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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O presente relato tem como objetivo compartilhar a experiência docente no

envolvimento de movimentos grevistas que ocorreram ao longo da

implementação da carreira das Professoras para a Educação Infantil no

município de Belo Horizonte. Para tanto, apresenta inicialmente, um pouco da

história da Educação Infantil no Brasil, seguido da narração de momentos

importantes da constituição do cargo de Professora para a Educação Infantil em

Belo Horizonte e, para finalizar, apresenta algumas observações sobre o último



movimento grevista da categoria. Os resultados apontam para a possibilidade de

melhorias no formato de progressão na carreira, o que, possivelmente, resultará

em consideráveis avanços salariais, mas, também, expõem a necessidade da

manutenção da mobilização para efetivação das propostas aceitas como requisito

para o término da greve.

Palavras-chave: Educação Infantil; Docência; Movimento grevista.

INTRODUÇÃO

O artigo tem como objetivo compartilhar a experiência docente no envolvimento

dos movimentos grevistas por valorização da carreira das professoras para a

Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Trata-se de

um relato de experiência das autoras, as quais atuam como docentes na Rede

Municipal de Ensino de Belo Horizonte (RME-BH).

Visando uma melhor organização didática, o estudo encontra-se dividido em três

seções. A primeira seção apresentará um breve histórico sobre a Educação

Infantil no país abordando sua constituição como direito da criança e as

características da docência nesta etapa da Educação Básica.

A segunda seção tratará das peculiaridades que envolvem a Educação Infantil

no município de Belo Horizonte, dando ênfase às reivindicações da categoria

docente, especialmente a partir da implementação da Lei 8679/03 que criou as

Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e o cargo de Educador

Infantil. A criação de tal função, conforme será discutido, figurou como

alternativa adotada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para promover a

expansão do atendimento às crianças apoiando-se na precarização da carreira



docente (PINTO, DUARTE e VIEIRA, 2014) ; (ROCHA, 2017).

Por fim, a terceira seção abordará o movimento grevista ocorrido entre os

meses de maio e junho do ano de 2018, durante o qual ocorreram diversas

alterações no quadro de funcionamento das UMEIs e consequente deflagração

de uma greve duramente rechaçada pela atual gestão, comandada pelo prefeito

Alexandre Kalil. Nesta parte do trabalho, serão compartilhadas as estratégias do

movimento grevista atual com ampla utilização das redes sociais, responsáveis

por oferecerem uma considerável visibilidade, tais como: tuitaços, divulgação

de documentários, folhetos informativos para a comunidade escolar, boletins,

carreatas e formação de grupos de pais e professoras através de aplicativos de

mensagens. Serão compartilhadas as estratégias do movimento grevista atual

com ampla utilização das redes sociais, responsáveis por oferecerem uma

considerável visibilidade ao movimento, tais como: tuitaços, divulgação de

documentários e formação de grupos de pais e professoras através de aplicativos

de mensagens.

1   Educação Infantil no Brasil: breve histórico.

Como princípio, julgamos importante apresentar o conceito de Educação Infantil

adotado neste trabalho, o qual retrata aquele encontrado na atual legislação

brasileira, a saber:

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e
pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços
institucionais não domésticos que constituem
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no
período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino
e submetidos a controle social. (BRASIL, 2010).



Através da leitura do trecho acima, é possível perceber que atualmente existe, ao

menos no âmbito legislativo, um conceito consolidado a respeito do caráter

educativo das instituições de Educação Infantil, as quais devem atender a

crianças na faixa etária de 0 a 3 anos em Creches e de 4 e 5 anos na Pré-escola

(BRASIL, 1996).

Entretanto, cumpre ressaltar que tal definição é recente pois, devido à ausência,

durante muitos anos, de políticas públicas para atender às demandas por

Educação Infantil, cresceu no Brasil a organização de escolas comunitárias junto

à união de moradores para educar e cuidar de crianças residentes nos bairros da

periferia das cidades. Tais escolas, em sua maioria, tinham o objetivo de

oferecer um local para que as mães trabalhadoras pudessem deixar as crianças.

Na organização destes espaços alternativos não estava consolidado o conceito de

criança cidadã, sujeito de direitos, pois, os serviços oferecidos eram, na maioria

das vezes, precários, constituídos por espaços domésticos, superlotados, onde

trabalhavam professoras leigas.(ROSEMBERG, 1999). Não obstante, o

atendimento à criança de zero a seis anos de idade, no Brasil, tem

experimentado significativas mudanças no decorrer das últimas duas décadas,

fruto de organização dos movimentos sociais, da ampliação da presença das

mulheres no mercado de trabalho que reivindicam creches e pré-escolas e que

culminaram com alterações consideráveis na legislação. (SILVA E VIEIRA,

2008)

Para o reconhecimento da importância da Educação Infantil, um marco

importante foi a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), na qual

é possível perceber o entendimento da  criança como cidadã e, portanto, sujeito

de direitos. O artigo 205 destaca a educação como direito de todos e coloca a

Educação Infantil como um dever do Estado. Além disso, a Constituição, no seu



art. 7° inciso XXV insere que a Educação Infantil deve ser assegurada enquanto

direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais em forma de

“assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os seis

anos de idade em creches e pré-escolas”.

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),

pode ser considerada um avanço para a Educação Infantil por conter a afirmação

da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica e a exigência de

que a atuação docente nesta etapa dependa de formação mínima em Magistério.

Todavia, as conclusões deste estudo  apontam para a constatação de que a

docência na Educação Infantil no município de Belo Horizonte reflete a

desvalorização dos profissionais que atuam nesta etapa da educação básica em

todo o território brasileiro. Tal fato pode ser atribuído às concepções

inadequadas de infância e Educação Infantil que a sociedade e os governos

apresentam, conforme indicam diversos estudos na área, e acabam por

corroborar para a desvalorização das profissionais que atuam com as crianças na

creche e pré-escola, gerando carreiras com menor prestígio.

2  A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE

BELO HORIZONTE

Nas últimas décadas, a docência na Educação Infantil em Belo Horizonte tem

sofrido modificações consideráveis, acompanhando as alterações estruturais e o

aumento de demanda pelo atendimento às crianças pequenas. Até 2003, a rede

municipal atendia somente as crianças da pré-escola na rede própria, as quais

frequentavam as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS). Entretanto,

o atendimento era limitado, tendo em vista que existiam apenas 13 instituições

neste formato na cidade. A docência era exercida por professoras municipais



com formação em magistério as quais, após aprovação em concurso público,

optavam por atuar na pré-escola, tendo em vista que até então havia uma única

carreira docente na rede, cujo plano de carreira1 possuía 24 níveis, com

possibilidade de progressão baseada em tempo de efetivo exercício e

escolaridade. (ROCHA, 2017).

Neste contexto, as crianças na faixa etária de zero a três anos eram atendidas

somente pelas creches conveniadas. O conveniamento foi adotado pela

prefeitura municipal como forma de atender a demanda da sociedade civil

representada pelas associações comunitárias de bairros e movimentos femininos

que, acompanhando uma tendência nacional brasileira a partir dos anos 70,

passou a reivindicar espaços públicos para atender as crianças das famílias

trabalhadoras. (VIEIRA, 2010).  A docência nestes espaços era exercida, em

grande parte, por professoras leigas, que não possuíam a formação mínima

exigida legalmente (SILVA, 2008).

Neste cenário, era urgente a ampliação do atendimento na rede própria o que fez

com que a prefeitura optasse pela criação do cargo de Educador Infantil através

da Lei nº 8.679, de 11 de novembro de 2003, o qual, apesar de justificar-se pela

possibilidade de expansão do atendimento, significou a ruptura da carreira

docente municipal.

A carreira de Educador Infantil foi estruturada de forma diferenciada e

precarizada em vários aspectos, sendo um dos mais preponderantes a exigência

distinta de formação para investidura no cargo. Como estratégia visivelmente

voltada para a justificativa de um menor salário, conforme argumentam Oliveira,

Lacerda e Rocha (2006) apenas os concursos para esta função exigem, desde

então, a formação mínima em magistério, nível médio, enquanto os certames

1 O Plano de Carreira foi implementado pela Lei 7235/1996.



voltados para atuação nos primeiros anos do Ensino Fundamental passaram a

exigir a formação em nível superior.

Desde então, diversos movimentos grevistas tem sido empreendidos com o

objetivo de lutar pala equiparação salarial e de carreira, bem como por melhores

condições de trabalho e reconhecimento de direitos das professoras que atuam

na Educação Infantil. A este respeito, Rocha (2017, p. 142) infere que

A mobilização dos professores da Educação Infantil teve
início, portanto, a partir de seu ingresso nos quadros da
RMEBH, em 2004, e se tornaram nítidas, na prática, as
diferenças de condições de trabalho e de carreira. Daí foi
resultando sucessivas greves, em janeiro de 2005, maio de
2005, 2010, 2012, 2014, 2015 e 2016, tendo como principal
reivindicação a unificação das carreiras

Um importante marco ocorreu em 2012, após um intenso período de greve da

categoria, ocasião em que, sob a recomendação e pressão do Ministério Público,

a PBH implementou uma alteração na nomenclatura do cargo de Educador

Infantil, o qual passou a ser nomeado como Professor para a Educação Infantil.

Todavia, tal mudança “não significava a almejada unificação da carreira

docente” (ROCHA, 2017 p. 117)

Mesmo após esta alteração, permaneceram divergências nas duas carreiras

quanto à quantidade de níveis e os critérios para a progressão profissional, tendo

em vista que a carreira de Professora Municipal possui 24 níveis e a carreira de

Professora para a Educação Infantil continua estruturada com apenas 15.  Para

ascender na carreira, a Professora Municipal, ao tomar posse no cargo, é

automaticamente posicionada no nível 10 devido à formação em nível superior,

ao passo que a Professora para a Educação Infantil é empossada no nível um,

ainda que apresente a mesma formação. Para esta última, a progressão pela

conclusão da graduação pode acontecer apenas em dois níveis e somente após

terminado o período probatório de três anos. (OLIVEIRA; LACERDA;



ROCHA, 2006)

Para melhor compreender tal distinção, vale consultar a tabela abaixo (Tabela

1), a qual  apresenta o valor dos vencimentos dos dois cargos.

Tabela 1
Vencimentos – base: Professoras Municipais e

Professoras para a Educação Infantil.

Nível
Professora Professora para a
Municipal Educação Infantil

1 1.451,93 1.451,93
2 1.524,52 1.524,52
3 1.600,75 1.600,75
4 1.680,79 1.680,79
5 1.764,83 1.764,83
6 1.853,07 1.853,07
7 1.945,72 1.945,72
8 2.043,01 2.043,01
9 2.145,16 2.145,16
10 2.252,42 2.252,42
11 2.365,04 2.365,04
12 2.483,29 2.483,29
13 2.607,45 2.607,45
14 2.737,83 2.737,83
15 2.874,72 2.874,72
16 3.018,45
17 3.169,38
18 3.327,84
19 3.494,24
20 3.668,95
21 3.852,40
22 4.045,02
23 4.247,27
24 4.459,63

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na tabela de vencimentos referente ao
último reajuste salarial. Lei Municipal n° 11.080.2

Os dados constantes na Tabela 1 possibilitam constatar que os critérios distintos

2Disponível em <https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2017/1108/11080/lei-
ordinaria-n-11080-2017-concede-reajustes-remuneratorios-aos-servidores-e-empregados-publicos-da-
administracao-direta-e-indireta-do-poder-executivo-e-da-outras-providencias. >Acesso: 01. Ago. 2018



de progressão, baseados principalmente na desvalorização da formação em curso

superior para as professoras da Educação Infantil, causam uma disparidade

considerável no valor da remuneração.

É necessário elucidar que a carga horária de trabalho semanal é a mesma para os

dois cargos e que as professoras para a Educação Infantil realizam práticas e

atividades que demonstram o caráter educativo e as atribuições docentes do

cargo. Ou seja, ainda que as crianças sejam menores, a própria Prefeitura

Municipal, atendendo à concepção atual de criança e de Educação Infantil

(BRASIL, 2009), reconhece a relevância da atuação de professoras que

compreendam as fases de desenvolvimento infantil na faixa etária de zero a

cinco anos. Tal necessidade profissional fica patente quando observadas as

atribuições registradas no edital de abertura do último concurso realizado 3, a

saber:

- atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no
que lhe compete, a criança que, no início do ano letivo,
possua idade variável entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos e 8
(oito) meses;
- executar atividades baseadas no conhecimento científico
acerca do desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses, consignadas na proposta
político-pedagógica;
- organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar
como forma de expressão, pensamento e interação;
- desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar
como eixos norteadores do desenvolvimento infantil;
- assegurar que a criança na educação infantil tenha suas
necessidades básicas de higiene, alimentação, saúde,
segurança e bem-estar atendidas de forma adequada;
- propiciar situações em que a criança possa construir sua
autonomia;
- implementar atividades que valorizem a diversidade
sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso
aos bens socioculturais e artísticos disponíveis;

3 Edital 01/2013. Disponível:
http://portaldeservicos.pbh.gov.br/inventario/arquivos/concursos/03012013085221.pdf. Acesso em 01 Jun. 2018.



- executar suas atividades pautando-se no respeito à
dignidade, aos direitos e às especificidades da criança de até
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, em suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,
religiosas, sem discriminação alguma;
- colaborar e participar de atividades que envolvam a
comunidade;
- colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os
substitua no processo de desenvolvimento infantil;
- interagir com os demais profissionais da instituição
educacional na qual atua, para construção coletiva do
projeto político-pedagógico;
- participar de atividades de qualificação proporcionadas
pela administração municipal;
- refletir e avaliar sua prática profissional, buscando
aperfeiçoá-la;
- planejar e executar o trabalho docente dentro da
especificidade da educação infantil;
- acompanhar e avaliar sistematicamente o processo
educacional, fazendo os registros necessários, inclusive
apurar a frequência diária;
- desincumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem
atribuídas.

Em 2018, ocorreu mais um movimento grevista que recebeu uma considerável

adesão da categoria, chegando a mais de 80%. Tal assunto será tratado na

próxima seção, a qual contem relatos baseados na experiência pessoal das

autoras e em informações coletadas nas redes sociais e no website do sindicato

que representa a categoria (Sind-REDE BH).

3  O MOVIMENTO GREVISTA DE 2018

As professoras para a Educação Infantil de Belo Horizonte, já vem, há

aproximadamente 14 anos, tentando organizar uma greve única com o intuito de

http://portaldeservicos.pbh.gov.br/inventario/arquivos/concursos/03012013085221.pdf


serem ouvidas pelas autoridades e então conseguirem a almejada carreira única.

No fim do ano de 2017 ocorreram conversas com representantes da atual gestão

do Prefeito Alexandre Kalil, para a exigência do cumprimento de promessas de

campanha que visavam a melhoria das condições salariais e de carreira das

Professoras para a Educação Infantil. Todavia, devido à falta de propostas

plausíveis, a categoria pretendia começar o ano letivo de 2018 em greve, o que

não foi possível devido à fraca mobilização. Durante os primeiros meses do ano,

aconteceram diversos encontros e reuniões no sindicato com representantes das

UMEIs  com vistas à chamada de conscientização da categoria quanto à

necessidade de intensificar o movimento.

No início do mês de abril do referido ano, a categoria decidiu, em assembléia, o

início da greve, desde que precedida por conversas com as famílias atendidas.

Tal diálogo era necessário e urgente, pois tinha como objetivo a conquista de

apoio à causa, tendo em vista que, além da luta por melhorias na carreira, havia

dentre as ações do movimento, a pretensão de denunciar mudanças arbitrárias

ocorridas na organização das UMEIs, as quais afetariam também de modo direto

as famílias. Dentre as alterações mais consideráveis, citamos a extinção das

turmas de berçário em algumas unidades, a redução do horário de aula das

crianças e a consequente excedência de professoras que precisaram procurar

outra unidade para lotação, trazendo assim, grandes transtornos para as

instituições e para a vida pessoal das profissionais e da comunidade atendida.

A partir de então, as professoras se organizaram e fizeram uma greve

classificada como sendo uma das mais fortes da categoria em termos de adesão e

de visibilidade, tendo em vista que houve a manutenção de um quadro de greve

de 74% de paralisação das unidades a partir do dia 23 de abril.



Neste dia, a maioria das professoras reunidas em assembleia na Praça da Estação

de Belo Horizonte decidiu iniciar o movimento. Após a definição de algumas

ações, foi organizada uma caminhada até a porta da Prefeitura para um ato

pacifico. Entretanto, nesse dia, as professoras foram recebidas pelo Batalhão de

Choque da Polícia Militar que, agindo sob o comando das autoridades,

desejavam evitar o fechamento das vias.  Em um momento de desentendimento,

a polícia foi autorizada a atacar as professoras presentes.

A ação foi violenta, tendo sido usados jatos de água, spray de pimenta, bombas

de efeito moral e balas de borracha. O intuito desse ataque era intimidar as

professoras, fazendo com que recuassem logo no primeiro dia de greve. Nesse

mesmo dia, dois professores representantes da diretoria do sindicato foram

presos de forma agressiva e autoritária, tendo sido levados para a delegacia e

liberados somente a noite, depois de prestarem depoimentos.

No dia 25 de abril, foi convocado um Ato Público em repúdio à brutal repressão

sofrida pelas professoras tendo comparecido representantes de Centrais

Sindicais, Movimentos Sociais, mães e pais, estudantes e parlamentares para

somarem à luta da Educação Infantil. As entidades representadas, bem como

várias organizações educacionais, manifestaram-se demonstrando a percepção

de  que os ataques não foram direcionados somente às professoras para a

Educação Infantil, mas sim contra todos aqueles que lutam por uma educação

pública de qualidade.

No dia 02 de maio, o prefeito recebeu a comissão de negociação, mas a proposta

apresentada não foi aceita pela categoria, pois se tratava de um aumento e não

de uma revisão da carreira Com essa resposta o prefeito decidiu fechar a mesa



de negociações com as professoras. Diante da intransigência do prefeito em não

negociar com a categoria, já em greve há um mês, houve a decisão de utilizar a

estratégia de montagem de um acampamento na porta da prefeitura até que a

mesa de negociações fosse aberta novamente por parte do prefeito. As

professoras continuavam exigindo a carreira única.

O acampamento foi recheado de atrações culturais! Diversos artistas passaram

pelo local  prestando solidariedades às professoras. O local também foi palco de

numerosas rodas de conversa, debates, encontros de pais e professoras e

comunidade escolar em geral. Foi um lugar de festas, choros, novas amizades,

ações culturais e política. As reuniões do comando de greve passaram a ser no

acampamento, o qual recebia doações de várias pessoas, para conseguir suprir as

necessidades básicas dos que ali ficavam acampados.

Neste ínterim, o prefeito teve mais uma atitude autoritária e repressiva através

do ordenamento de retirada do único banheiro químico alugado pelo sindicato,

deixando as pessoas sem o mínimo de privacidade para suas necessidades.

No decorrer da greve foram construídas várias estratégias de mobilização e

resistência que envolveram professoras/es, mães, pais, artistas diversos,

vereadoras/es e deputados, Ministério Público, Conselho Municipal de Educação

e toda população, que, ao passar pelo local e presenciar os  atos , direta ou

indiretamente estava vivenciando essa greve.

Uma das ações que mais resultou em mobilização foi a realização de um tuitaço
4como uma atividade de greve para chamar a atenção da população.  A hashtag5

4 Manifestação feita na Internet através da publicação intensa de tuítes, geralmente de forma concertada e com
uma hashtag comum. Definição disponível em: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2013.
Disponível em https://www.priberam.pt/dlpo/tuita%C3%A7o . Acesso: 01. Ago. 2018



utilizada foi “#NegociaKalil” em apoio ao movimento.  O retorno da população

foi uma resposta muito positiva para o grupo e trouxe mais força para a luta e,

decorridos 25 dias de greve, as professoras conseguiram colocar a referida

hashtag como um dos assuntos mais comentados do Twiter de BH, atingindo o

status de assunto mais comentado da cidade, com mais de três mil mensagens

(Sind Rede).

Outro momento marcante da greve foi o ato de entrega coletiva de cartas

contendo as demandas da categoria à Secretária de Educação Angela Dalben.

Tal ação, ocorrida no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, foi

interpelada pela Guarda Municipal que não permitiu a entrada de todas as

professoras, tendo sido permitido o acesso de apenas  um grupo de cinco

representantes. (Sind Rede, s.d).

Além dessas ações, houve também a organização de grupos de redes sociais,

como por exemplo a utilização de aplicativos para trocas de mensagens entre

pais, mães e professoras da rede. Nesses grupos, eram compartilhadas as ações

da greve, as decisões, esclarecimentos e muitas discussões. Muitas vezes os

ânimos se exaltavam durante os diálogos, afinal, existiam, pelo menos, duas

faces envolvidas: de um lado, as famílias estavam preocupadas com os muitos

dias sem aula, e de outro estavam as professoras, já desgastadas da luta. Mesmo

com alguns conflitos, apareceram muitas ações e depoimentos provenientes das

famílias, demonstrando valorização pela mobilização das professoras.

5 Palavra ou .sequência de palavras unidas antecedida do sinal .cerquilha (#), usada geralmente para identificar
assuntos nas redes sociais. Definição disponível em: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2013.
Disponível em https://www.priberam.pt/dlpo/tuita%C3%A7o . Acesso: 01. Ago. 2018

www.priberam.pt/dlpo/tuita%C3%A7o
www.priberam.pt/dlpo/tuita%C3%A7o


A greve da Educação Infantil repercutiu em várias cidades de Minas e do Brasil,

e pessoas de outros municípios, tais como representantes de organizações

sindicais, professores da Educação Infantil de outros municípios, faculdades

públicas e privadas e familiares das crianças produziram numerosos vídeos e

cartas em apoio à categoria e repudiando pelo ocorrido dia 23 de abril.

Aconteceram diversas audiências publicas, como tentativa de mediação da

Câmara Municipal de Belo Horizonte com o prefeito. Nessas audiências, foi

criada uma comissão de Educação, que atuava diretamente na causa da

Educação Infantil. Alguns desses vereadores participaram ativamente de

algumas atividades de greve, visitando o acampamento, participando das

assembleias.

Depois de cinquenta dias de greve e vinte dias de acampamento, a categoria

decidiu em assembleia pela suspensão da greve por 24 horas, a fim de abrir o

diálogo com o prefeito, tendo em vista que ele havia declarado, através da mídia,

que só receberia a comissão de negociação com o fim da greve.

Nesse momento, a categoria já estava muito cansada, a luta estava absorvendo

todas as forças do grupo. O salário das professoras grevistas foi cortado, tendo

sido necessário unir um mutirão de ajuda com o apoio da comunidade, do

sindicato e de apoiadores para conseguir montar cestas básicas para auxiliar

algumas professoras.  Esse fato fez com que muitas profissionais recuassem e

voltassem para as UMEIs antes do término da greve.

Então, finalmente, no dia 13 de junho aconteceu uma nova negociação, durante

a qual a prefeitura apresentou uma proposta em que há a possibilidade de

melhoria salarial através de alterações nas formas de progressão, a qual poderá



significar 78% de melhorias salariais. O que significará uma considerável

aproximação entre as carreiras de Professor da Educação Infantil e do Professor

do Ensino Fundamental.( Fonte: Sind-rede.)

Ao final do movimento, percebeu-se um clima de otimismo entre as professoras

, o qual pode ser considerado autentico, considerando a beleza do movimento

organizado, o qual, com alegria, foi capaz de resistir ao machismo, à tirania e às

agressões através de greve legitima e de muito honra!
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