.

8- “Acho que foi excelente. A própna idéia de se ter um plano teve a
possibilidade de mobilizar iniciativas, de mobilizar atitudes... A Janete .propõe isso

(Fórum), porque estava discutindo o plano, se não tivesse discutindo o plano ela

não proporia isso. E talvez em 99 e 2000 não se teria constituído o Fórum de

Educação em Araucária se não se estivesse discutindo o PME. Se a secretaria de

educação no ano passado não tivesse chamado o SISMMAR para conversar, não

tivesse iniciado um processo de discussão de um PME, pode ser que o cotidiano

itomasse outro rumo”.

“Pequena. Eu acho que eu participei dentro do que era próprio do
jprocesso que se estava. Então, eu estava na coordenação do Ensino de História e

a minha participação foi dada dentro dos limites necessários e possiveis. O limite

gue eu coloco é qual a importância do coordenador de história, qual a importância
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do coordenador de matemática, qual a importância do coordenador pedagógico,

num processo de decisão desse tamanho. É muito pequena a significação dessas

pessoas. Portanto, eu me vejo como membro de um grupo de trabalho... É uma

coisa grande e eu achava que a minha função é muito modesta... Eu me coloquei

dessa maneira. lnteriorizei essa função. Eu acho que era o papel que cabia a
alguém de uma coordenação de área... ser participante de um grupo de trabalho...

Uma decisão desse porte, tem que ter representatividade... O meu empenho era

de fazer bem as minhas tarefas. É obvio que cada um faz suas tarefas com as
características pese-;ais._ Se fiz: merios do que devia fazer, foi pelos meus defeitos

pessoais e não por limites, ou que se tenha criado diflculdades extemas a mim”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL oo PARÀNÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Arzuzàzizç
ENTE;EvisrAoA: Janete l\/liotto Scniontek

FORMAÇÃO: Pedagoga

FUNÇÃO: Pedagoga

TEMPO DE ATUAÇÃO; Magistério: 14 anos; Pedagoga: 10 anos.

TEMPO DE SERVIÇO EM AR/-\ucÁRiAz 5 anos e meio.

REPRESENTANTE DA SMED: Coordenação Pedagógica

Questões Bloco O2 letra A:

1 - Qual foi o motivo que levou a Secretaria Municipal de Educaçã

propor a elaboração de um Plano Municipal de Educação para Araucária?

Questões Bloco D2 letra B:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Qual foi a finalidade da Comissão da qual você participou?

3 - Destaque os diferentes momentos do trabalho realizado pela
Comissão.

4 - Qual foi o papel da assessoria?

5 - Como você viu os resultados apresentados para o lll Fórum?

* 6 - Como você avalia a participação dos diferentes segmentos no
trabalho realizado pela Comissão?

7 - Qual a sua opinião sobre a composição da Comissão?
5 8 - Qual foi o significado do Fórum Municipal de Educação pa
1 processo de formulação do PMEA?
1 9 - Situe sua participação no processo de elaboração do PMEA.
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Questão Bloco 02 letra C: -:_
Por que foi proposta a discussão do PMEA no espaço da ll Sessão do

Fórum Municipal de Educação e como isso ocorreu?

RESPOSTAS

Questões Bloco 02 letra A:

1- “O município de Araucária tem uma história bastante significativa no que

diz respeito a Educação; ,é no percurso desta história que se dá a discussão a

respeito de um PME, isso tanto na perspectiva dos profissionais no 'processo de

mobilização da categoria quanto na esfera oficial. As duas perspectivas podem ter

aparentemente motivos diferentes mas na essência o objetivo é um só: a busca

da construção de um plano que pense a educação a médio prazo e não só para
apagarincêndios. A busca da qualidade da Educação para os educandos e para

os educadores. Ninguém é ingênuo a ponto de pensar que não há diferenças nos

conceitos de qualidade, na compreensão do mundo, nas opções necessárias a

serem feitas principalmente quanto aos meios para essa construção. Os fins - ou

alguns deles - também podem ser diferentes, mas existem por conta da
contradição dos espaços criados aí, pontos que unificam os diferentes agentes

envolvidos neste processo.

Portanto, não creio que exista uma resposta absoluta, pronta e única para

esta questão. A resposta, talvez, mais coerente é que os motivos - ou o motivo 

da elaboração de um PME é o produto da tensão entre os diferentes pontos de

Évista, dos olhares, sobre a educação neste municipio. É o resultado de uma
correlação de forças em percurso histórico”.

Questões Bloco 02 letra B:

1- “Além de caracterizar-se num instrumento que pense a educação para
lalém dos períodos administrativos - ou das gestões municipais - e ai planeja-la
Épara meio e longo prazo; esse PME é a expressão da retomada do exercicio da

Êdemocracia direta, se é que podemos chamar de retomada, talvez seja mesmo o
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inicio do aprendizado, pois isso não faz parte da nossa história. De qualquer
modo, ele permitiu aos educadores, aos profissionais parar para pensar e dizer

quais são as questões que nos preocupam hoje e quais as soluções para elas.
Esse plano não tem, portanto, um valor somente no seu conteúdo mas, sobretudo,
na forma”.

2- “A comissão foi fonnada tendo em vista a elaboração do PME por meio

da representação dos segmentos dos profissionais da educação. Esse foi o
objetivo inicial, a intenção primeira. Durante o planejamento das ações para essa

elaboração foi ficando claro que não havia outro jeito de construir tai documento

se não com mecanismos de participação coletiva. Assim, essa comissão passou a

ter um papel de provocadora das discussões e estudos e sistematizadora do
conteúdo coletivo. Para isso a consultoria da UFPR, uma vez que essa comissão

teve que estudar bastante”.

3- “De certa forma, na questão anterior, já me referi um pouco a isso. Quero

destacar não os momentos mas as opções que este grupo foi fazendo nesses
momentos. Por exemplo: a opção pelo principio da Gestão Democrática, pela

realização das sessões plenárias do Fórum Municipal de Educação, pela
dedicação na relação de estudo”.

4- “Todos conhecemos o papel de uma assessoria. No caso do processo de

elaboração do PME ela veio apontar algumas direções, pois esta é uma discussão

relativamente nova para nós profissionais da educação. Não nova no sentido de

que não sabíamos sobre planejamento. Há muito tempo se faz planos para a

educação. Nova no sentido de resignificar as práticas de planejamento, nova no
sentido de resignificar a idéia de participação. Não creio que ela tenha vindo com

las respostas, mas nos ajudou a fazermos as perguntas pois sem saber o que
queremos saber fica dificil buscar respostas".

5- “Vejo como os resultados possiveis. Foi até ali que conseguimos chegar.

iNão que um ou outro sujeito não pudesse avançar mais. Apresentou-se a síntese
ido consenso possivel. Os limites do coletivo representado na comissão”.

6-“Pessoalmente, tenho algumas decepções quanto a isso, mas como já
Êdisse anteriormente participar diretamente comprometidamente com os processos

3



não faz parte de nossa história. É claro que vou dizer que poderia ser melhor.
Estamos aprendendo, é um exercicio”.

7- "Penso que esta comissão é a expressão das conquistas possíveis neste

momento. inicialmente pode parecer que demos alguns passos atrás, mas depois

vemos melhor e avaliamos que não poderia ser diferente e que foi possivel
avançar. Precisamos aprender a trabalhar e avançar com as condições concretas

de que dispomos e saber que dentro delas também é possível avançar, ou sena

melhor dizer, só na partir delas é quepodemos avançar na realidade”.

8- “Penso que o Fórum é o principal instrumento da participação
democrática neste momento”.

9- “É um pouco dificil falar disso. Tenho uma caracteristica que é a de

deixar minha vida profissional ser de fato vida e sem o adjetivo profissional. Assim,

posso dizer que a elaboração deste plano fez de fato parte de mim. Pude
participar para alem das discussões sobre a educação. Da participação na
elaboração, ou na sistematização posso dizer que me vejo como membro da
comissão, todos trabalharam”.

Questão Bloco 02 letra C:

1- “Acredito já ter respondido esta questão. Para mim foi um grande salto

termos conseguido isso”.

4



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇAO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Lucy Moreira Machado
FORMAÇÃO: Pedagoga e Psicóloga
FUNÇAO: PedagogaDE ATUAÇÃO;  O anos ,_
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIAZ 10 anos
REPRESENTANTE DA SMED: Comissão de sistematização do PMEA.
Coordenação do Ensino Especial.

Questões Bloco 02 letra B:
1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
2 - Qual foi a finalidade da Comissão da qual você participou?
3 - Destaque os diferentes momentos do trabalho realizado pela
Comissão.
4 - Qual foi o papel da assessoria?
5 - Como você viu os resultados apresentados para o Ill Fórum?
6 - Como você avalia a participação dos diferentes segmentos no
trabalho realizado pela Comissão?
7 - Qual a sua opinião sobre a composição da Comissão?
8 - Qual foi o significado do Fórum Municipal de Educaçäo para o

processo de formulação do PMEA?
9 - Situe sua participação no processo de elaboração do PMEA.

RESPOSTAS

1- ç “O PME do município de Araucária foi um marco muito importante
porque pela primeira vez várias instancias dentro do município discutiram a
educação e a partir do diagnóstico da realidade e discutiram assim quais seriam
as metas o que nós queriamos realmente para o município. Pelo menos nesse
periodo que eu trabalho aqui em Araucária pelo que eu conheço da história foi o
primeiro momento que isso aconteceu”.
2- “A finalidade da comissão foi sistematizar esse plano municipal,
porque sistematizar, porque a finalidade maior era partir do diagnóstico da
realidade, das necessidades e prioridades levantadas dentro do Fórum pra que
Êpudesse, então fazer essa sistematização. Então eu gosto de usar esse termo
Êporque não foi nós que criamos esse plano, mas ele foi criado coletivamente,
então nossa função era apenas sistematizar como elemento como elemento
participativo”.
3- “Os momentos pelos quais a comissão passou foi inicialmente a
composição dessa comissão, depois como que sena realizado o trabalho, de queA 1
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forma que iria ser encaminhado o processo, quais as pessoasfque iriam compor
esse processo, como que seriam esses agentes durante a elaboração e a
sistematização. Pra mim os momentos mais importantes do trabalho foi os dois
Fóruns que aconteceram, pra mim seriam os mais destaques porque ali que a
gente pode senti realmente a necessidade das pessoas envolvidas, o porque que
realmente deveria acontecer esse plano". ç
4- “A assessoria teve seu papel no sentido de orientar, de contribuir
na sistematização e até mesmo nas referências bibliográflcas, porque nós dentro
da comissão éramos a primeira vez que estávamos realizando um plano, então
precisava dealguém que pudesse nos dar essa assessoria e a universidade acho
que pode cumprir esse papel".
5- ,  terceiro Fórum pode contribuir muito pra que nós pudéssemos
agora finalizar a sistematização :fo PM. Acho que foi bem significativa a forma que
a comissão conseguiu levar, principalmente o que contribuiu pra apresentação
nesse Fórum foi aquela semana que antecedeu o Fórum (encontros nas hora
atividades sobre o PMEA), com as contribuições das escolas, que as escolas já
haviam lido um pouco do material e já haviam contribuído, então esse pré Fórum,
diríamos assim, essa pré Sessão, contribuiu bastante. Então, já foi para o Fórum
bem sistematizado, bem organizado. As discussões nos grupos durante o Fórum
foram rápidas, no sentido de que as pessoas vinham ali já se sentiam envolvidas,
já se sentiam agentes do plano, não era algo estranho à elas. Foi assim que eu
percebi”.
6- “Acredito que o grupo, ele estava assim composto com pessoas
em situações diferentes que puderam contribuir desde a Educação Infantil, Ensino
Especial, a própria EJA, então era bom ouvir essas vozes diferentes que puderam
contribuir para o trabalho que nós estávamos realizando. Foi muito significativo
nesse sentido, foi rico pela diversidade apresentada no momento. Havia essa
diversidade, mas todos tinhamos o mesmo objetivo, todos estávamos buscando oI' I

ã mesmo ponto final”.
7- "A composição da comissão já havia sido discutida anteriormente
1 com outro grupo... Poderia até haver antes dessa composição da comissão maior
1 discussão ao nivel da secretaria, do próprio sindicato pra com um grupo maior de
Êpessoas definir. Porque me pareceu que essa composição ela não ficou bem
Qresolvida Tanto é que muitas vezes havia discussão em relação a isso. Então si
lvolta uma discussão a alguma .coisa é porque ela não ficou bem elaborada. Então
Êela poderia ter seguido de uma outra fomia ao nivel de secretaria com o sindicato,
Énão com alguns -representantes, mas até com um grupo maior de pessoas pra
ldecidir quem ina fazer parte desse grupo”.
§8- Já considerou respondida.
19- “Eu gostaria até de ter me envolvido mais porque eu acho que pra
Êelaborar um PME deveria as pessoas se dedicarem apenas a ele naquele período.
ÊEntão eu gostaria de ter tido condições de me explorar mais nesse sentido. Então
tem alguns momentos eu precisava até fazer outras atividades que eram
znecessárias pela própria função exercida, mas na medida do possivel eu procurei
lrealmente me envolver o máximo, tanto buscando as leituras, na produção do
rnaterial, mas eu gostaria de ter contribuído mais ainda”.
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Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Lúcia Gurski

F ORMAÇÃO: Lingua Portuguesa e Inglesa
F UNÇAO: Professora de 1°a 4a série
TEMPO DE ATUAÇÃO: 19 anos ç
ITE! z._ 'IPO DE SERVIÇO .EM ARAUCÁRIA: 18 anos
"REPRESENTANTE DA SMED: Comissão de sistematização do
PMEAlCoordenação do PEBEJA

Questões Bloco 02 letra B:
1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
2 - Qual foi a finalidade da Comissão da qual você participou?
3 - Destaque os diferentes momentos do trabalho realizado pela
Comissão.

4 - Qual foi o papel da assessoria?
5 - Como você viu os resultados apresentados para o lll Fórum?
6 - Como você avalia a participação dos diferentes segmentos no

trabalho realizado pela Comissão?
7 - Qual a sua opinião sobre a composição da Comissão?
8 - Qual foi o significado do Fórum Municipal de Educação para o

processo de formulação do PMEA?
9 - Situe sua participação no processo de elaboração do PMEA.

RESPOSTAS
1 - “A elaboração do PME é importante porque a partir dela saberemos como vai
funcionara ed_ucação no municipio”.
2 - “A comissão teve a função de sistematizar todo o trabalho realizado no Fórum,
a partir do Fórum, fazer realmente a escrita final do documento”.
3 - “Essa comissão a partir do momento que foi organizada ela desenvolveu
diversos trabalhos, como por exemplo, o primeiro trabalho foi a leitura do Plano
Nacional de Educação, em duas versões (Sociedade Brasileira x MEC). Depois de
lido esses dois documentos a comissão passou isso para os demais profissionais
da educação, pra iniciar os trabalhos e esclarecer a função do plano para a
educação de Araucária. Depois disso partimos para o primeiro Fórum, onde foi
discutidas todas as idéias e os encaminhamentos para a educação de Araucária,
lcom a participação de toda a sociedade civil. A partir dessa ll Sessão nós já
ltivemos algumas idéias e partimos para a sistematização como comissão”.
14 - "A assessoria da UFPR teve o papel de encaminhar os trabalhos, até uma
iquestão de direcionar os trabalhos de como seria a escrita desse plano, desse
ídocumento... Iniciamos com a sistematização fazendo um histórico do municipio,

1



um diagnóstico da realidade do municipio na educação de Araucária, depois
fizemos a parte das concepções de educação. Na EJA nós partimos do histórico
da EJA no Brasil, fizemos levantamento da EJA também dentro do município,
como que estava sendo realizado o trabalho dentro da proposta que já existe na
EJA. Verificamos toda a realidade da EJA hoje. A partir dai fomos para a Ill
Sessão do Fórum”.
5 - “Já sistematizados os trabalhos da ll Sessão. Depois de sistematizados os
trabalhos, essa sistematização foi apresentada para todos os profissionais da
educação, mostrando como que ficou o documento, pra que todos fossem à lll
Sessão do Fórum sabendo mais ou menos o conteúdo do documento. Daí nessa
lll Sessão do Fómm o documento foi analisado, foi reavaliado com a participação
de todos, interferindo nele, melhorando_todos os problemas que não foram
atinoidos no ÕOCUíTi=I.2°rÍ§,  foram acrescentados nesse com a participação
todos. Acredito assim que todos se envolveram nesse trabalho e buscaram o que
era de melhor para a EJA”.
6 - “Acredito assim que deveria ter tido uma participação maior. Muitas pessoas
deixaram de se envolver mais os que se envolveram realizaram um trabalho, uma
contribuição para a melhoria do documento. A participação da comunidade em si
foi pouquissima”.
7 - “A comissão da maneira que ela foi composto pelos coordenadores por área e
coordenadores das demais modalidades do ensino, acredito que todos se
envolveram, o trabalho foi bastante difícil. Acredito que a participação do sindicato
foi em minoria mesmo, deveria ter mais elementos na participação. Até mesmo na
questão de professores, a composição da comissão foi praticamente
coordenadores de área que não deixaram de representar os professores e
pedagogos também, mas que tivesse mais pessoas envolvidas”.
8 - “O Fómm Municipal ele deu abertura para que toda a sociedade civil pudesse
participar, que é a forma mais democrática na formulação do plano. Acredito assim
que ele foi o mais importante pra que todos pudessem participar e rever essa
educação no município”.
9 - “A maior dificuldade foi na parte de fazer o breve histórico mesmo da EJA.

1 Porque a EJA ainda não é uma educação bastante discutida, a gente não tinha
iuma visão grande da coisa ainda, na questão de materiais que a gente não teve
Ésubsidios paraa escrita... Mais fácil foi fazer o diagnóstico porque a gente trabalha
ldentro da realidade como coordenação do Programa Ensino Básico para Jovens e
zAdultos, não tive dificuldades. Na questão do Programa da EJA daqui pra frente,
ltivemos algumas dificuldades pelo fato da EJA ser uma modalidade de ensino que
Ênão entra no FUNDEF, que é o municipio que tem que arcar com as despesas
ldessa educação, então dificultou bastante a questão de colocar no programa
lalgumas coisas pra serem realmente garantidas, mas acreditamos que a partir do
lmomento que se pensa em uma educação melhor, se pensou em coisas que
ipudessem cada vez melhorar mais independente de não existir uma verba para
Êisso, mas que se existisse empenho pra que isso se realize, que é muito
importante a EJA, porque essas pessoas não tiveram acesso no ensino regular
bm idade própria, mas que hoje está aberta a possibilidade para que eles possam
estar cursando”.
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Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
I Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos O
Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000
MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
I Educação de Araucária
I ENTREVISTADA: Mónica Ribeiro da Silva
FORMAÇÃO: Pedagoga. Mestrado em Educação. Doutoranda em Educação.
I TEMPO DE ATUAÇÃO NA UFPR: 06 anos
CONSULTORIA DA UFPR

Questões Bloco 02 letra B:
É 1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
I 2 - Qual foi a flnaliclade da Comissão do PMEA?
j 3 - Destaque os diferentes momentos do trabalho realizado pelaI Comissão.

4 - Qual foi o papel da assessoria?
5 - Como você viu os resultados apresentados para o Ill Fórum?
6 - Como você avalia a participação dos diferentes segmentos no

I trabalho realizado pela Comissão?
I 7 - Qual a sua opinião sobre a composição da Comissão?

8 - Qual foi o signlficado do Fórum Municipal de Educação para o
processo de formulação do PMEA?

9 - Situe sua participação no processo de elaboração do PMEA.

_l RESPOSTAS
I “O PME ele é um instrumento de gestão educacional, ele é um instrumento de

í pqlítica pública, só por razão ele já è relevante, o que é esquisito e não ter um plano
pra educação, seja ele uma continuidade de um plano, ou um plano que se inicia, mas
ele é relevante na medida em que ele contempla um diagnóstico da rede e em função
delsse diagnóstico, um levantamento de prioridades e em função dessas prioridades

4 fbrrna possível a educação no municipio”.a. . l
.
"I_.
-i

2 -I "O fato de ser constituida uma comissão já é algo interessante. Uma comissão de
I pessoas que lidam com a educação, porque essa foi a primeira vez que eu participei

qejuma experiência como essa, como consultora de um plano de educação pra uma
,`¡» rede, mas até onde eu sei, a elaboração dos planos, nem sempre ficam a cargo deI ezducadores. De educadores que hoje estão na secretaria ou no sindicato, mas queJ

,I

I

I

* sat? professores da rede, então isso já tem algum significado, acho que é importante
que de alguma forma isso reflete em conhecimento da rede, além dos dados,
estatísticas, dos números que foram levantados. A finalidade da comissão, eu

P ehtendo que foi a de sistematizar aquilo que havia sido em primeira mão apontado
pela ll Sessão do Fórum, que demarcou alguns critérios, alguns aspectos que
lg deveriam estar contemplados nesse plano. Eu entendo que o papel da comissão foi

I
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= pra educação no municipio. Sem grandes viagens, sem grandes utopias, mas

É

i

l

l

l

aprimorar os dados, levantar os dados, lidar com os dados, trabalhar com esses
dados inclusive estatísticos ou mesmo de qualidade a respeito da situação em que se
encontra a rede. De posse desses dados, tentar avançar nas propostas em relação ao
que o Fórum já havia apontado, no minimo sistematizar, dar o fomwato de política para
aqueles elementos que o Fórum havia apontado”.
3 - “Eu comecei a acompanhar quando essa comissão já estava forrnada, então eu
tjve uma participação no sentido de pensar primeiro um pouco que concepção de
planejamento estava norteando o trabalho e a gente definiu que seria uma concepção
de planejamento participativo, no sentido de que seriam considerados aqueles
elementos apontados pelos professores e demais participantes da ll Sessão Plenária,
além do que a gente buscaria fazer uma análise qualitativa e critica da situação da
rede, pra dešpoder .pensarque encaminilarnentos dar. Os diferentes momentos de
trabalho realizados pela comissãc›, então foram pnmeiro uma definição de uma tinha,
dje um planejamento, segundo a caracterização da rede, a mais ampla ,possivel em
todos os niveis e modalidades em alguns aspectos especiflcos como da formação e
qbalificação docente e os projetos, também outros que a rede municipal já tem e
koptros que poderia sentir a necessidade de ter. Então feito esse diagnóstico se
gpassou a discutir de que fomwa se poderia lidar com os problemas que a rede estava
ãiapresentando e em função disso se traçou o plano de ação, que na verdade ele
.cbntem uma programação e detalhado nas diferentes ações, metas, origem de
zgfinanciamento e cronograma, quando possivel. Depois essa comissão ficou
jresponsável juntamente com a coordenação do Fórum em levar esse material pra
jdebate, pra discussão novamente com os professores. Feito isso o que se está por
fazer ainda é que essa comissão agora se reúne novamente pra contemplar as
jsugestões, os limites que são postos, tentar superá-los que foram passados pelo
Fórum”.
t4 Ê- “Eu me vi como alguém construindo junto, mais do que ensinando a fazer, me
bólocando desafios junto com o grupo, acho que foi um desafio pro grupo todo e no
sentido de buscar fazer com que esse plano refletisse o mais proximamente possível
8 jrealidade da rede municipal... buscando que ele fosse representativo de fato. E
também fazer, além dessas preocupações de ordem mais moral, vamos dizer assim
Fazer uma assessoria de caráter técnico mesmo, qual é a estrutura do
documento, que formato ele deve ter, que formato é possível que ele tenha, quais são
as implicações se a gente fizer de um jeito, fizer de outro. Então, também e
principalmente acho que o meu papel era esse de dar um caráter oficial inclusive
dajdo o conhecimento mais técnico mesmo pra estrutura final do documento”.
5 4 “Eu acho que a forma final ela tem limites com certeza, mas ela, até pelo tempo e
pellas condições em que foi elaborado, ele conseguiu refletir um pouco o modo de
pensar e de fazer a educação no município... Mas em termos de resultado, no meu
entendimento ele reflete o que seria possivel se pensar em termos de planejamento

l

também sem muita timidez, eu acho que ele é ousado em algumas coisas em outras
rtãb, em outras ele é bem pé no chão, mas eu imagino que ele seja capaz de refletir
um pouco as condições de trabalho da rede, o que é que se poderia ainda fazer e é
como instrumento de política educacional claro, que depende agora de
implementação. O plano por ele só não vai dar conta de resolver os limites, os
pírqblemas da rede, ele é o primeiro passo”.
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Ç - “Ai existem várias coisas e a primeira delas é que eu não participei do processo de
constituição da comissão, da sua composição, da representatividade e tal. Eu acho
que do ponto de vista da participação dos professores os caminhos encontrados
foram interessantes, que foram os Fóruns. Nada melhor do que ao invés de você ter
ljepresentantes você ir lá com a possibilidade de participação e houve toda uma
chamada de atenção sobre a importância disso mesmo. O material foi antes, acho
que 30 dias antes foi pras escolas, pra que as escolas lessem, discutissem, acho que
em função disso ia participação dos professores, diretores etc, ela pelo menos se viu
na possibilidade de ser democrática... Do ponto de vista do sindicato, eu acho que
tem duas coisas, uma delas é a participação do sindicato também no Fórum, como
uma participação ativa ec a “outra na comissão que redigiu e que sistematizou o
documenvw Corn relação a participação .dossindicato na comissão,~eu acho que ela foi_." `-,. ..' ,c ~ , _,_ E _ _ _._, ,, _ '

-boa no sentido da qualidadeoa partlcipaçao,i1mas foi timioa no sentido .oe ter um ou

j

N

I' - V. I " ~ -- .- .. . ,.
dois representantes... Entao, felizmente parece que nada foi CJISDUÍECÍC no voto, nada
importante pelo menos, nada muito significativo. O fato de a gente sempre conseguir
trabalhar numa direção mais de discussões de produção de consenso eu acredito que

lërião houve grandes perdas em termos da participação do sindicato”. j
-- "Euacho .que ela não é pantána, também não sei como sena uma comissao
íptzaritária desse tipo. Eu acho que o fato do sindicato ter tido uma participação
Êqpalitativamente interessante de fato contribuiu muito pro formato que o plano teve,
jep acho que há uma condição de estar ali sempre buscando representarmesmo
1-abueles que são seus representados, que são os professores e a escola e a própria,comunidade de maneira geral. Eu acho que ainda que a composição se ela tivesse
jrestrições, de não ser equitativa, vamos dizer assim, em termos de representantes do
jsijndicato e da secretaria, mas a qualidade da participação eu acho que ela foi
Êbastante interessante”.
j8  “Nos não teriamos passado por um processo de planejamento participativo se não
leidstisse o Fórum. Ele foi e permanece sendo fundamental, principalmente agora uma
jvez que esse plano adquire a sua caracteristica mais formal, tendo passado pelo crivo
Édà lll Sessão Plenária e contemplado as sugestões. Agora ele é um instrumento de
gestão de politica pública. Evidentemente agora com a mudança ou não de gestão no
município, ele é um documento que tem a sanção, ele foi sancionado pelo conjunto de
pfiofessores, portanto ele trás em si um elemento de representação muito forte. Basta
que não se esqueça disso”.
91- “Aprendi bastante, ensinei o pouquinho que eu sei e espero ter contribuído de
alguma maneira com o trabalho. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de
vista do coleguismo... me situo inteiramente dentro dele e responsável também por
ele. Responsável evidentemente mais pela forma, mas também não dá pra dissociar a

i forma e o conteúdo, então eu também sinto não responsável por responder por aquilo
que está ali, mas responsável porque ajudei a criar. Me senti privilegiada participando
trabalho”.
z ll I‹ l- l,Illlltill

l

l
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ __

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de Educação
de Araucária

ENTREVISTADA: Acácia Zeneida Kuenzer

FORMAÇÃO: Pedagoga. Mestrado em Administração dos Sistemas Educacionais.

Doutora em Educação.

TEMPO DE ATUAÇÃO NA UFPR: 20 anos

ASSESSORA DA COMISSÃO NO PMEA

Questões Bloco 02 letra B:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Qual foi a finalidade da Comissão do PMEA?

3 - Destaque os diferentes momentos do trabalho realizado pela
Comissão.

4 - Qual foi o papel da assessoria?

5 - Como você viu os resultados apresentados para o Ill Fórum?

6 - Como você avalia a participação dos diferentes segmentos no

trabalho realizado pela Comissão? !

7 - Qual a sua opinião sobre a composição da Comissão?

8 - Qual foi o significado do Fórum Municipal de Educação para o processo

de formulação do PMEA?

9 - Situe sua participação no processo de elaboração do PMEA.
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l 1- “Com relação à relevãncia do 'PM é absolutamente imprescindível hoje,l . - . . . . , .
l se quiser avançar na gestao participativa... o diagnostico, o levantamento das

ações, a possibilidade de recursos, a definição de metas prioritárias, seja feital . _ . . _ . .
~ coletivamente, a partir de _um esforço de participacao coletiva que va crescendol

em todas os instantes. Eu 'acho que desse ponto de vista foi muito importante”.

'2-_. 'oii “Eu entendo quea comissão... ela tinha a direção politica do processo.

H Eu não acompanhei, não estive diretamente acompanhando o processo como um

W i ` todoí W
É 3- NÃo Rasnoivoau. Pon NÃO TER AcoMPANHAoo o Paocesso.

.¡ l

“O papel da Universidade Federal no meu entendimento é um papel de fomecer

os elementos teórico-metodológicos necessários ao desenvolvimento do processo.

,à   Mas, a direção política tinha que ser dada pelo coletivo dos professores segundo

\` E  as condições matenais que estavam dadas. Não adianta querer dar o passo maior, É  que a pema. E eu acho que o documento como um todo revelou um pouco isso.
É Até essa dificuldade de trabalhar com prioridades, a precariedade, revelou

inexperiência com esse tipo de procedimento, aí o papel da assessoria era de fato
l

i

apontar essas questões, mas apenas apontar. As decisões tinham que ser

l tomadas pelo coletivo... Mesmo que o atual prefeito tivesse colocado valores nas
, metas financeiras, não há nenhum compromisso com o prefeito que entre com

i - I
I

essa dotaçãodo orçamento... Agora é um processo, é muito importante ele teriai
l começado. Acho que tinha-se muito a dúvida de que o SISMMAR não devia ter se
-E

É E envolvido, devena ter se envolvido. Acho que não. O sindicato tem que sentar-se à

¿ l mesa de discussão. No Fórum apareceu de novo. Vánas pessoas estavaml iil  , aborrecidas com o encaminhamento daquela mesa, do uso politico. Isso voltou.
l Eu digo não, não tem como, como é que o sindicato vai ser atuante, se ele não

,  intervem. E a intervenção passa por sentar-se à mesa de negociação. É se dispor

É la construir pela negociação o avanço possível... no processo a prefeitura vaiÊ 2
i



iaqueles conteúdos. Que na verdade eram os programas, os objetivos, as metas

pemtitir ou não vai permitir esse avanço e aí é claro que o sindicato vai ter que se

reposicionar”.

5 - “O que eu fiz quando fiz a conferência, foi discutir exatamente do ponto

politico, qual era a importância da parceria entre o sindicato, a secretaria e os

professores como um todo. Que era um espaço efetivamente democrático de

discussão das políticas, mas que do meu ponto de vista, me preocupava o fato de

que tudo era considerado prioritário. Se todos os programas eram pnoritários,

nada era prioridade. Que eu entendia que o Fórum, tinha que fazer uma eleição
das metas prioritárias para cada um dos anos da gestão. Não era possivel dar

conta de todos aqueles programas que eles levariam à universalização, num único

periodo de governo, do ensino em todas as suas formas e modalidades de uma

vez só... Então, o planejamento implica em você definir prioridades a partir dos

recursos disponiveis que são sempre escassos. E que sena muito complicado o

coletivo não passar por essa discussão de prioridades porque inclusive seria dificil

de cobrar da própria prefeitura a execução das metas. Se a prefeitura começasse

tudo e não fizesse nada, num certo sentido estava contemplada no plano. Agora

como não era da minha atribuição fazer o acompanhamento da discussão eu não

sei como a discussão se processou”.

6, 7 e 8- NÃO RESPONDEU.

9- “O meu papel foi apenas orientar a comissão na parte formal da elaboração do

documento final, segundo as normas do planejamento estratégico democrático.

Vocês discutiram quais eram as prioridades, colocaram tudo isso no papel e com

esse material 'em mãos eu verifiquei que a forma estava toda equivocada, que

tinha repetição, que onde eles punham programa era finalidade, onde eles
punham objetivo era meta, essa 'coisarada' toda. Então, eu fiz uma análise dessa

parte formal, orientei um dos membros da comissão (lda), nem tive reunião com a

comissão inteira, e disse olha, dei um modelo de como deveria preencher àqueles

quadros, mostrei onde estavam os erros na parte formal e ai então eles ajustaram

Êfisicas e as ações. As metas financeiras eu não tinha, porque não tinha como por,

3
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porque era fim de governo. E simplesmente para aquilo ter umaforma adequada.

Mantiveram as metas financeiras, mas não tinha muito como por valor ali.

Agora como assessora o meu trabalho foi esse fazer o ajuste técnico das

decisões que eram políticas. As decisões políticas do grupo, tinham que ser

tomadas pelo grupo. E ao fazer esse ajuste técnico do ponto de vista formal na

minha fala de abertura eu pontuei duas questões. A primeira era essa que tudo

era considerado prioritário e não era possível resolver todas essas prioridades ao

mesmo tempo. E em segundo lugar que não havia possibilidade no final de um
governo, em vésperas de eleição, você estabelecer as metas financeiras com

correção. Porque não tem como/fazer isso, o prefeito vai ser eleito em cima de um

programa político e esse programa politico poderá se aproximar ou se afastar dos

compromissos que oFórum gostaria que ele assumisse. Então, aí tinha uma outra

instância a vencer que seria a negociação política com os candidatos, para depois

eleito o prefeito, fazer aí sim uma discussão das metas financeiras. E que se não

se fizesse isso e se não se procedesse uma definição de prioridades,
provavelmente o processo todo poderia não passar de um exercício, que não

levaria a resultado. lsso eu coloquei claramente naquela conferência de abertura...

E outro papel eu não tive”.

4
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Piano Municipal de

Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Elecy Maria Luvizon

FORMAÇÃO: Biologia

FUNÇÃO: Professora de 58 a 8a série - Ciências

TEMPO DE ATUAÇÃO: 20 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: O6 anos

REPRESENTANTE DO SISMMAR 1- Coordenação Executiva do Fórum

Municipal de Educação

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Como você caracterizana o processo de elaboração do PMEA, da ll
Sessão à III Sessão do Fórum Municipal de Educação?

3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos
aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do Fórum nesse processo?

RESPOSTAS

1- “Falando como coordenação do Fórum, eu achei assim que
fazer um PMEA hoje significa muito. Até porque a grande maioria dos municípios

não têm um plano norteador para os municípios. Então, fazer esse plano que
norteia a educação de Araucária... não é só os professores que vão se beneficiar

com isso, não é só os trabalhadores da educação, mas a população que usa a

lescola pública e a educação pública de Araucária. Porque nesse plano existem

1
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algumas frentes, princípios básicos que vão nortear. Um deles`ë a gestão, como

que faz a gestão democrática numa escola, como se processa as eleições de

diretores, que eu acho que a gente tem que firmar o pé nisso. A questão do
próprio ensino fundamental, das diretrizes que vão nortear o ensino fundamental.

Eu acho assim de fundamental importância é a questão da gestão, como que se

faz uma gestão, do que a gente gostaria que ela fosse, dentro de uma participação

mais ampla da comunidade, não só dos professores que estão atuando naquela

escola X, mas de toda a comunidade, como é essa participação deles na escola.
Então, a gestão democrática' e nortear esse rumo para o plano, foi muito
importante pra nós. Então eu vejo assim que fazer um plano pra educação de

Araucária foi um processo que se deu, que não se esgotou na Ill, é possível que a

.gente vá ter muito ainda pela frente, mais que se deu muito antes à sessão do

Fórum, se deu através de várias discussões da possibilidade de se fazer isso”.

2- “O PME ele tem assim umas diretrizes fundamentais que
direcionam ele e que dão um corpo pra ele. Então a ll Sessão do Fórum, até
porque já tinha existido a l que era a fundação do Fórum Municipal de Educação

em Araucária, foi feita por essa comissão que fazia parte a Secretaria Municipal de

Educação e o SISMMAR com a proposta de plano, então na ll Sessão a gente

participou mais, como participante mesmo... a gente se propôs, foi coordenadora

de grupo, fez uma discussão bastante ampla, bastante complicada também,
porque as pessoas não têm esse exercicio de discutir, de falar sobre aquilo que

pensam, de decidir as coisas que querem. Então, essa Il Sessão foi muito
importante, porque a gente tinha diretrizes do que a gente gostaria de ter e através

das proposta levantadas na ll Sessão é que deu-se o corpo do trabalho... Eu acho

que a Il Sessão e o marco bastante forte. E também na Il Sessão é que foi
indicado as entidades que participariam da coordenação. A coordenação do
Fórum a partir da ll Sessão se fez presente... Então da Il Sessão até a III Sessão

a gente 'participou bastante... como eu estou liberada no sindicato proporcionou

jmais tempo de discussão, ir atrás e participar junto com o pessoal do FórumI . . ..
t lEstadual, Um 8SS€SSOI'8ITI9flÍO todo, jlJI'IÍO COITI GS OUÍI'8S BHÍICIGCÍGS, entao hOlJVe' 2
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um tempo maior de discussão e junto com isso também o SISMMAR... participou

da elaboração, então a gente estava sempre sabendo alguma coisa... Aí na lll

Sessão já tinha coordenação, foi mesmo um Fórum que aconteceu, que a gente

vê que tinha cara de Fórum já com diretrizes delineadas, principios a ser
mantidos, assessoramento bastante do Fórum Paranaense... e a participação do

pessoal, não sei se é porque a gente estava na coordenação, eu já comecei a ver

de uma forma diferente do que antes eu via... os vários encontros com as

entidades, é claro que_ nem todos foram, bastante' animado, o pessoal vinha

mesmo, participava, arregaçava a manga, fez e aconteceu.-.Achei isso bastante
válido e a própria comunidade, porque agente foi pras rádios e tal e acho que a

gente atingiu a comunidade, porque o que a gente sentiu ré que muita gente de
associação de bairros vinha, eu quero participar do Fórum. Além do que nasceu,

foi norteado diretrizes claras pro plano... A gente escreveu uma etapa da história

de Araucária... A gente faz parte dessa história de Araucária. Então, escrever um

plano municipal não é fácil, não foi fácil pra ninguém, não está sendo fácil, até

porque nós temos um caminhar bastante grande pela frente ainda, que ele está

apenas escrito. Escrever é uma coisa, fazer com que ele realmente seja realidade

prática no dia-a-dia é que”.

3- “Os aspectos positivos pra mim foram isso, de que a gente
está escrevendo uma etapa da escola pública em Araucária... Não me sinto tão

iluminada, mas uma professora que sempre lutou que sempre quis, que era o

sonho de ver a escola pública, gratuita, universal. Eu vejo assim que de vez em

quando alguma coisa acontece que trás de novo a tona esta coisa da esperança,

de acreditar... os limites... é claro que a gente tem limites porque a gente é
humana. Mas eu percebi da II Sessão até a Ill, o pessoal está entendendo um

pouco mais o que significa o Fórum, porque o Fórum como instância ele têm o

poder de aglomerar, de trazer o pessoal, mesmo que seja pra discutir, discutir...

vem procurar, vem se infonnar. Mesmo que seja árduo esse trabalho... mesmo

porque tenha gente que avançou um pouco mais, gente que avançou um pouco

menos é assim o caminhar de cada um... O papel do Fórum é importantíssimo

porque o Fórum é instância de discussão mesmo... Então, um plano pra Araucária

3
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dentro do Fórum, foi o máximo assim que o municipio -consegue, pelas
contradições que esse municipio apresenta, por ele ter hoje um govemo que não

está muito ligado na educação pública... Mas eu percebi estando na coordenação

de que há o respeito... Esse papel de discussão que o Fórum faz de agiomerar

pessoas, entidades independente do que pensam direita e esquerda, é importante

principalmente em_termos municipais, porque as políticas estão muito voltadas a

questão, o município_resolve, parece que o federal lava a mão, o estadual passa

pro município e -o municipio fica" vendo lá, não sabe o que fazer. Então o
professorado tem que estar ciente. Então eu acho importante a gente apesar das

divergências que a gente tenha... mas a gente tem que tentar conviver, porque as

divergências são o minimo que a gente tem... mas eu acho que a gente tem que

tentar costurar as divergências, reconhecer o erro e voltar e se reconhecer”.

4
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ "

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de

Educaçãoede Araucária
ENTRE\/lsr/>.oÀ5 Maria Agcstênhc da Silva

FORMAÇÃO: 2° Grau incompleto

TEMPO DE RESIDÊNCIA EM ARAucÁRlAz 20 anos e melo

REPRESENTANTE DA PASTORAL OPERÁRIA - Coordenação Executiva do

Fórum Municipal de Educação

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Como você caracterizaria o processo de elaboração do PMEA,

da ll Sessão à lll Sessão do Fórum Municipal de Educação?

3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA,
quanto aos aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do

Fórum nesse processo?
RESPOSTAS

1 - “Historicamente nós percebemos que os nossos governantes, eles vem

se sucedendo um após o outro e a cada nova gestão, a cada novo governo que se

inicia eles se colocam como verdadeiros iluminados que descobrem a roda de

repente e aplicam métodos que muitas vezes são contraditórios com a realidade

do ensino, com a realidade de vida dos munícipes. Então quando se busca montar

um PME, evidente que com a participação popular, que infelizmente no nosso

meio, na nossa vida, no nosso cotidiano não ocorre plenamente, mais quando se

coloca essa questão da participação, o PM viria a colocar a questão educação,

digamos, sofrendo um processo de continuidade, para que nós possamos garantir

1



a continuidade dos métodos de trabalho, de aplicação, enfiiñ tudo o que se
relaciona à educação em Araucária que se faça através desse PM elaborado a

partir dos movimentos, da participação popular. Esse processo vivenciado através

do PME, então com certeza teria uma vez respeitado esse plano, todo um
processo de continuidade mesmo, assegurando melhor qualidade, que se busca

melhor qualidade de ensino e de vivência escolar para o nosso município”.

2 - “Nós fomos convidados a participar e já na I Sessão participamos assim

muito superficialmente. Já na ll Sessão participamos mais ativamente do Fórum...
Particšpamcs já com mais firmeza, tanto zé que acabamos compondo  sequência

a Coordenação do Fórum e com isso eu vejo que o processo de elaboração a

partir da ll Sessão até a ill Sessão nós pudemos perceber que houve assim
algumas falhas de cronograma, houve atrasos no tocante a montagem do plano a

partir do poder público. Nós percebemos uma certa dificuldade que fosse dado

continuidade, até porque o cronograma acabou furando, mas nós não desistimos

continuamos insistindo e conseguimos avançar a partir da própria organização da

coordenação, avançar para a Ill Sessão do Fórum já trazendo em mãos um texto

básico, onde nós pudemos nessa III Sessão do Fórum desenvolve-lo. Foi um

processo que como todas as coisas que têm que ser bem feitas, muito embora

não necessitasse tanto tempo entre uma sessão e outra, mas de forma que ele

pudesse acontecer graças a insistência da coordenação, graças ao
aprofundamento, a busca e não desanimar, porque parece-me que as instituições

governamentais elas não gostam muito de se enquadrar junto à participação

popular... preferem, aja visto a própria gestão que nós estamos vivendo aqui no

município, levar mais ao toque pessoal dos iluminados de sempre. Mas, eu
acredito que foi graças a persistência, a organização da coordenação do Fórum,

se reunindo, debatendo, cobrando do órgão público que nos devolvessem esse

texto base pra que nós pudéssemos efetivamente levar pra lll Sessão. Essa nossa

persistência que garantiu que assim ocorresse. Nós percebemos já na ll Sessão

uma grande participação de toda a população que foi chamada, os professores, os

pais, os funcionários de escola, as entidades, uma participação ativa, uma
participação forte e a continuidade disso se deu através da coordenação do Fórum

2



,lt

l i

r
l

\ll

nas suas reuniões e nós pudemos colher os frutos... A lll Sessãiído Fórum está aí

com seus resultados sendo aguardados, porque esperamos que de fato seja
aprovado pela Câmara Municipal, seja sancionado pelo Executivo e que nós

tenhamos esse PME pronto ou passível, quem sabe até de melhores condições

em futuras sessões do Fórum Municipal”.

3 - “Nós sabemos hoje, e que isso fique registrado e claro, que nós temos

um govemo ditatonal aqui no Executivo de Araucária e o ilustre govemante se

prende a fazer coisas da sua cabeça, um prefeito que diz que não precisa de
Secretaria de Planejamento porque quern precisa de Secretaria de Planejamento

não é prefeito. Coisas desse tipo a gente já ouviu. Evidenciou-se nas suas falas, já

na ll Sessão do Fórum uma fala completamente 'alheia ao processo que estava
ocorrendo. Evidenciou-se mais ainda, quando na realização» da lll Sessão do

Fórum, quando ele chega atrasado para a abertura do evento porque prionzou as

suas inaugurações, já tão faladas e conhecidas aqui em Araucána, gerando atraso

na abertura e quando chega pra fazer o seu discurso de abertura, vem de público

combater adversários políticos, vem falar e defender a escola paga, a faculdade

que está sendo implantada em Araucána, em nenhum momento se referindo a

essência do Fórum que é a defesa da escola pública, gratuita, gratuita, universal e

de qualidade. Então, a gente sente assim que se dependéssemos desses
iluminados, de fato nós não teríamos assim um PMEA nos moldes que
gostaríamos ter. É evidente que através do Fórum é que nós obteremos e a
continuidade desse trabalho através da coordenação, a busca que esse plano seja

de fato levado em consideração, respeitado, aprovado pelo legislativo, sancionado

pelo executivo, com certeza nós teremos ainda um árduo caminho à frente pra

conseguirmos que o plano seja de fato levado a efeito, que se torne realidade.

Mais é busca do Fórum, da coordenação do Fórum, da participação de todos,

jessa força da participação popular, com ceneza deverá ser mantida e nós
Íconseguiremos de fato que seja aprovado um PMEA digno de todos aqueles que

Ênecessitam, pra que o futuro da educação em Araucána se tome uma coisa assim

Ímuito positiva, se tome vislumbrante e que ocorra de fato pras futuras gerações”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL oo PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000
MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREWSTADA: Maria Aparecida Carlos

F OR MAÇÂEO: Leigràs -A Portugués

r FUNÇÃO: Professora de Língua Portuguesa - 53 a 83 séries

l TEMPO DE ATUAÇÃO: 16 anos
TEMPO DE SERWÇO EM ARAUCÁRIAZ 16 HDOS
REPRESENTANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IBRAIM ANTONIO MANSUR 

Coordenação Executiva do Fórum Municipal de Educação

1 Questões Bloco O2 letra D:
l

g¿¢ 1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Como você caracterizaria o processo de elaboração do PMEA, da ll Sessão à
1 â

l

1 1 III Sessão do Fórum Municipal de Educação?

1,  3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos

aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do Fórum nesse processo?' RESPOSTAS
.¢ 1 1 - “O PMEA é de extrema relevância, além de direcionar, através do seu plano de

,i

\ i
L 1
ii 1  ação, as propostas para uma educação cada vez mais voltada a sua comunidade_; |. ;

gi  e construída por ela, nos garante de certa forma a continuidade do trabalho que
,  vem sendo feito por todos, sem que haja uma interrupção de gestão para gestão,
z ainda há o fato de que a sua totalidade dá ao magistério municipal um a 'unidade'

E significativa para que todos tenham conhecimento do caminho que escolherampara a educação municipal”.lilili
§ 2- “O processo foi de certa forma democrático poderia haver uma maior

ir lparticipação durante o processo de sistematização que ficou restrito a um grupo
i pequeno de pessoas, por outro lado foi fundamental a participação da comunidade
l idurante as Sessões do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e
l, lUniversal, quando expressaram-se e deixaram suas idéias e propostas para
\_ ielaboração do Plano”.

“ ¡_ 13 - Considerou ter respondido.
I

¡:
z
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: lvãnia Rosa Olech Kochinski
FORMAÇÃO: Magistério.
FUNÇÃO: Professora de 13 a 48 sénes
TEMPO DE ATUAÇÃO: 17 anos
TEMPO DE sERviÇo EM ARAUcÁRlA: 17 anos
REPRESENTANTE DA ESCOLA MUNICIPAL sÃo José - Coordenação
Executiva do Fórum Municipal de Educação

Questões Bloco 62 letra D:
1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
2 - Como você caracterizada o processo de elaboração do PMEA, da ll Sessão à
Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação?
3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos
aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do Fórum nesse processo?

RESPOSTAS

1 - “Acredito que o PMEA é relevante no sentido em que mostra as necessidades
do Município e estabelece prazos para que estas necessidades sejam supridas.
Outro aspecto importante do PMEA é a garantia da continuidade do trabalho
independentemente das mudanças na administração municipal”.

2- “O processo de elaboração do PMEA caracterizou-se pela forma democrática
como foi conduzido, proporcionando a participação de todos os envolvidos na
educação do Município. Sabemos que a democracia ainda precisa de muita
prática para ser incorporada e vivenciada por todos e o Fórum é um momento
bastante importante no processo democrático”.

3 - “O Fórum teve papel importante no processo de elaboração do PMEA por ser
um momento em que se tomaram decisões que tem poder soberano e que devem
ser respeitadas por todas as entidades que dele fazem parte. Durante o processo
aconteceram momentos em que as decisões do Fórum foram desrespeitadas por
imposição e até por abuso de pessoas que acreditam ter um 'poder' que a meu ver
não têm. Como aspecto positivo vejo a participação, a conscientização de uma
parcela dos profissionais da importância do Fórum e do PMEA. É claro, que essa
iparticipação e conscientização precisam ser ampliadas para atingir o maior
número possível dos envolvidos”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ "

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de

Edaâsação de Araucária
ENTREVISTADOÍ Aifeo Luis cappeiiari

F ORIVIAÇÃO: História.

FUNÇÃO: Professor de 53 a 88 séries

TEMPO DE ATUAÇÃO: 15 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: 10 anos

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Coordenador do Grupo Gestão
Democrática

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Como você caracterizaria o processo de elaboração do PMEA, da ll Sessão à

¬ Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação?

3 -Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos
ë aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do Fórum nesse processo?

RESPOSTAS

1 - “O PMEA tem a condição de dar “ordenamento”, uma organização mais

“racional” à questão da educação.

2 e 3 - “O processo de formulação do PMEA foi “contraditÓr¡o”, pois
Itradicionalmente as entidades ligadas à educação no Brasil inteiro têm se

colocado no intuito de elaborar propostas para o conjunto da educação, seja em
.nível nacional, estadual ou local e esse processo tem sempre sido barrado com

I -projetos oriundos do Executivo.
I

I
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Piano Municipal de

*Educação de Araucária
ENTRE\./lSTADA: 'Débora Cristina Areias Horácio

FORMAÇÃO; ciências Biológicas - UFPR e Direito - Pulo/PR

FUNÇÃO: Professora de sa a 88 séries

TEMPO DE ATUAÇÃO: 18 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRU-\: 13 anos

FÓRUM MUNlClPAL DE EDUCAÇÃO - Coordenadora do Grupo Formação
Profissional

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Como você caracterizaria O processo de elaboração do PMEA, da ll
Sessão à lll Sessão do Fórum Municipal de Educação?

3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos
aspectos positivos e os limites apresentados e O papel do Fórum nesse processo?

RESPOSTAS

“O PMEA é fundamental para a continuidade do processo de
atualização/adequação do programa educacional municipal”.

“Pelo que pude perceber, embora tivesse participado da ll Sessão do
Fórum, o processo elaborativo foi deixado de lado pela maioria dos professores,
não consegui descobrir se houve falha dos profissionais em não demonstrarem
interesse ou falha da comissão de elaboração em repassar os resultados, uma vez
que só tivemos acesso ao documento 'em cima da hora', sem condições de

É ianalisar criticamente O dito documento”.
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“Embora seja muito difícil e bastante 'complicado“trabalhar com a
plenária, ainda é a melhor forma de garantir os desejos e aspirações da
comunidade (professores, pais, especialistas, alunos, funcionários
administrativos), diretamente envolvida e afetada pelas decisões e deliberações
do Fórum. Infelizmente as deliberações do Fórum não são necessariamente
conquistas, uma vez que somos 'reféns' das vontades políticas e decisões
discncionárias do poder Executivo e Legislativo do Municipio. Em sendo assim,
mesmo decidido e desejado pela plenária, não necessariamente será concedido
pelo Executivo/Legislativo, tomando-se, assim direito exigível legalmente. Todavia,
mesmo com estas limitações fáticas e práticas, o Fórum e sua Plenária ainda são
os legítimos representantes da sociedade no uso de suas prerrogativas e na
defesa de seus interesses e direitos de maneira direta 'e sem *atravessadores que
possuam outros interesses menos claros ou lidimos”.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ "

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

El\!TRE\/ÊSTADÂL Éiífišiiâñê Mãfíã Wojcšk

FORMAÇÃO: Cursando 4° de Pedagogia

FUNÇÃO: Professora de Pré-escola

TEMPO DEATUAÇÃO: O5 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRlAt O5 anos

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Coordenadora do Gmpo Educação
Infantil

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Como você caracterizaria o processo de elaboração do PMEA,

da ll Sessão à lll Sessão do Fórum Municipal de Educação?

3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA,
quanto aos aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do
Fórum nesse processo?

RESPOSTAS

1- “Esse documento é de suma importância para todo o
'municipio, pois irá direcionar todo o trabalho relativo a educação, definindo
concepções, objetivos, ações e metas, subsidiando a ação pedagógica.
Orientando assim a reorganização das escolas e permitindo melhorar a qualidade
de ensino”.
2- “Foi um processo de construção, onde gradativamente se
buscou informação e se agiu sobre essas através da discussão entre os vários

1



profissionais, garantindo assim um processo democrático de elaboração dessedocumento”. _ç
3- “O principal aspecto positivo na construção do plano refere-se
ao fato de ter propiciado a participação e envolvimento de todos os profissionais
da educação culminando com a escrita final do documento; apesar das limitações
que teve, como tempo escasso e a falta de conscientização quanto a importância
desse documento por alguns profissionais que insistiam em permanecer com
conversas paralelas exigindo pausa nas plenárias para restabelecimento do
silêncio, além do local e do som muitas vezes não serem os mais adequados.
Outro fato que limitou o trabalho foi o desconhecimento de questões legais que
permeavarn as discussões, principalmente no que se refere a Educação infantil. O
papel do Fórum em todo esse _processo de elaboração feio  democratizar o
trabalho, pois além de fornecer subsídios para a escritaxconsciente do texto,
possibilitou a discussão e aceitação do conteúdo do Pit/iEA”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ -'_
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Marcos Aurélio Silva Soares
FORMAÇÃO; Pedagogo OE. Especializações em Desenvolvimento de
Recursos Humanos; Metodologia e Administração do Ensino Superior e
_Organi'zação do Trabalho Pedagógico
F UNÇAO: Pedagogo
TEMPO DE ATUAÇÃO: O4 anos
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: D4 anos
FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Coordenador do Grupo Ensino
Fundamental

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
2 - Como você caracterizana o processo de elaboração do PMEA,

da ll Sessão â Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação?
3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA,

quanto aos aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do
Fórum nesse processo?

RESPOSTAS

1- “A relevância do PM é muito grande enfatizando que é a partir desse
momento de elaboração que se vai dar uma educação de maior qualidade dentro
do município”.

2- “Foi degrande importância a reativação do Fórum Municipal pra discutir
todas as questões, embora no momento de sua (PMEA) organização grande parte
tenha ficado a critério da SMED, o sindicato teve uma grande importância na sua
elaboração, pois foi através dele que todos os professores foram se engajando
nessa discussão... Quando do processo de organização, foi solicitado peloI

äsindicato e por um grande número de professores que os coordenadores de área
que estariam elaborando o plano a partir das discussões, não fossem somente
aqueles que estavam escolhidos pela secretaria de educação, mas a secretaria de
educação manteve os coordenadores como sendo “legítimos” representantes da
categoria e iniciou os trabalhos, cabendo ao sindicato somente a participação com
dois participantes. Enfatizandotambém que durante esse processo, alguns desses
participantes tiveram que se retirar por motivos particulares ou por motivo de
mudança de município até, o que também prejudicou os trabalhos, pois a
Secretaria foi um pouco intransigente no momento da substituição dessas
pessoas... Ele (PMEA) ainda vai pra aprovação na câmara e se não tivermos
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uma grande participação da categoria também na cobrança`com relação aos
vereadores da aprovação daquilo que o Fórum estabeleceu como sendo um plano
que conseguiria trazer para o município de Araucária uma educação de maior
qualidade.

Para a Ill Sessão do Fórum as pessoas já conheciam um pouquinho melhor a
forma de organização de como seria um Fórum... o plano na versão preliminar
tinha muitas questões a serem colocadas e em grande parte o processo da leitura
desse plano foi meio truncado dentro das escolas por não poder possibilitar, na
sua grande maioria, uma discussão maior com relação a esse plano pra que
pudesse chegar ao Fórum e, já com algumas discussões encaminhadas dentro das
escolas. O tempo foi o inibidor muito grande, porque apesar de terem colocado
que seria um tempo minimo de 30 dias, esse tempo não foi -um tempo suficiente
para ter trabalhadotodas as questões dentro da escola... isso prejudicou bastante
o conhecimento das pessoas porque elas se deparavam com o plano e diziam pra
elas mesmas, não vai dar tempo de ler, não vou ler, vou ler parte, vai ficar meio
confuso. Até que em algumas situações se privilegiou que .realmente as pessoas
flzessem a leitura da parte onde eles estariam participando nos grupos de
trabalho. Foi uma solução, mas não a melhor solução”.

3- “Com relação ao papel do Fórum em todo esse processo... foi
fundamental a reativação do Fórum pra que se ampliassem as discussões dentro
do município, porque se não ficaria realmente uma discussão de gabinete... o
espaço foi ampliado, a duras penas, poderemos dizer assim... limites a gente pode
colocar assim todos os possiveis, por conta da organização, do como foi
estabelecido desde o princípio pela secretaria... Por conta, talvez, de centralizar as
discussões nos coordenadores de área, não colocando para a categoria como um
todo o processo de discussão. Esse foi um limite muito grande... De aspectos
positivos poderia salientar a participação da categoria como um todo e do
sindicato... mesmo com todos os limites possíveis, por parte de algumas pessoas
que não tinham leitura suficiente para entender o que seria aquilo, naquele
momento, a sua participação foi muito boa, por conta de que a vontade é que
reinava naquele momento, mesmo com poucos subsídios as pessoas se
envolveram e_ participaram, eu acho que isso foi algo que surpreendeu até a
secretaria de educação.

Pra finalizar salientar novamente que o espaço do Fórum foi o espaço onde
irealmente se concretizou a participação de todos os envolvidos na elaboração do
plano, tanto professores, pedagogos, funcionários, comunidade em geral, porque
p Fórum é uma instância que estava aberta a quem quisesse participar e nesse
momento ah de se salientar que ele realmente possibilitou a participação de todas
às pessoas que estivessem envolvidas nesse processo e que quisessem participar
da elaboração do PMEA para a melhoria da qualidade do ensino no município, foi
acho que a melhor saida para a forma como se concretizou o processo de
elaboração do PMEA”.

2
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ "

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - AgostoI2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de Educação
de Araucária

ENTRE\./lS;!'ADAt Delma Cavalheiro de Ávila

FORMAÇÃO: Graduação em Pedagogia e Pós-graduação em Educação Especial

FUNÇÃO: Professora

TEMPO DE ATUAÇÃO: 09 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUOÁRIA: O9 anos

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Coordenadora do Grupo Educação Especial

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Como você caractenzaria o processo de elaboração do PMEA,

da ll Sessão à Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação?

3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA,
quanto aos aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do
Fórum nesse processo?

1



RESPOSTAS

1- “No PMEA procurou-se garantir condições essenciais e inegociáveis para

a qualidade do processo pedagógico desenvolvido nas unidades escolares, bem

como aos demais aspectos vinculados à educação. Assim, é indiscutível sua

importância para os rumos que a educação municipal deverá tomar”.

2- O processo de elaboração do PMEA nas duas Sessões do Fórum foi
sistematizado objetivando uma participação expressiva dos envolvidos com a

educação municipal. Oque realmente aconteceu: estudos anteriores nas escolas,
inscrições em todos os temas, participação na hora das discussões, propostas”.

3- “Por ser o Fórum um espaço de articulação das várias enüdades
envolvidas na defesa da Escola Pública, o PMEA não poderia ter sido elaborado

em qualquer outro espaço, pois, assim, ficariam descaracterizados os objetivos de

administração democrática, bem como poderiam ferir principios já
construídos/conquistados e especialmente defendidos pelo Fórum. Com relação

aos limites apresentados, destaca-se ainda, e infelizmente, uma política
educacional não comprometida com os direitos à educação de qualidade, tendo o

Fórum então, adquirido nesse processo, um papel fundamental”.

2
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇAO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAF IA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Rose Men Trojan
FORMAÇÃO: Educação Artística e Pedagogia. Mestrado
TEMPO DE ATUAÇAO:
TEMPO DE SERVIÇO NA UFPR: '_
COORUENADORA DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇAO

Questões Bloco 02 letra D:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?
2 - Como você caracterizaria o processo de elaboração do PMEA, da ll

Sessão à Ill Sessão do Fórum Municipal de Educação?
3 - Faça uma avaliação do processo de elaboração do PMEA, quanto aos

aspectos positivos e os limites apresentados e o papel do Fórum nesse processo?

RESPOSTAS
1- “Eu entendo que um PME se ele for efetivamente concretizado,
se ele for tomado e levado a sério, porque a gente está acostumada a ver uma
porção de planos que não se efetivam, esse tipo de legislação inclusive, porque o
PM ele deve ser um documento aprovado em forma de projeto de lei e uma
legislação que é engavetada ou que é implantada sem o devido cuidado em
relação ao detalhamento e as questões explicitadas no próprio plano ele serve
muitas vezes pra esconder o descaso com a educação. Então, o grande risco do
PME é ele ter um caráter genérico ou um discurso falacioso prometendo resolver
todos os problemas e na verdade não se efetivando na prática, porque muitas
vezes o texto dá possibilidade de dupla interpretação”.
2- “O plano elaborado na ll Sessão é o que a gente gostaria de
realizar em qualquer município do Brasil ou do mundo. É um plano que contempla
as principais questões da educação brasileira que são questões que Araucária
enfrenta. O mais importante de tudo foi o envolvimento e a participação dos
professores, da comunidade em geral que deu maior efetividade às propostas. No
entanto, eu não participei do processo de sistematização, mas o que a gente
percebeu é que essa participação que foi efetiva durante a ll Sessão se esvaziou
durante o processo. A representatividade, o retorno, a publicidade desse
processo, a gente percebeu como um processo fechado de gabinete, aliás, muito
parecido com o propósito que se negava quando da ll Sessão do Fórum, quer
dizer a iniciação de um processo democrático, transparente, que contemplasse as
questões de toda a comunidade escolar. Isso eu acho que foi o problema que,
como disse de início, pode dar uma indicação de que não é, digamos assim, uma
proposta séria por parte do govemo municipal. Porque se efetivamente existe o

l



propósito de aceitação dessa participação, do envolvimento etc., não há motivo
disso acontecer de uma forma tão restrita a um determinado grupo, muito pelo
contrário, a gente sabe que haveria possibilidade até de discussões públicas por
quê não. A cada ponto, a cada passo. Porque houve inclusive tempo de sobra pra
que isso acontecesse e não aconteceu... Outra coisa que também me causa uma
certa apre_ensão é que tudo bem apesar de todas as dificuldades o plano voltou
pra ser discutido numa Ill Sessão com a proposta sistematizada, houveram
algumas sugestões, mas enquanto PM eu considero que ele tem um problema
fundamental, ou seja, na verdade de um modo geral foram aceitas todas as
propostas, com muito poucas restrições, até restrições que não afetam de modo
.algum as questõescolocadas, mas não existe, e isso eu vejo como uma falha da
secretaria municipal, não existe previsão orçamentária pra nada. -O orçamento
aparece come uma questão abstrata e portanto, onde cabe tudo pode não cabernada? L
3-' J “Eu vejo que todo o processo onde se levanta a possibilidade
de discussão e participação, mesmo que ela não se efetive enquanto uma
concretização desse plano, enquanto uma efetiva ampliação 'das oportunidades
educacionais etc., ela sempre tem um alcance bastante positivo que é levar as
pessoas a começar a pensar sobre a educação, a pensar sobre as possibilidades
de solução dos problemas encontrados e a discutir mais coletivamente as
questões que acontecem dentro e fora da escola. Agora o grande problema que
eu vejo e que ai esse plano, pra mim é completamente nebuloso, não existe
nenhuma indicação de viabilidade de qualquer uma das propostas apresentadas.
Portanto, a hora que ele for transformado em projeto de lei, a hora que ele for
analisado pra ser transfomfiado em orçamento, eu acredito que, sendo bastante
otimista, a metade de tudo aquilo cai por terra, ou seja, foi por parte do govemo
municipal, uma medida populista. Porque mesmo que exista orçamento pra isso
tudo nada disso ficou explicitado durante a discussão... Não houve participação,
inclusive nenhuma da secretaria de finanças. Então, como é que se faz um plano
que se pretende transformar em projeto de lei sem nenhuma relação sequer com o
orçamento. O papel do Fórum é um papel importante na medida em que ele vai ter
que agora começar a tomar outras medidas, porque pelo que tudo indica esse
plano ele pode e deve estar já constando em termos de proposta de campanha
eleitoral, vistoque tem eleição municipal por aí. É papel do Fórum nesse momento
levantar essa questão da falta de indicação de viabilidade... bater forte nessa tecla
que agora é papel do governo municipal indicar a viabilidade, porque caso a
viabilidade orçamentária apareça, e eu acredito que vai aparecer como insuficiente
pra dar conta desse plano, o Fórum vai ter que chamar mais uma assembléia
extraordinária, pra mostrar olha a gente trabalhou, mas o plano que vai sair é
exatamente outro. O exemplo que eu daria é assim a gente se reuni, planeja
construir um edificio de 10 andares, mas o dinheiro que quem tem no bolso e não
mostra e que está disponivel é pra construir uma casinha cohab de quarto,
cozinha e banheiro”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico

MO

Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

NOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária

ENTREVISTADA: Andrea Voronkoff

FORMAÇÃO: Filosofia.) Especialização em Linguagem, Imagem e Ensino de
História

FUNÇÃO: Professora de 1a a 8a série

TEMPO DE ATUAÇÃO: 12 anos

TEMPO DESERVIÇO EM ARAUCÁRIA: 12 anos

DIRETOFUA GERAL DO SISMMAR

PMEA

Questões Bloco 03:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Situe a participação do SISMMAR no processo de elaboração do

3 - Avalie destacando os pontos positivos e limites da participação do
sindicato no processo de formulação do PMEA quanto:

a) A resposta ao convite feito pela SMED;

b) A realização da ll Sessão do Fórum Municipal;

c) A Comissão de sistematização;

d) Repasses ao Conselho de Representantes;

e) Informações às escolas.
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4 - Qual foi a repercussão das informações, sobre o Í5MEA, no espaço
escolar?

RESPOSTAS

1- “É fundamental no sentido de estabelecer um direcionamento para a educação

independentemente das mudanças político-partidárias que possam ocorrer no

municipio. É um documento que transformandoëse em lei unifica a luta por uma
educação pública de qualidade envolvendo todos os segmentos sociais”.

2- “O SISMMWAR tem obrigação .de participar dessa discussão, já que o PMEA

traz um direcionamento ã educação e pode vir a ser a maior bandeira de luta do

sindicato por uma educação pública, gratuita e de qualidade”.

3- 'a) Foi fundamental que o SISMMAR tenha aceito e participado do
processo de construção do PMEA, já que o sindicato é a entidade que tem por

obrigação defender a categoria dos professores no que se refere às condições de

trabalho, salário etc. Foi muito bom também que o SISMMAR tenha assumido a

coordenação do Fórum Municipal para ser um condutor de todo o processo de

construção do PMEA, procurando dessa forma garantir o melhor possível para a

educação de Araucária”.

b) “O melhor aspecto foi a possibilidade de participação da grande maioria dos

educadores já que a ll Sessão aconteceu no horário de trabalho. Porém, a
participação dos educadores poderia ter sido mais efetiva se houvesse menos

conversas, mais respeito pelo horário etc. isso demonstra que o sindicato deve

buscar constantemente a sensibilização dos educadores no sentido de participar

mais efetivamente desses momentos, já que são esses momentos o espaço da
democracia”.

c) Não foi paritária em relação aos participantes da secretaria municipal de

educação. Infelizmente ocorreram problemas na participação dos indicados pelo

SISMMAR, já que uma pessoa exonerou-se e outra desfiliou-se do sindicato.

Poderia ter havido uma continuidade na participação dos representantes do
SISMMAR”.

2



d) Todos os repasses foram feitos na ótica do sindicato, procurando sempre
mostrar os impasses e limites da participação do sindicato. Com isso, acho que os

educadores ficaram mais conscientes de como o processo de construção do
PMEA é difícil, pois nele se mostram os conflitos de todos os segmentos que

participam e defendem suas posições em relação à educação municipal”.

e) “O jomal 'SISMMANDO' teve um papel importante nesse processo. Os

repasses de representantes podem não atingir tanto os educadores, já que

algumas escolas não aim» espaço amplo de debate para os representantes e
também às vezes ašgumas informações acabam sendo deturpadas no repasse".

4- “Em algumas escolas houve amplo debate, leitura do documento do
PMEA elaborado na ll Sessão no sentido de se ter mais informações para a lll

Sessão do Fórum. Porém, em outras escolas, acho que não houve pressão dos

educadores para ter mais discussões e nem espaço dado pelaspróprias direções
de escola”.

3
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ "
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Êspecialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Kátia Cristina Dambiski Soares
FORMAÇÃO: Pedagoga SE. Especializações em Filosofia Politica e
Organização do Trabalho Pedagógico.
FUNÇÃO: Pedagoga  _ 'I
_TEt~.'!PO DE ATUAÇÃO: D5 anos ej meio
TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: O5 anos e meio
DIRETORIA GERAL DO SISMMAR

Questões Bloco 03:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Situe a participação do SISMMAR no processo de elaboração do
PMEA.

3 - Avalie destacando os pontos positivos e limites da participação do
sindicato no processo de formulação do PMEA quanto:

a) A resposta ao convite feito pela SMED;
b) A realização da II Sessão do Fórum Municipal;
c) A Comissão de sistematização;
d) Repasses ao Conselho de Representantes;
e) Informações às escolas.

4 - Qual foi a repercussão das informações, sobre o PMEA, no espaço
escolar?

RESPOSTAS

1 - “O PME pra educação municipal de Araucária é uma coisa assim super
importante, aliás importantíssima, porque mesmo ele tendo um tempo limitado de
ação depois de vigência, não tem como você imaginar um município sem ter um
plano, sem ter um projeto que aponte as possibilidades, o que pode ter de avanço
em cada nível, em cada modalidade. No plano a secretaria de educação junto com
as pessoas que fazem parte do município, da educação em Araucária, possam
colocar ali naquele plano tudo o que se deseja em termos de qualidade de ensino,
condições de trabalho, enfim tudo que seja significante pra educação no
município... A gente sabe que ele (PMEA) não vai ser perfeito, que ele vai ter
limites, que ele vai estar demarcado por condições específicas ali do municipio,
questões econômicas, questões políticas, mas que é a participação de todos os
segmentos envolvidos nessa elaboração' do plano que vão poder estar

I
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determinando essa abrangência maior, as possibilidades qué ele pode estar
abrindo, pra gente lutar por uma educação melhor, por uma educação de
qualidade no município”.
2 - “A gente sabe que é uma participação complicada, no sentido de que em
relação numérica... houve ali uma manobra política que os professores estariam
sendo representados pelos coordenadores de área, então a gente sabe que os
coordenadores de área não são exatamente representantes do corpo docente.
Então o sindicato acaba estando ali, uma ou duas pessoas, num número bem
mais reduzido do que as pessoas que representam a SMED, falsamente dizendo
se estar representando os professores. A gente sabe que sempre que houve as
discussões, as colocações que foram feitas, eu não participei diretamente, mas as
pessoasdo SlSl'vi,l'vtAR quéuesiàvzm participando colocavam que sempre quetinha
alguma votação, za pccição do sindicato com relação ac número, era
minoria... acabava sendo. voto vencido. Mas, eu acho que 'a não participação
também não ia resolver... eu acho que é importante como fator de denúncia, como
.fator de estar passando pro restante do grupo, da categoria, o que estava
realmente acontecendo ali dentro. Se não houvesse representantes do SISMMAR
dentro do processo de elaboração, talvez a gente, muita coisa do que ia acontecer
lá, a gente talvez não conseguisse nem ter ficado sabendo”.
3 - ia) “Eu acho que a SMED não fez mais do que politicamente, ela quis agir
corretamente no sentido de convidar o sindicato pra parecer estar sendo
democrática e o sindicato aceitou estar participando, sabendo que essa
participação iria ser limitada e foi realmente limitada, mas como fator de denúncia,
de estar passando pra categoria o que realmente estava acontecendo, eu achoque foi válido”. _
b) “Foi um momento muito importante, porque a maioria da categoria mesmo,
estava até então adormecida com relação a importância de haver um PME e
naquela sessão, as palestras que tiveram, os grupos de trabalho, aconteceu assim
que as pessoas tiveram um primeiro empurrão no sentido de começar a pensar na
importância desse Fórum e foi nessa sessão que surgiram coisas muito
importantes... que as pessoas não estavam discutindo sobre aquilo que era com
relação por exemplo a questão da constituição dos Conselhos Escolares que em
Araucária está meio adormecida. A questão do papel das APM”s. A questão da
função e da importância da eleição dos diretores de escola. Teve muitas questões
que foram discutidas, levantadas naquela sessão do Fórum e nos grupos de
trabalho que foi muito importante.
c) Pena que, com relação a comissão de sistematização, o processo ficou assim
pra maioria da categoria, ficou adomwecido, daquela sessão até a outra sessão.
Nesse meio tempo, nesse caminho, não houve nenhuma mobilização da categoria
pra saber o que estava realmente acontecendo. O que a gente sabia, era o que

Í ¡vinha nos repasses feitos nas reuniões de representantes do SISMMAR, mas com
Q ¡relação a própria secretaria de educação, não havia nenhuma coisa clara sobre o

if ll

,que estava acontecendo... Pena que da ll Sessão do Fórum para a lll Sessão do
:Fórum houve um processo meio que de acomodaçao, ficou tudo melo morno...

M - iaquele empurrão inicial, aquela tomada de consciência que houve na ll Sessão do
= l =FÓrum da importância de haver um PME acabou que se adormeceu eu acho que

-Um POUCO até pelo f8ÍOf` (16 OS |`8pf`€S€f`iÍ8l'iÍ€S dos professores HGSSG COITIÍSSÊO
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eram os próprios coordenadores de área que já faziam parte da secretaria de
educação, que dizer o que a gente ficava sabendo do que estava acontecendo se

l dava nos repasses ao Conselho de Representantes, então via próprio sindicato,
porque pela secretaria de educação não houve nenhum outro meio, instrumento
de discussão sobre o que estava acontecendo. Deu a impressão que teve a
primeira sessão e que aquela sessão foi só... utilizada pela secretaria pra que
houvesse a elaboração do PMÊ, não que esse PME fosse realmente construído
coletivamente, com a participação de todos os segmentos, de todos os
envolvidos...
d) Nos conselhos de representantes sim, a gente ficava sabendo via o SlSMMAR,

-Havia os representantes do SISMMAR, como é que estava se dando o processo te
sabendoinclusive das limitações da participação dos representantes do sindicato
nessa .comissão formada em sua maioria por representantes da secretaria
municipal de educação.
e) As infomwações nas escolas... vieram claro, lógico, apenas via conselho de
representantes... nãoteve nenhuma outra forma de informação. O processo só
teve uma nova retomada na lll Sessão do Fórum onde principalmente ai surgiram
vários problemas, porque quando se pegou a versão que saiu da comissão de
sistematização, os grupos de trabalho na hora em que retomaram... começou a
aver que muita coisa que foi discutido na ll Sessão não aparecia. Durante o
processo de sistematização, de escrita do plano, teve coisa que não estava,

i coisas que simplesmente foram deixadas de lado e que daí na lll Sessão,
inclusive houveram muitas discussões, a discussão teve que se alongar, teve que

l haver uma sessão extraordinária pra poder dar conta de se discutir coisas que
l tinham sumido. Por exemplo, a questão do contra turno que foi uma coisa que nós
t discutimos bastante na ll Sessão, que seria importante, mas no documento
1 sistematizado não tinha nada que constasse, na lll Sessão foi necessário que o
É ,grupo de ensino fundamental, criou um programa novo que era um programa com
relação ao contra turno”.
« 4- “Acredito que houve falta de informação. As informações que vinham era via o

próprio SISMMAR e na escola que eu trabalho eu sou a representante do
1 sindicato, então eu mesma que levava as informações até a escola. A gente sente
, assim que por parte dos professores, dos funcionários, dos profissionais da
l educação, há uma certa descrença com relação ao futuro da educação, a

melhoria, a mudança das condições de trabalho. Há uma acomodação no sentido
z de achar que as coisas são assim mesmo, que a secretaria de educação, que o
i prefeito, que a prefeitura resolve o que eles bem entendem e que a nossa

participação é dada, quando eles deixam a gente participar, a gente vai lá
i participa. Então é difícil no sentido de que, a gente tentando trazer as informações

1 do sindicato e tentando mobilizar as pessoas para que a participação delas fosse
l mais efetiva, principalmente com relação ao Fórum que foi o único momento onde
, as pessoas realmente puderam participar de forma mais direta, mais efetiva.

l Então houve um trabalho no interior da escola de tentar conscientizar as pessoas
l da importância do PME pra melhoria da educação no municipio e a importância da
¡~ l participação das pessoas no Fórum, no sentido de participar realmente, de colocar

r¡ l isuas idéias, de interferir, de que era possivel mudar aquilo que estava
\l l šacontecendo, em parte a gente conseguiu senti isso na Ill Sessão, porque não foi

l
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só aceitar o que veio naquele documento que saiu da comissãode sistematização,
teve muita coisa ali que foi questionada, que foi alterada... As coisas não são só
impostas, mas que é possivel participar, que é possivel interferir.
Com relação às informações que conseguiam chegar no espaço escolar... as
informações chegavam via o próprio sindicato, via os representantes e que essas
infomfrações no conselho de representantes eram passadas da maneira mais clara
possível, colocavam-se os limites da participação do sindicato no processo, os
limites com relação a própria maneira como estava se dando essa sistematização
do PME, até com relação a assessoria que se teve por parte de algumas pessoas
da UFPR. Se sabe inclusive que houveram dificuldades pra se organizar uma
semana anterior a lll Sessão do Fórum Municipal, porque houve resistência por
parte da própria assessoria e da 'secretaria de educação inclusive que achavam
desnecessário haver uma semana de discussão nas horas-atividades com os
professores e com os funcionários para que a gente tivesse acesso ao PME antes
da lll Sessão, porque ir para a Ill Sessão do Fórum sem antes nem ter batido o
olho no que seria discutido lá, é claro você deixa a pessoa sem chão pra poder
discutir.`Então essa semana anterior foi muito importante e a gente sabe que só se
teve acesso antes da lll Sessão, tanto ao documento, quanto a discussão naquela
semana, graças a interferência do sindicato e de algumas pessoas que faziam
parte da coordenação de organização do Fórum. Mas, a gente soube claramente
que isso não foi dado... aquela semana foi conseguida, foi luta pra que se
conseguisse e acho que no conselho de representantes isso ficou bem claro e
espera-se que na maioria das escolas se tenha tido acesso a essa informação...
Se conseguiu que fosse antespara a escola a cópia do PME, mas mesmo assim,
com muita luta e muito custo e uma cópia por escola, independente do tamanho
da escola e do número de professores dessa escola. Houve também uma reunião
com a assessorasobre o PME, pra se dar orientações como deveria ser feito esse

M estudo na escola, com os professores e essa orientação foi muito vaga. A
f participação inclusive do SISMMAR nessa reunião com a assessora foi

importante, porque foram pessoas do sindicato que estavam presentes nessa
reunião que deixaram claro que seria importante na escola se estar estudando a
parte do diagnóstico do PM... Nas escolas a gente sabe que teve escolas que se
virou que deu um jeito de conseguir mais cópias, mas teve escolas que
simplesmente colocou em cima da mesa e disse quem tiver interesse está aqui
leia... A gente percebe em todos os momentos a postura da secretaria de

â educação de parecer democrática, de "fazer de conta” que está dando espaço pra
participação, pra democracia, mas sem dar realmente condições pra que as coisas
aconteçam, pra que as coisas realmente se efetivem.
Com relação ao estudo do PM a partir da cópia enviada às escolas, anterior a lll
iSessão... Eu posso dizer o que aconteceu na minha escola, nós xerocamos a
lparte do diagnóstico do PME, é uma escola que não é muito grande, então cada
lprofessora pegou uma parte de um tema... foi feito leitura, algumas leram em
lhora-atividade, outras levaram pra ler em casa, nós marcamos uma data na
zescola, dispensamos os alunos meio período e fizemos a discussão daquele

âmaterial, fizemos um mini-seminário na escola... O que a gente sabe também no
l lcontato com outros professores, com outros pedagogos, é que nem todas as

l iescolas o processo se deu da mesma forma... Daí as pessoas falam, há mais as
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pessoas não estão conscientes, só que a conscientização é trabalho também, ela
não se dá de uma hora pra outra, não houve um trabalho mais elaborado, mais
organizado. Os próprios pedagogos, diretores não foram bem informados, bem
trabalhados eles primeiramente pra poder fazer esse trabalho na escola”.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO -› DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agosto/2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
Ei\lTRE`\/ISTADA; isabel Ribeiro Martins

F ORl\/I/-\.Ç.Ã.O: Estudos Sociais

FUNÇÃO: Professora das séries iniciais do Ensino Fundamental

TEMPO DE ATUAÇÃO: 20 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: 17 anos

CONSELHO DE REPRESENTANTES DO SISMMAR

Questões Bloco 03:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Situe a participação do SISMMAR no processo de elaboração do
PMEA.

3 - Avalie destacando os pontos positivos e limites da participação do
sindicato no processo de formulação do PMEA quanto:

a) A resposta ao convite feito pela SMED;

b) A realização da ll Sessão do Fórum Municipal;

c) A Comissão de sistematização;

d) Repasses ao Conselho de Representantes;

e) Informações às escolas.

4 - Qual foi a repercussão das informações, sobre o PMEA, no espaço
escolar?

1



RESPOSTAS

1- “O PMEA é uma garantia que temos, de que a educação no Municipio,
siga um linha já implantada, sem ser prejudicado os trabalhos já propostos pela

Equipe da SMED. Garante que independente da corrente política que assuma o

Executivo Municipal haja continuidade na Política Educacional proposta no
PMEA”. .z

“O SISMMAR “foi de grande relevância, com sua participação ativa,
dando uma grande contribuição para que o PMEA tivesse os avanços que teve”.
3- Ú E
_a) “O Sindicato atendeu integral e prontamente o convite da SMED e participou

ativamente na elaboração do PMEA”.

b) “A ll Sessão não foi melhor por conta da falta de comprometimento por parte de

alguns dos profissionais da educação que não participaram ativamente. Por isso

os trabalhos propostos não foram concluídos. O local também não ajudou no
desenvolvimento do trabalho”.

c) “Atenderam as expectativas, estavam muito bons os documentos”.

d) “Foram ótimos, pois cada representante teve oportunidade de discutir os pontos

polêmicos e levar ao seu local de trabalho. Ponto negativo alguns diretores não

colaboraram abrindo espaço para o repasse”.

e) “As informações às escolas não foram levadas como deveriam por falta de

tempo para o repasse das mesmas”.

4- “Não houve tempo hábil para discussão mais aprofundada. Os
profissionais não acreditam no cumprimento do PMEA em sua íntegra por parte do

Executivo Municipal, pois nunca levaram em conta o trabalho dos profissionais da
SMED dando continuidade dos mesmos”.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 'P'
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - AgostoI2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Liete Merante Dias
FORMAÇÃO: Pedagogia - OE . Especialização em Psicopedagogia
FUNÇÃO: Professora de 1° a 43 série
TEMPO DE ATUAÇÃO: 13 anos
TEMPO DE SEP*-JEÇO EM AFLAUCÁFQEA: 6 anos
CONSELHO DE REPRESENTANTES DO SISMMAR

3 Questões Bloco 03:
1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Situe a participação do SISMMAR no processo de elaboração do
PMEA.

ii É 3 - Avalie destacando os pontos positivos e limites da participação do
i sindicato no processo de formulação do PMEA quanto:

a) A resposta ao convite feito pela SMED;
b) A realização da ll Sessão do Fórum Municipal;
c) A Comissão de sistematização;
d) Repasses ao Conselho de Representantes;
e) informações às escolas.

4 - Qual foi a repercussão das informações, sobre o PMEA, no espaço
escolar?

RESPOSTAS

1- “É um instmmento importante, pois é ele quem vai
* *direcionar as ações do município Nele, colocamos os nossos anseios quanto ao

lque queremos para a educação, como fazer”.
i i ë2- “Sua participação foi muito importante e sempre colocando,

z idefendendo a Escola Pública, Gratuita, Universal e de Qualidade para o nosso
lmunicípio. Trabalhou ativamente na organização e elaboração do Plano”.
i3 - a) "Fez bem em responder afinnativamente ao convite, foi uma pena a SMED
l iter limitado o número de participantes do SISMMAR, nem aceitar a substituição de

membros que precisaram se ausentar”.
~ r b) "A ll Sessão foi quase toda organizada pelo sindicato, que se esmerou para
ll

l.
If

prepara-la da melhor forma possivel”.ll l

1



c) “A comissão de sistematização, pelo número de representantes da SMED,
dificultou a ação do sindicato que estava em número menor, dois representantes;
houve muita demora nesta sistematização e mesmo quando enviada para a
consultoria da UFPR”.
d) “Excelente trabalho. É urna forma de envolver todos os sindicalizados e buscar
opiniões para tomada de decisões de forma mais democrática”.
e) "São feitas via malote, visitas às escolas, telefone, sempre o mais rápido
possivel para poder retomar as análises do Plano; nas escolas foram feitos
estudos do Plano para melhor discuti-lo na lll Sessão, pedido este feito pelo
sindicato, pois a SMED achava desnecessário”.

4- “Os professores ficaram satisfeitos com a atuação do sindicato no PMEA, que
soube colocar e cobrar mais ações efetivas, que a SMED não queria colocar, para
mais tarde se esquivar de fazê-las”. '
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - AgostoI2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
eauzâíçâio de Araucária
ENTREVISTADA: Alamir Muncio Compagnoni
FORMAÇÃO: Filosofia e História. Especialização em Filosofia da Educação.

F UNÇÃO: Professor de õa a 88 série - História

TEMPO DE ATUAÇÃO: 15 anos

TEMPO DE SERVIÇO EM ARAUCÁRIA: O7 anos

CONSELHO DE REPRESENTANTES DO SISMMAR

Questões Bloco 03:

1 - Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - Situe a participação do SISMMAR no processo de elaboração do
PMEA.

3 - Avalie destacando os pontos positivos e limites da participação do

sindicato no processo de formulação do PMEA quanto:

a) A resposta ao convite feito pela SMED;

ll b) A realização da ll Sessão do Fórum Municipal;
c) A Comissão de sistematização;

d) Repasses ao Conselho de Representantes;

I e) Informações às escolas.

4 - Qual foi a repercussão das infomwações, sobre o PMEA, no espaço
escolar?



RESPOSTAS

1- “O PME para Araucária vem num momento em que a educação

precisa de uma linha e precisa de um investimento. A medida em que nós
delineávamos a necessidade da educação em Araucária e discutiamos ao mesmo

tempo nós propúnhamos, junto comisso, a verba necessária. Esse plano, ele vem

amarrar as duas coisas. "Amarrar a necessidade de fazerçuma educação para
todos, cidadã, onde todo mundo pzriâzúpéi, onde toda a *comunidadede Araucária

participe eñtenha direito a essa educação e ao mesmo tempo ela estava
envolvendo todos os segmentos possiveis da comunidade araucariense no
sentido de se conscientizar da importância, do que representa a educação no

município e também levou os profissionais da educação a refletirem sobre o seu

-trabalho e sobre como está a educação-e como ela deve ser. Apresentou
propostas, apontou avanços, mudanças e mexeu com a comunidade geral sobre a

importância da gente ter a gurizada na escola, mas não só isso... mas fazer com

que as crianças tenham uma perspectiva de qual é a sua formação, de qual é a

sua educação, de qual é o seu papel nessa sociedade e com esse caminho a
gente pode transformar e propor uma sociedade diferente. A medida que se
discute, que se participa e que se dá uma linha clara, você busca transformar. Que

o nosso entender é a medida que a gente propõe uma educação de qualidade

para toda a população, que ela possa pensar o seu mundo, o seu meio e se
comprometer 'com ele, nós vamos ter um mundo, um ambiente, um municipio
diferente”.

2- “O SISMMAR teve dois momentos. O primeiro momento que foi ele que

'cutucou', vamos dizer assim, a todo instante, os órgãos, as secretaria e até

. chamou o pessoal para essa necessidade. Esse momento do 'cutucar“, que chamo

* eu aqui, ele veio pela militância do SISMMAR nos outros planos, nos outros que

'eu digo, no plano estadual, a participação, isso levou o SISMMAR a refletir

znecessidade de trazer isso para Araucária. É claro que o SISMMAR em todos os

Émomentos não perdeu a esperança de realizar a ll Sessão do Fórum e para isso
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contou com recursos, usou todas as pessoas disponíveis que ele tinha, seus
militantes, para organizar isso. No segundo momento o SlSMMAR teve a força de

não desanimar quando pensávamos que a ll Sessão do Fórum ficaria naquilo e
não sairia um documento de toda a discussão. O SlSMMAR foi atrás discutiu com

a secretaria a importância de sair um documento e a importância da ll Sessão. Eu

posso dizer de cadeira pelo que eu acompanhei que o SISMMAR foi um dos, ou o

principal dos carros chefes de ter acontecido esse momento de discussão, da I e

da .ii séâââo as iFóruméé-l~/lunicipal. sem -duvida nenhuma 0 sismm/>.§=z foi aquele

que se “comprometeu e esta comprometido até hoje com o plano. Ele tem
interesse nessa política educacional, porque ele trabalha direto com os
profissionais da educação e ele vê que esse é o caminho para a gente transformar

essa educação".

3- g e Q) “Sem dúvida o SISMMAR foi pronto desde o primeiro momento,

esteve presente, apoiou em tudo. Cedeu seu espaço fisico, cedeu todos os
militantes que ele tinha, ajudou a organizar os grupos, foi atrás de material e de

pessoal para organizar, esteve atuante, mas mais que atuante, esteve presente

em todos os momentos, comprometido”.

c) Ele equivocou-se na resposta.

d) “A forma como o SISMMAR tem organizado hoje o Conselho de

Representante, ao entregar aos representantes a pauta por escnto, pré-elaborada

para a discussão dos assuntos, ajuda e organiza muito a compreensão de todos

os assuntos debatidos. Entre eles o repasse e a discussão sobre o PM. A forma
didática como é encaminhada a reunião de representantes, você ter por escrito a

pauta, isso ajuda muito, porque dai é só complementar as novas idéias, ou outros

assuntos”.

e) “Acredito que é essa é vencida a medida que os representantes têm o

papel de repassar e quando eles têm com clareza, por escrito a pauta e as idéias

Íseria apenas eles repassarem e ai eu não posso dar uma resposta. Eu posso dar

uma resposta minha que eu repassei, que eu discuti com meus colegas, que eu

levantei dúvidas, que eu levantei questionamentos”.



4- “Primeiro ele foi bem aceito. O número de professorešque é resistente,

que acha que ainda as quatro paredes da saia de aula é que faz a educação e

caminham nessa linha são poucos. Na escola que a gente trabalha são
pouquíssimos que ainda têm essa visão... A maioria conversa na hora do recreio

faz as críticas... Mas, participou, se posicionou e isso é importante, não foi apático

como a gente vê numa minoria. Muita gente querendo discutir, querendo propor”.



UNlVERSlDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO - DEPLAE

Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico
Professora Orientadora: Jussara M. P. T. Santos

Aluna: Ana Lúcia Ribeiro dos Santos - Agostol2000

MONOGRAFIA: O Processo de Construção do Plano Municipal de
Educação de Araucária
ENTREVISTADA: Neudja Lailma da Silva C8l'V8|hO.
FORMAÇÃO: Pedagoga

uNçÃo; Pedagoga, e Diretorade Escola
i~t~ **{iiTEMPO DE ATUAÇAO: O7 'anos

A TEMPO DE 1SER`vilÇO EM ARAUCARiA: Oáanos
CONSELHO DE REPRESENTANTES DO SISMMAR

Questões Bloco 03:

1`- Qual a relevância do PMEA para a educação municipal?

2 - ,Situe a participação do SISMMAR no processo de elaboração do
PMEA.

3 - Avalie destacando os pontos positivos e limites da participação do
sindicato no processo de formulação do PMEA quanto:

a) A resposta ao convite feito pela SMED;
b) A realização da ll Sessão do Fórum Municipal;
c) A Comissão de sistematização;
d) Repasses ao Conselho de Representantes;
e) Informações às escolas.

4 - Qual foi a repercussão das informações, sobre o PMEA, no espaçoescolar? ` A
RESPOSTAS

1- “Em princípio o PMEA ,pelo que eu tinha entendido, era uma exigência
do Prefeito, 'tem que fazei”. Depois, durante o processo que eu vi que não,~~ pode
até ser uma exigência dele, mas que é um documento que pode ajudar muito.
Pode ser um documento a nosso favor, a favor de todos os que estão no
Município. Eu -acho que tomou outro significado... mas, que ali está bem claro o
que a gente quer, ele está bem detalhado. Eu acho que é um documento muito
imponente que tem que ser feito, também pelo fator de registro”.
2- “O que acabou acontecendo em relação ao Fórum, que se concentrou
mais no Sindicato e na Secretaria de Educação a coordenação de tudo isso. Em
relação ao trabalho entre os dois (SMED e SISMMAR) eu percebi que em alguns
momentos sobrecarregou o Sindicato e sobrecarregou em alguns momentos, até a
SMED, só que se concentrou em poucas pessoas na SMED, a Simone,,a lda, a

1
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,validade,fpoor`*'.que” um" grupo ¢maiorÍ}dèÍ.“pessoas,  participando.. A Íl l. Sessão do

"' L-:É '-.- . _ _ ...-. .._.

Janete eram pessoas maisffpresentes, mas porrexemplo a Secmtária da Educação
eu vi poucas vezes, eu a vi no Fórum, mas eu digo assim, na organização de todo
o processo. Houve um empenho maior de algumas pessoas que se destacaram
mais, no Sindicato eu, já acho que foi mais como um todo, pelo que eu percebi,
acabou estando mais presente a Ana Lúcia , a Cindy”.
3- A) “Foi bastante importante, a participação do Sindicato, até porque é
ele quem representa mais de perto toda a categoria”
b) “O Fórum eu achei que foi uma coisa muito boa, não por serem neutros, porque
ninguém é neutro, mas, a Prefeitura e a SMED têm, em si uma bagagem político
partidária. Já o Sindicato não é com essa função e o Fórum também, ele mediou,
eu_sup,ra.part|dar|o., Entao, foi valldopor isso, _e tambem quanto ,maior .O,,_$_[1V.lZ)|VllT'l8_f1_Í0
d0.S.g,rup.oS,_r;,¿das¿ ,,,, peS+s_oaS, melhor; funC.lona,-z:r~zQ,z...dosumfiflíšã Bl».tem...z.z~.mLtlt,0. .m8lS

Fórum foi necessária, ii nãotinha como iínãoifazers-Ela foi 'positiva porque não tinha
.outra maneira, no momento, para realizar. esse trabalho. Ahzliberação dos
professores para paniciparem da ll e lll Sessões foi umaccisa muito boa, porém
as últimas Plenárias Extraordinárias que continuaram discutindo o“"'PMEA não
tiveram liberação das aulas para que os professores pudessem participar, isso eu
achei negativo, embora muitos infelizmente não queiram participar”.
c) “Pelo que nós vimos na ll Sessão, do que estava organizado o material, eu
'achei que estava bem dentro do que se queria. Só que tinha muitacoisa do que as
pessoas queriam que não estavam dentro da Lei e que dai, eu acho que foi essa
Comissão que acabou filtrando tudo. Eu achei que a Comissão fez um trabalho
bom, até organizou e situou naquela parte inicial do documento ficou bem o retrato
do que é o Municipio, ficou bem claro”.
d) “O que era repassado no Conselho de Representantes a gente tentava passar
aqui na escola. Eu acho que em temos de informar, houve bem mais informações
'porrpariedo 'Sindicato do que pela SMED. Nós não conseguimos ter acesso as
sistematizações, só esse ano”.
e) “Tem sido feito todos os repasses pelos representantes do Sindicato, só o que
tem acontecido é o pouco tempo, na hora do recreio. Quando veio o documento
do PMEA para a escola, a gente tentou dar uma lida, eu “fiz um resumo do
diagnóstico, em tópicos ie foi passado para as professoras. Na verdade os
repassesna escola, pelo pouco tempo, acabam às vezes sendo repasses só e se
você abre para discussão, levanta muita polêmica você não consegue passar tudo
o quetem que ser passado. Isso aconteceu muito”.

4- “Teve alguns assuntos que foram mais polêmicos, a questão de
capacitação, de faculdade, pela exigência legal. A questão da RMD (Regime de
Modalidade .diferenciada - professoras das séries iniciais que atuam com as áreas
de Educação“”Física e Educação Artística), mas teve pouca participação de
sugestão dos professores no sentido do que fazer... isso nas escolas er não no
Fórum. Eu acho que os pedagogos e professores participaram mais, houve pouca
participação dos Diretores, eles foram mais ausentes. Creio ser por conta dessa
loucura que é você estar na direção da escola, por força/de toda essa estrutura
que sobrecarrega os Diretores com questões burocráticas”.
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Janete eram pessoas ,mais'fp|jesentes, mas por exemplo a Secmtária da Educação
eu vi poucas vezes, eu a vi no Fórum, mas eu digo assim, na organização de todo
o processo. Houve um empenho maior de algumas pessoas que se destacaram
Hmais, no Sindicato eu, já acho que foi mais como um todo, pelo que eu percebi,
acabou estando mais presente a Ana Lúcia , a Cindy”.
3- A) “Foi bastante importante, a participação do Sindicato, até porque é
ele quem representa mais de perto toda a categoria”.
b) “O Fórum eu achei que foi umacoisa muito boa, não por serem neutros, porque
ninguém éh neutro, mas, a Prefeitura e a SMED têm em si uma bagagem político
partidária. Já o Sindicato não é com essa função e o Fórum também, ele mediou,
.P ,,,_, 5UPf3P3[Í'd.3UQ_-, E“ÍaQ›_ .f°' V3|'d°.P°.T l$5°. 9 tambem. QU3“Í9 m3'°f Q .3.ÚV9|V'm9.Ú_Í°
d°.S.r9rur><>Sz.r..daS. v rswvas, msliwrr-f=m<>.l<>fl~r-‹zssfflz riem.. r r, m wl°zm@iS
validade, vti fiporíquei um grupo maior ydeípessoas racaçöou ,¿pgarticiparnd0¬_ A il lSessão,do
'Fórumfoi neciessáriajiinão 'tinha cómo'nãoÍfaze'r; -Elafói “positiva porque não tinha
outra maneira, no .momengtof para realizar... esse_ trabalho. A ...liberação _dos
professores para paniciparem da ll e -Ill Sessões -foi uma coisa muito boa, porém
asliúltimas Plenárias Extraordinárias que continuaram discutindoo “PMEA não
tiveram liberação das aulas para que os professores pudessem participar, isso eu
achei negativo, embora muitos infelizmente não queiram participar”.
c) “Pelo que nós vimos na ll Sessão, do que estava organizado o material, eu
achei que estava bem 'dentro do quê se queria. Só que tinha muita coisa do que as
pessoas queriam que não estavam dentro da Lei e ,que daí, eu acho que foi essa
Comissão que acabou filtrando tudo; Eu achei que a Comissão fez um trabalho
bom, até organizou e situou naquela parte inicial do documento ficou bem o retrato
do que é_o Municipio, ficou bem claro”.
d) “O que era repassado no Conselho de Representantes a gente tentava passar
aqui na escola. Eu acho que em temos de informar, houve bem mais informações
por parte do 'Sindicato do que pela SMED. Nós não conseguimos ter acesso as
sistematizações, só esse ano”.
e) “Tem sido feito todos os repasses pelos representantes do Sindicato, só o que
tem acontecido é o pouco tempo, na hora -do recreio. Quando veio o documento
do PMEA para a escola, a gente tentou dar uma lida, eu fiz um resumo do
diagnóstico, em .tópicos e foi passado para as professoras. Na verdade os
repassesna escola, pelo pouco tempo, acabam às vezes sendo repasses só e se
você abre para discussão, levanta muita polêmica você não consegue passar tudo
o que tem que ser passado. Isso aconteceu muito”.

4- “Teve alguns assuntos que foram mais polêmicos, a questão de
capacitação, de faculdade, pela exigência legal. A questão da RMD (Regime de
Modalidade .diferenciada - professoras das séries iniciais que atuam com as áreas
de Educação"'Física e Educação Artística), mas teve pouca participação de
sugestão dos professores no sentido do que fazer... isso nas escolas e não no
Fórum. Eu acho que os pedagogos e professores participaram mais, houve pouca
participação aos Diretores, eles foram mais ausentes. Creio ser por conta dessa
loucura que é você estar na direção da escola, por força^de toda essa estrutura
que sobrecarrega os Diretores com questões burocráticas”.
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Janete eram pessoas .mais'presentes, mas por exemplo a Secretária da Educação
eu vi poucas vezes, eu a vi no Fórum, mas eu digo assim, na organização de todo
o processo. Houve um empenho maior de algumas pessoas que se destacaram
mais, no Sindicato eu já acho que foi mais como um todo, pelo que eu percebi,
acabou estando mais presente a Ana Lúcia , a Cindy”.
3- A) “Foi bastante importante, a participação do Sindicato, até porque é
ele quem representa mais de perto toda a categoria”.
b) “O Fórum eu achei que foi uma coisa muito boa, não por serem neutros, porque
ninguém ér neutro, mas, a Prefeitura e a SMED têm, em .si uma bagagem político
partidária. Já o Sindicato não é com essa função e o Fórum também, ele mediou,
e gg , çsuperaparftldarlog., Entao_,foi validopor isso ge tambem quanto maioro envolvimento
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validade“,".='fpÍor`Íi¿que"  grupo maior çídetpessoas,  ,p,articipárndo..Í A fl i fseââuâqúo
Fórum `foi “neceissária;i” não tinha como não Ífazer; *Ela A foi rp<>sitiva porque não tinha
outra maneira, no ._momento,z--z para realizar.-. esse trabalho. A ...liberação ,dos
professorespara paniciparem da ll e -lll Sessões -foi umacoisa muito boa, porém
as últimas Plenárias Extraordinárias “que continuaram discutindo o”PMEA não
tiveram liberação das aulas para que os professores pudessem participar, isso eu
achei negativo, embora muitos infelizmente não queiram participar”. ç
c) “Pelo que nós vimos na ll Sessão, do que estava organizado o material, eu
achei que estava bem dentro do que se quena. Só que tinha muita coisa do que as
pessoas queriam que nãoestavam dentro da Lei e que daí, eu acho que foi essa
Comissãoque acabou filtrando tudo. Eu achei que a Comissão fez um trabalho
bom, até organizou e situou naquela parte inicial do documento ficou bem o retrato
doque é o Municipio, ficou bem claro”.
d) “O queera repassado no Conselho de Representantes a gente tentava passar
'aqui na escola. Eu acho que em temos de informar, houve bem mais informações
por parte do 'Sindicato do que pela SMED. Nós não conseguimos ter acesso as
sistematizações, só esse ano”.
e) “Tem sido feito todos os repasses pelos representantes do Sindicato, só o que
tem acontecido é o pouco tempo, na hora do recreio. Quando veio o documento
do PMEA para a escola, a gente tentou dar uma lida, eu “fiz um resumo do
diagnóstico, em tópicos e foi passado para as professoras. Na verdade os
repasses na escola, pelo pouco tempo, acabam às vezes sendo repasses só e se
você abre para discussão, levanta muita polêmica você não consegue passar tudo
o que tem que ser passado. Isso aconteceu muito”.

4- “Teve alguns assuntos que foram mais polêmicos, a questão de
capacitação, -defaculdade, pela exigência legal. A questão da RMD (Regime de
Modalidade diferenciada - professoras das séries iniciais que atuam com as áreas
de Educaçã.o'”"Fisica e Educação”Artística), mas teve pouca participação de
sugestão dos professores no sentido do que fazer... isso nas escolas e não no
Fórum. Eu acho que os pedagogos e professores participaram mais, houve pouca
participação dos Diretores, eles foram mais ausentes. Creio ser por conta dessa
loucura que é você estar na direção da escola, por força/~de toda essa estrutura
que sobrecarrega os Diretores com questões burocráticas”.


