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A IMPLEMENTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO/ATIVIDADE 

EXTRACLASSE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  

diálogos com as docentes do município de UNA/BA 

 
RESUMO 

 

 Esta pesquisa analisa como ocorreu a política de implementação da Lei 11.738 de 16 

de julho de 2008, no município de Una-BA, para a garantia da jornada de trabalho na 

Educação Infantil voltada ao estudo, planejamento e avaliação, a partir da orientação, em 

2016, da gestão municipal, e como foi organizado o trabalho pedagógico dos(as) docentes da 

Educação Infantil com base nessa orientação. A investigação está fundamentada em uma 

abordagem crítica e dialética do objeto, tendo como categorias de análise: totalidade, 

contradição e mediação, investigadas em Gramsci (1978) e Cury (1987); práxis, em Vázquez 

(1968); trabalho, trabalho docente, em Marx (1983), Oliveira (2010) e Paro (2012); Estado, 

política educacional, em Poulantzas (1985), Gramsci (1978; 2000) e Höfling (2001); 

implementação de políticas públicas, em Arretche (1998; 2001); organização do trabalho 

pedagógico, em Paro (2012), Horn e Fochi (2012). Como procedimentos metodológicos, 

pesquisamos documentos oficiais, pesquisas acerca das políticas de valorização docente e 

utilizamos um questionário-diagnóstico para reunir as informações das docentes. Para os 

diálogos com as docentes, inspiramo-nos na pesquisa-ação, forma de investigação abordada 

por Thiollent (2011), com cinco encontros coletivos e a participação de 38 docentes, para 

dialogar acerca da Lei 11.738/2008 e sua implementação no município de Una- BA e sobre 

como foi organizado o trabalho pedagógico das docentes da Educação Infantil, a partir de 

2016, pois foi nesse período que a referida lei começou a ser implementada no município 

com a orientação da gestão municipal. Como resultado da pesquisa, identificamos que houve 

um movimento nacional e local do magistério para que se consolidasse a política de 

valorização docente com a implementação da Lei 11.738/2008, conhecida como a Lei do 

Piso. Constatamos que uma política para ser implementada é fruto de disputas no campo 

ideológico, político e econômico, o que nos revela as contradições da sociedade capitalista 

em que vivemos. As discussões realizadas no grupo, com as docentes da Educação Infantil, 

evidenciaram que a implementação da Lei 11.738/08 foi sem ampla discussão com a rede e 

sem a participação do Conselho Municipal de Educação para normatização da lei, criando 

obstáculos para a efetivação de uma Educação Infantil de qualidade, reverberando na 

organização do trabalho pedagógico, causando sérios prejuízos ao desenvolvimento desse 

trabalho com as crianças, como a “disciplinarização” na Educação Infantil, trabalho 

pedagógico por disciplina ou campos de experiências, rotinas e práticas pedagógicas 

fragmentadas, divisão do trabalho pedagógico, falta de planejamento coletivo com as 

docentes. O resultado dos diálogos consistiu na produção do Produto Educacional, composto 

por um plano de ação, cujo objetivo é o fortalecimento da Educação Infantil no município de 

Una-BA. 

 

Palavras-chave: Política Educacional. Educação Infantil. Organização do Trabalho 

Pedagógico. Lei do Piso. 

 

 

 

 



 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE WORKING HOURS/ACTIVITY 

EXTRACLASSE IN CHILDHOOD EDUCATION: 

dialogues with teachers from the municipality of UNA/BA 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes how occurred the policy of implementation of the Law 11.738 of 

July 16, 2008, in the municipality of Una-BA, for the guarantee of working hours in Early 

Childhood Education directed to the study, planning and evaluation, based on guidance, in 

2016, of the municipal administration, and how the pedagogical work of the Early Childhood 

Education teachers was organized based on this guidance. The investigation is based on a 

critical and dialectical approach to the object, having as concepts and categories of analysis: 

totality, contradiction and mediation, investigated in Gramsci (1978) and Cury (1987); praxis, 

in Vázquez (1968); work, teaching work, in Marx (1983), Oliveira (2010) and Paro (2012); 

State, educational policy, in Poulantzas (1985), Gramsci (1978; 2000) and Höfling (2001); 

implementation of public policies, in Arretche (1998; 2001); organization of pedagogical work, 

in Paro (2012), Horn and Fochi (2012). As methodological procedures, we researched official 

documents, researches about the professors valorization policies and we used a diagnostic 

questionnaire to gather information about professors. For dialogues with teachers, we were 

inspired by action research, a form of investigation addressed by Thiollent (2011), with five 

collective meetings and the participation of 38 teachers, to dialogue about Law 11.738/2008 

and its implementation in the municipality of Una-BA and on how the pedagogical work of the 

Early Childhood Education teachers was organized from 2016 onwards, as it was during this 

period that the aforementioned law began to be implemented in the municipality with the 

guidance of the municipal management. As a result of the research, we identified that there was 

a national and local movement in the teaching profession to consolidate the policy of valuing 

teachers with the implementation of Law 11.738/2008, known as the Floor Law. We found that 

a policy to be implemented is the result of disputes in the ideological, political and economic 

field, which reveals the contradictions of the capitalist society in which we live. The discussions 

held in the group, with the Early Childhood Education teachers, showed that the implementation 

of Law 11,738/08 was without extensive discussion with the network and without the 

participation of the Municipal Council of Education to standardize the law, creating obstacles 

to the implementation of a Quality early childhood education, reverberating in the organization 

of pedagogical work, causing serious damage to the development of this work with children, 

such as the "disciplinarization" in early childhood education, pedagogical work by discipline or 

fields of experience, fragmented routines and pedagogical practices, division of labor 

pedagogical, lack of collective planning with the teachers. The result of the dialogues consisted 

in the production of the Educational Product, consisting of an action plan, whose objective is 

to strengthen Early Childhood Education in the municipality of Una-BA. 

 

Keywords: Educational Policy. Child Education. Organization of Pedagogical Work. Floor 

Law. . 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como ocorreu a política de 

implementação da Lei 11.738 de 16 de julho de 2008, no município de Una-BA, para a garantia 

da jornada de trabalho na Educação Infantil voltada ao estudo, planejamento e avaliação 

(atividade extraclasse), a partir da orientação, em 2016, da gestão municipal, e como foi 

organizado o trabalho pedagógico das1 docentes da Educação Infantil a partir dessa orientação. 

O estudo tem a ver com minha experiência na educação, que se inicia em 1995. Nesse 

momento, ao concluir o curso de Magistério, fui convidada pela Senhora Vera Sassakura, 

proprietária da única escola particular do município em que eu residia, Una/BA, a lecionar para 

uma turma de pré-escola. Essa oportunidade tornou-se a minha primeira experiência 

profissional. Ela era também minha professora de Didática no curso de Magistério e, ao me 

convidar, salientou que havia observado meu bom desempenho no curso, o que justifava o 

convite. Em um misto de alegria e medo, aceitei o desafio. Nesse mesmo ano, comecei a 

lecionar. 

 A primeira experiência foi desafiadora, pois a minha pouca idade causou certa 

desconfiança em alguns pais e mães, o que serviu de motivação para que eu me dedicasse ao 

estudo sobre crianças e infâncias. A Educação Infantil passou então a ser foco do meu interesse 

e estudo. Nesse ano de 1995, fiz o vestibular para o curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC). No entanto, foi fatídico, pois houve fraude no concurso do 

vestibular, o que levou a seu cancelamento. Em relação à minha experiência como professora 

da Educação Infantil, concluí o ano com muito êxito na turma e reconhecimento do meu 

trabalho por parte de pais e mães. Descobri ali o meu fascínio pelo desenvolvimento infantil. 

Em 1996, fiz novamente o vestibular e ingressei no curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC). Muitos foram os desafios para cursar a universidade, pois o 

município de Una não possuía transporte universitário gratuito para os estudantes nem um 

horário do ônibus convencional compatível com o do curso. Só restava-me ir de carona no 

ônibus dos alunos de uma escola particular em Ilhéus/BA. À medida que o número de 

universitários foi crescendo na cidade, organizamo-nos como classe para exigir do prefeito da 

 
1 De acordo com os dados do Censo da Educação Básica 2017 (INEP, 2019), as mulheres compõem 81% do 
professorado na educação básica brasileira. Sendo assim, é na educação básica que se concentra a maioria das 
mulheres profissionais da educação, especialmente na Educação Infantil. No município de Una-BA, essa situação 
não é diferente, pois o quadro de docentes dessa cidade é, em sua grande maioria, formado por professoras 
mulheres. Por isso, nesta pesquisa, optamos pelo uso do gênero feminino em palavras que se referem aos cargos 
da educação. 
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época que se cumprisse o Art. 187 da Lei Orgânica Municipal: “O município promoverá o 

transporte escolar gratuito para os alunos de nível superior” (UNA, 1995). Foram muitos 

embates, manifestações em frente à prefeitura e reuniões com o poder executivo. No fim, fomos 

vitoriosos. O prefeito da época contratou uma Kombi e um motorista para levar os 

universitários. O número de universitários foi crescendo e atualmente o município disponibiliza 

três ônibus para o transporte dos estudantes. 

No ano de1997, fui convidada a lecionar a disciplina Didática no curso de Magistério 

da cidade, como professora contratada, já que estava cursando Pedagogia e a cidade era carente 

de professores com nível superior. Essa foi uma rica oportunidade de colocar em prática aquilo 

que estava aprendendo na universidade. 

Em 1998, prestei concurso para professora municipal do Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais e continuei lecionando, agora já concursada. Em 1999, recebi o convite para assumir a 

coordenação pedagógica do Colégio Estadual do município, onde fiquei até o ano de 2001. No 

ano de 2000, concluí o curso de Pedagogia na UESC. Ainda em 2000, participei de uma seleção 

para tutoria de um curso do PROFORMAÇÃO, curso em nível médio, com habilitação para o 

magistério, realizado pelo MEC em parceria com os estados e municípios. Com sucesso, fui 

tutora do curso. 

Em 2001, deixei a coordenação pedagógica do Colégio Estadual e comecei a coordenar 

uma escola municipal do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Nesse momento, voltei às minhas 

origens, pois tive a oportunidade de trabalhar com a Educação Infantil e os Anos Iniciais. 

Desenvolvemos muitos projetos, principalmente voltados para a ludicidade. Em 2005, com a 

mudança de governo, recebi um convite para assumir uma escola de Ensino Fundamental - 

Anos Finais do município, onde desenvolvi um trabalho de coordenação pedagógica de 2005 a 

2009. 

Em 2005, concluí a primeira pós-graduação lato sensu em Métodos e Técnicas de 

Ensino da Universidade Salgado de Oliveira, com um polo em Ilhéus. Em 2008, prestei 

concurso para o município de Ilhéus/BA, no cargo de supervisora escolar, fui aprovada, sendo 

designada para um trabalho de supervisão nas escolas nucleadas de Olivença/BA. 

Entre os anos de 2008 e 2009, atuei como tutora do curso de Pedagogia EAD (Educação 

a Distância) da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), com polo em Ilhéus, 

especificamente na sede do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Tecnologia/IBEC. No 

ano de 2009, fui convidada pelo então Secretário de Educação do município de Una a assumir 

a coordenação pedagógica da Educação Infantil do município. Iniciei um trabalho de 
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organização da rede em relação ao que se pensava sobre a Educação Infantil e quanto ao que 

os professores, coordenadores pedagógicos e diretores concebiam para essa etapa da educação 

do município. Esse trabalho de diagnóstico, pesquisa e estudo resultou na criação de um grupo 

de estudo denominado Núcleo de Educação Infantil (NEI), que foi responsável pela construção 

coletiva das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil (DCMEI) do 

município de Una/BA, aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação. O NEI tinha como 

função estruturar a Educação Infantil do município e, como objetivo, olhar as especificidades 

das crianças e infâncias, fomentando estudos e implementando uma política de formação 

continuada no município, até esse período de 2009, inexistente no município. 

 Nesse período também, por estar trabalhando diretamente com a gestão escolar, senti a 

necessidade de aprofundar meus conhecimentos nessa área e, em 2010, concluí minha segunda 

pós-graduação lato sensu em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar pela Faculdade Santo 

Agostinho, situada na cidade de Ipiaú, com um polo em Ilhéus. Esse trabalho de coordenação 

na Educação Infantil do município durou até o ano de 2012. Ao final de uma gestão, com a 

ruptura da gestão anterior, fui realocada para a escola do Ensino Fundamental - Anos Finais, 

na qual trabalhava anteriormente. 

No ano de 2011, paralelo ao trabalho de coordenação, iniciei um trabalho de assessoria 

pedagógica de formação de professores da Educação Infantil, pelo Instituto Brasileiro de 

Educação Cultura e Tecnologia/IBEC. Com igual necessidade de aprofundamento na área, fiz 

minha terceira pós-graduação lato sensu, em 2015, dessa vez em Educação Infantil pela 

Universidade Positivo – Curitiba/Paraná, na modalidade EAD. 

Em 2016 fui convidada a retornar à coordenação da Educação Infantil do município de 

Una/BA. No retorno ao cargo, após um rápido diagnóstico inicial, encontramos apenas um 

exemplar da DCMEI em apenas uma escola e o NEI já não funcionava mais. Ao questionar as 

equipes gestoras das escolas como estavam trabalhando na EI, já que havia um documento 

orientador, a pergunta ficou sem resposta, como se nunca tivessem ouvido falar da DCMEI, no 

município. Isso nos causou muita inquietação e preocupação, pois estávamos em um final de 

uma gestão muito turbulenta, com greve de professores e demais manifestações de desagrado 

para com a atual gestão. Pouco pude fazer naquele período. 

Em 2017 iniciou-se uma nova gestão, com a qual continuei na coordenação da Educação 

Infantil do município, tentando resgatar o trabalho iniciado com o NEI, nos anos de 2009 a 

2012, por meio de estudos realizados com os docentes da rede municipal. No entanto, deparei-

me com uma nova realidade, a implementação da jornada de trabalho docente pela Lei 
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11.738/2008, incluindo o direito à atividade extraclasse, fruto de muita luta e mobilizações dos 

profissionais da educação. Essa luta iniciou-se em 2014, com a reivindicação dos(as) docentes 

da Educação Infantil e dos Anos Finais do Ensino Fundamental, pelas ações do sindicato de 

professores, o que nos motivou a pesquisar sobre qual foi o processo de negociação da classe 

junto ao executivo, que iniciou em 2016, e quais foram as estratégias e o planejamento da gestão 

municipal para implementação da lei. 

 Inserida nesse contexto e com o desafio de pensar com base nessa realidade que, até 

então, não tinha vivenciado, surgiram inquietações desafiadoras sobre a organização do 

trabalho pedagógico na Educação Infantil da rede pública municipal de Una-Bahia, a partir da 

implementação da jornada de trabalho (atividade extraclasse) para o docente dessa etapa da 

educação básica, em atendimento à Lei 11.738/2008.  

 Em 2019, tive a oportunidade de ingressar no Mestrado Profissional em Educação 

(PPGE), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e no Grupo de Pesquisa CNPq 

Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE), coordenado pela professora Dra. Emilia 

Peixoto Vieira, orientadora desse trabalho. No grupo de pesquisa, houve diversos debates 

pertinentes à política educacional e à implementação de políticas, estudo e aprofundamento da 

metodologia da pesquisa-ação, analisada por Michel Thiollent, com ricas experiências, e as 

reflexões e estudos sobre a Educação Infantil. Participam do grupo alunos(as) de graduação, 

mestrandos, egressos do mestrado e professoras da educação básica da região. Todo 

aprendizado nas reuniões contribuiu positivamente para minhas reflexões acerca da minha 

prática docente e da pesquisa desenvolvida, o que tem colaborado para novos conhecimentos 

do campo das Políticas Públicas Educacionais e da Educação Infantil. 

No curso do mestrado, participei das disciplinas propostas pelo programa e tive a 

oportunidade de realizar um Estágio de Docência no Ensino Superior, proposta curricular do 

mestrado, na disciplina de Políticas Públicas e Legislação da Educação II, com a turma de 

graduandos do 4º semestre do curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), sob a coordenação da Prof.ª Dra. Emilia Peixoto Vieira. Todo meu percurso formativo 

no mestrado tem me possibilitado várias experiências, tais como: apresentação de trabalho no 

seminário de pesquisa interno SIP, participação como membro da comissão organizadora do 

Primeiro Encontro de Egressos e Alunos dos Mestrados Profissionais em Educação do Estado 

da Bahia (ENEAMPRED), apresentações de oficinas voltadas às práticas pedagógicas e à ação 

docente, com ênfase nas políticas educacionais e Educação Infantil, apresentação de trabalho 
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no Seminário Coletivo Paulo Freire (UESC), resultados de discussões e trabalhos realizados 

nas disciplinas. 

Toda essa trajetória profissional e acadêmica possibilitada pelo mestrado oportunizou o 

arcabouço teórico- metodológico para a organização deste trabalho que apresenta como 

questões de pesquisa: Como ocorreu a política de implementação da Lei 11.738 de 16 de julho 

de 2008, no município de Una-BA, para a garantia da jornada de trabalho na Educação Infantil 

voltada ao estudo, planejamento e avaliação, a partir da orientação, em 2016, da gestão 

municipal? Como foi organizado o trabalho pedagógico dos(as) docentes da Educação Infantil 

com base nessa orientação? 

 Para atender as questões de pesquisa e o objetivo geral mencionado no início desta 

apresentação, apresentamos três objetivos específicos a seguir:  

 

1. Analisar a política da gestão municipal de Una-BA de 2016 para o trabalho docente na 

Educação Infantil, em atendimento à Lei 11.738/2008, considerando a jornada de 

trabalho dedicada a estudo, planejamento e avaliação (atividade extraclasse); 

2. Analisar com as docentes da Educação Infantil a organização do trabalho pedagógico a 

partir da política da gestão municipal de 2016 para o atendimento à Lei 11.738/2008 e 

à EI; 

3. Elaborar com as docentes, a partir das demandas identificadas na pesquisa, um 

documento orientador da organização do trabalho pedagógico, atendendo à valorização 

do magistério e ao direito das crianças a uma Educação Infantil de qualidade. 

 

O estudo apoiou-se na pesquisa-ação, em que se realiza “[...] em um espaço de 

interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com 

conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação” (THIOLLENT, 1985, 

p. 14). Nessa perspectiva, os procedimentos metodológicos partem da importância do respeito 

e participação coletiva dos sujeitos. A pesquisa-ação exige a construção de um planejamento 

que se realiza em espiral, organizado por quatro fases de construção, sendo essas, de acordo 

com o autor: o objeto dos acordos; a fase exploratória e delimitação do problema; o seminário; 

a divulgação externa (THIOLLENT, 2011). 

Fazem parte da pesquisa a pesquisadora, professoras, coordenadoras pedagógicas e 

diretoras e vice-diretoras que atuam na Educação Infantil da rede pública do município de Una-
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BA. A proposta do trabalho metodológico foi dialogar com as docentes2 acerca da Lei 

11.738/2008 e sua implementação no município de Una-BA, para compreender como a gestão 

municipal apresentou a política às docentes e como foi recebido pelo grupo e na organização 

do trabalho nas unidades educativas.  

Em termos de implementação da política, objeto também desta pesquisa, apoiamo-nos 

nos estudos de Arretche (2001), que propõe que a implementação de uma política constitui um 

campo de incertezas e concretiza-se por meio de uma cadeia de relações entre formuladores e 

implementadores, de um modo geral, e entre esses vários sujeitos que ocupam diferentes 

posições na estrutura administrativa do governo. Ainda que esses sujeitos sigam as orientações 

originais dos programas e, como agentes públicos, suas ações estejam circunscritas a 

determinado campo regulatório, isso não garante obediência irrestrita ao desenho original 

(ARRETCHE,1998). 

Para organização didática, o presente trabalho apresenta quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, “O percurso teórico-metodológico da pesquisa”, apresentamos a fundamentação da 

pesquisa, em uma perspectiva crítica e dialética para compreensão da realidade pesquisada. 

Apresentamos os fundamentos teórico-metodológicos que orienta o estudo, evidenciando o 

nosso olhar ao objeto de pesquisa. Também apresentamos a orientação metodológica, inspirada 

na pesquisa-ação, demonstrando o percurso metodológico, o objeto, questão de pesquisa, 

objetivos e as etapas percorridas. 

No segundo capítulo, “O trabalho docente na Educação Infantil: aproximação da 

temática”, apresentamos uma revisão de literatura acerca das contribuições de outras pesquisas 

e estudos sobre a implementação de políticas públicas voltadas à valorização da carreira docente 

na Educação Infantil, jornada de trabalho e atividade extraclasse na primeira etapa da educação 

básica. 

O terceiro capítulo, “A gestão educacional do município de Una-BA para o atendimento 

à Educação Infantil: da formação do sistema de ensino às políticas para a jornada de trabalho”, 

apresentamos um panorama da organização educacional do município de Una em atendimento 

à Educação infantil, destacando o papel da secretaria de educação, conselho municipal de 

educação e o sindicato dos professores no processo de formulação e elaboração da política 

educacional do município,  no contexto político de luta por valorização dos professores de Una-

BA. 

 
2 Consideramos docentes: professores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as), gestores(as) ou diretores(as) vice-
diretores(as). Quando se fizer necessário, explicaremos à qual dessas categorias estamos nos referindo 
especificamente. 
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No quarto capítulo “Diálogos com as docentes da Educação infantil: vivenciando a 

política educacional no município”, apresentamos as reflexões e interpretações do grupo de 

docentes da Educação Infantil do município de Una-BA a respeito da jornada de trabalho 

dedicada a estudo, planejamento e avaliação (atividade extraclasse) na Educação Infantil do 

município, a partir da orientação da Gestão Municipal, em 2016, para o atendimento à Lei 

11.738/2008 e como foi organizado o trabalho pedagógico das docentes da Educação Infantil a 

partir dessa orientação. Das discussões e reflexões emergiram as seguintes categorias: jornada 

de trabalho do professor, divisão do trabalho pedagógico, disciplinarização na Educação 

Infantil e organização do trabalho pedagógico. Essas discussões e reflexões realizadas pelo 

grupo foram fundamentadas em uma leitura crítica e dialética da realidade e auxiliaram na 

proposição do produto educacional, resultado desta pesquisa. 

Nas considerações finais, apresentamos as principais conclusões e resultados de toda a 

discussão traçada no decorrer da pesquisa. Apresentamos, ainda, como foi produzido o produto 

educacional que visa contribuir para o fortalecimento da Educação Infantil do município por 

meio da valorização do docente, considerando a qualidade da educação ofertada às crianças da 

rede municipal de ensino público de Una-BA. 
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1 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 O processo de investigação sobre políticas educacionais implica no estudo da função e 

ação do Estado, buscando investigá-lo sob a perspectiva crítica, no sentido de desvelar os 

conflitos, as disputas travadas no seio da sociedade para a conquista de determinada política. 

Nessa direção, esta pesquisa ancora-se em uma perspectiva crítica e dialética que, para Gramsci 

(1978), consiste no esforço em conhecer a realidade concreta em sua totalidade, atentando-se à 

dinâmica das relações e suas contradições, considerando a sua historicidade na busca por 

descortinar os fatos para além do véu que os recobre. 

Nesse sentido, compreender as categorias da dialética, totalidade, contradição, mediação 

e práxis é um passo importante para demonstrar a orientação que segue a pesquisa, o que pode 

nos possibilitar problematizar, com o nosso objeto de estudo, a implementação de uma política 

de valorização dos profissionais da Educação Infantil e seus reflexos na organização do trabalho 

pedagógico, no contexto escolar. Sobre a categoria da totalidade, Cury (1987, p. 36) afirma: 

 
Implica uma complexidade em que cada fenômeno só pode vir a ser 
compreendido como um momento definido em relação a si e em relação aos 
outros fenômenos. Isso não quer dizer que se deva conhecer todos os 
fenômenos, igual e indistintamente. Significa que o fenômeno referido só se 
ilumina quando referido à essência, ou seja, àqueles elementos que definem 
sua própria natureza no seu processo de produção. A totalidade, então, só é 
apreensível através das partes e das relações entre elas. (CURY, 1987, p. 36). 

 
Tomando como referência o estudo de Cury em relação à categoria da totalidade, a 

análise da implementação de uma política pública não se dará de forma isolada; pois, se a 

analisarmos como fenômeno isolado, não estaremos contribuindo para a compreensão da sua 

concretude social, que é marcada por lutas e interesses econômicos, políticos e ideológicos, por 

diferentes grupos que disputam a política. Não é possível, portanto, captar o significado de uma 

política educacional sem compreender a dinâmica do sistema orgânico em uma sociedade 

regida pelo capital. 

Frente a essa realidade, a categoria da contradição também contribui para entender como 

se dá o processo de implementação de uma dada política educacional, conforme afirma Cury 

(1987, p. 27). 

 

Sob o ponto de vista de sociedade, negar a contradição no movimento 
histórico é falsear o real, representando-o como idêntico, permanente e a-
histórico. O que termina por afetar a concepção de educação, pois, ao retirar 
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dela a negação, passa-se a representá-la dentro de um real que se desdobra de 
modo linear e mecânico. (CURY, 1987, p. 27). 

 
A compreensão do real, logo, leva-nos a uma concepção de educação dinâmica e, por 

vezes, contraditória. Torres et al. (2010) afirmam que na implementação de programas 

educacionais ocorre interação entre diversos atores (professores, diretores, coordenadores, 

gestores públicos etc.), com as diversas instâncias institucionais (escolas, delegacias de ensino, 

secretarias municipais, secretarias estaduais etc). Embora a formulação das políticas explicite 

regras universais, cada atuação  durante o processo de execução de uma diretriz pode 

transformar os resultados em algo diverso daquilo que foi planejado originalmente pelos 

formuladores, sendo importante também compreender que a elaboração de políticas não garante 

a sua efetivação, uma vez que esta depende também dos agentes encarregados de sua execução. 

Arretche (2001, p. 53-54) trata dessa questão: 

 

A implementação de políticas supõe (pelos menos) dois tipos de agentes 
situados em pontos distintos: agentes encarregados da formulação dos 
termos da operação de um programa–os quais têm autoridade para definir 
os objetivos e o desenho do programa– e agentes encarregados de 
executá-lo, traduzindo suas concepções em medidas concretas de 
intervenção. Na prática, são estes últimos que fazem a política. 
(ARRETCHE, 2001, p. 53-54). 
 

Assim, quanto mais complexa uma política, maior será a variedade de interesses e 

concepções envolvidos em sua execução e, por consequência, mais fortes serão as tendências 

às contradições. Na sociedade capitalista, o movimento se dá em consequência do 

desenvolvimento das contradições que existem em seu seio, as quais advêm da exploração do 

trabalho proporcionada pela expropriação da propriedade dos meios de produção, por parte da 

classe capitalista, cujos interesses são antagônicos aos da grande maioria da população. Tais 

contradições revelam-se no papel motor da luta de classes na transformação social. Essa 

transformação social mostra-se como um processo prolongado de transformação estrutural, cuja 

luta deve se constituir em “guerra de movimentos”, conseguindo a concordância e a 

colaboração de vários setores da sociedade civil, ocupando espaços de poder para lutar contra 

a classe hegemônica (PARO, 2012). Sobre esse contexto, Gramsci afirma:  

 

A tomada de consciência política reveste-se, assim, de importância 
fundamental para a participação dos componentes da classe operária no 
processo de criação de um novo sistema hegemônico. Através dela, eles 
se percebem ao mesmo tempo como sujeitos da história e como membro 
do único grupo social com condições de assumir a direção de um 
movimento radical de transformação social. (GRAMSCI, 2000, p. 58). 
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Assim, “a contradição é destruidora, mas também criadora, já que se obriga à superação, 

pois a contradição é intolerável” (CURY, 1987, p. 30). A busca pela superação da contradição 

faz -se no entendimento da própria contradição, de como a realidade é apresentada aos grupos 

e como decidem enfrentá-la.  

A categoria da mediação pressupõe uma conexão dialética em tudo que existe, 

indicando que nada é isolado, nem a-histórico, pois a história é a base para a mediação. “O 

pensar que se pretende a-histórico, no fundo, faz o jogo da ideologia dominante” (CURY,1987, 

p. 43). 

Por meio da mediação, os grupos podem romper com as situações historicamente 

apresentadas, compreendendo, por exemplo, como a educação se revela como um elo existente 

capaz de viabilizar uma estruturação ideológica para um determinado modo de produção que 

tentará manter a dominação de classe. O grupo pode, igualmente, por meio da mediação, 

compreender que a educação tanto funciona, embora em graus diferentes, para a afloração da 

consciência, como para impedi-la, tanto para difundir, como para articular (CURY, 1987). 

A mediação crítica constitui-se em instrumento de luta, no campo da educação, 

permitindo que os sujeitos imersos nas contradições postas pela lógica capitalista libertem-se, 

a fim de produzir uma outra educação a favor da classe trabalhadora. Nesse sentido, essa 

consciência crítica não se dá de forma espontânea, sem uma ação intencional e organizativa. 

Essa ação intencional se dá pela mediação dos intelectuais. Segundo Gramsci (1978), o 

intelectual deve ter um vínculo fundamental com a classe que representa. A este se dá o nome 

de “intelectual orgânico” (GRAMSCI, 1978). 

Para Gramsci, o conceito de intelectual não se define pelas diferentes posições que os 

indivíduos ocupam no mundo produtivo, estejam eles desempenhando um "trabalho manual" 

ou "não-manual". Desse modo, Gramsci expõe:  

 

O erro metodológico mais difundido [...] é ter buscado este critério de 
distinção no que é intrínseco às atividades intelectuais, em vez de buscá-lo no 
conjunto do sistema de relações no qual estas atividades (e, portanto, os grupos 
que as personificam) se encontram, no conjunto geral das relações sociais. Na 
verdade, o operário ou proletário [...] não se caracteriza especificamente pelo 
trabalho manual ou instrumental, mas por este trabalho em determinadas 
condições e em determinadas relações sociais [...] E já se observou que o 
empresário, pela sua própria função, deve possuir em certa medida algumas 
qualificações de caráter intelectual, embora sua figura social seja determinada 
não por elas, mas pelas relações sociais gerais que caracterizam efetivamente 
a posição do empresário na indústria. (GRAMSCI, 2000, p. 18). 
 



 

 

30 

 

Quando Gramsci menciona "intelectuais orgânicos", ele se refere não a um tipo 

específico de indivíduo, aquele que tem formação filosófica ou científica especializada, pois 

para ele o intelectual pode ou não ser diplomado. Quando aborda o termo "intelectual", ele está 

identificando uma pessoa ou um grupo delas, uma organização social, por exemplo, que tenha 

condições e capacidade para fazer a análise crítica da dinâmica de funcionamento da sociedade 

e produzir uma visão de mundo. Ademais, esse intelectual tem a "vontade" de agir orientado 

por essa visão de mundo, para garantir que o funcionamento da coletividade ocorra segundo os 

interesses das classes subalternas, o que é feito por meio de um processo coletivo, com uma 

dimensão educativa que envolve os intelectuais e o povo. 

No entanto, não devemos desconsiderar a sociedade estruturalmente desigual em que 

vivemos, em um sistema capitalista que não tem como objetivo a transformação social e sim 

atender à demanda dos detentores dos meios de produção. Nesse sentido, não imputaremos 

unicamente ao processo educativo essa responsabilidade de transformação social. Contudo, o 

docente pode contribuir, tendo condições de compreender o lugar que ocupa, como intelectual 

orgânico, para a transformação social, à medida que tenha consciência da sua práxis como 

educador. Assim posto, o fazer docente realiza-se como práxis, ao permitir a reflexão e, 

consequentemente, a elaboração da consciência produzida no dia a dia, na realidade vivida, 

distanciando-se da natureza, da naturalidade em que o contexto social se apresenta a toda 

população. 

Vázquez (1968) descreve que há diferentes níveis de práxis, que é organizada pelo grau 

de criação do sujeito ativo. A práxis pode ser criadora e reiterativa ou, em grau de consciência, 

a práxis humana pode ser reflexiva e/ou espontânea. Quanto à práxis criadora, precisamos 

lembrar que criar é entendido como a primeira e mais vital ação humana, pois é pelo ato criador 

que transformamos o mundo. A práxis criadora tem um papel determinante para a criação de 

novos caminhos, situações e necessidades (VÁZQUEZ, 1968). 

Quanto à práxis reiterativa, Vázquez (1968) analisa que não há a criação de algo novo, 

mas apropriação de algo já criado (práxis criadora) e a ampliação dele ou o seu 

redirecionamento. O lado positivo da práxis reiterativa reside em seu poder de ampliar e 

multiplicar a práxis criadora. No campo da educação, a práxis reiterativa se dá por meio da 

repetição ou ampliação do conhecimento historicamente acumulado pela sociedade. Nesse 

sentido, o docente tem um papel importante, quando na sua prática pedagógica realiza a práxis 

reiterativa em vários campos do conhecimento com seus alunos/crianças/jovens/adolescentes, 

de forma diversificada, procurando ampliar o conhecimento desses sujeitos de forma crítica. 
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Portanto, não deve ser encarado como algo negativo, mas Vázquez nos chama a atenção para 

não tornar a práxis reiterativa em um fim em si mesma, em uma práxis burocratizada, que 

negaria a essência da práxis que é ser mediadora de fins, de movimento. Para Vázquez (1968, 

p. 189): 

 

A atividade humana é, por conseguinte, atividade que se desenvolve de acordo 
com finalidades, e essas só existem através do homem, como produtos de 
suaconsciência. Toda ação verdadeiramente humana requer certa consciência 
de uma finalidade, finalidade que se sujeita ao curso da própriaatividade. 
(VÁZQUEZ, 1968, p. 189). 
 

Tanto a práxis criadora como a reiterativa são impregnadas pela consciência humana. 

Além disso, o autor apresenta que há níveis de consciência da práxis: reflexivo e espontâneo. 

Vázquez (1968, p. 285) assinala que, no nível espontâneo, a práxis, mesmo que seja realizada 

de maneira racional, atender às necessidades que vão surgindo no processo prático, sem que o 

sujeito tenha uma visão clara e consciente de como isso se dá. No nível reflexivo, além da 

consciência prática, o sujeito percebe-se consciente da sua participação no processo. Nesse 

sentido, em diferentes níveis da práxis, de alguma maneira, os sujeitos apresentam de certa 

forma consciência da prática do fazer cotidiano. 

Na pesquisa com as docentes de Una-BA, essas categorias têm/tiveram importância, não 

para classificação dos sujeitos, mas como diálogo e estudo da implementação da Lei 

11.738/2008 no município, e para a ação prática de organização do trabalho pedagógico no 

contexto da Educação Infantil, compreendendo os sujeitos como os que conhecem a realidade 

em que estão inseridos. 

Em uma perspectiva de práxis humana, conforme expõe Vázquez (1968), a busca por 

mudança social, utilizando a educação como um dos meios para atingir esse objetivo, exige não 

apenas indignar-se com a situação social vigente de exploração, precisa privilegiar o estudo 

crítico dos conteúdos que contribuem para esse contexto vigente. 

A escola, como agência educacional, pode contribuir para a transformação social, na 

medida em que promove para a classe trabalhadora  o acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado, possibilitando-lhe o desenvolvimento da  consciência crítica sobre a realidade em 

que se encontra. Esse desvelamento da realidade está aliado à organização do trabalho 

pedagógico desenvolvido na escola desde a infância. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pelas docentes também precisa ser compreendido 

com base na organização da sociedade capitalista. Na perspectiva marxista, a categoria de 

trabalho pressupõe a transformação da natureza pelo homem, para além de assegurar a 
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subsistência humana, é antes a materialização e produção da vida do sujeito, é um modo de vida 

determinado. Nesse sentido, Imen (2010, p. 2-3) atesta: 

 

No marco da ordem capitalista, o trabalho como atividade humana, histórica 
e social se caracteriza por notas específicas e supõe um particular modo de 
organização. Em primeiro lugar, funda-se em relações opressivas e de 
exploração entre aqueles que com seu esforço físico e mental desdobram os 
processos de transformação da natureza e aqueles que se apropriam desses 
esforços. Em segundo lugar, tem um caráter alienado como prática social na 
medida em que os trabalhadores: a) são despossuídos do produto de seus 
esforços (o “que”); b) não têm incidência na definição do processo produtivo 
(o “como”); c) não tomam decisões sobre o sentido e os fins da produção (o 
“para que”) e essa relação separada torna-se opressiva desumanizando o 
mundo do trabalho. Nas pretensões da lógica do capital, o trabalho aparece 
organizado e dirigido ao fim fundamental do incremento da taxa de lucro. As 
características dessa busca são a crescente especialização produtiva, a 
coexistência de processos complexos de desqualificação e requalificação dos 
produtores, um incremento crescente da produtividade do trabalho e efeitos 
de precarização do trabalho assalariado assim como de devastação do meio 
ambiente. (IMEN, 2010, p. 2-3). 

 
 No âmbito da escola, Marx (1983, p. 106) afirma: 

 
Um mestre-escola é um trabalhador produtivo se ele não apenas trabalha as 
cabeças das crianças, mas extenua a si mesmo para enriquecer o empresário. 
O fato de que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensinar, 
em vez de numa fábrica de salsichas, não altera nada a relação.  
 

Com essa citação, Marx esclarece que o trabalho, nessa perspectiva, se introduz na 

generalização da exploração do modo de produção capitalista, inclusive na escola. O trabalho 

é pensado como um trabalho produtivo e/ou trabalho improdutivo, depende de sua 

manifestação. Para Paro (2012), na perspectiva do setor privado, pode ser possível perceber a 

exploração à medida que o trabalho do professor é considerado um trabalho produtivo, pois 

nesse caso o seu trabalho produz mais-valia ao proprietário da escola (PARO, 2012).  

Segundo Marx (2006), o trabalhador vende ao capitalista a sua força de trabalho, 

recebendo em troca um salário capaz de garantir a sua reprodução. Sua atividade, porém, gera 

um excedente, ou seja, um valor superior àquele necessário a essa reprodução, o qual é 

apropriado pelo capitalista. Esse excedente denomina-se mais-valia. Para Marx, há dois tipos 

de mais-valia presentes na economia capitalista – a relativa e a absoluta: 

 

A produção da mais-valia absoluta se realiza com o prolongamento da jornada de 
trabalho além do ponto em que o trabalhador produz apenas um equivalente ao valor 
de sua força de trabalho e com a apropriação pelo capital desse trabalho excedente. 
[...] [A mais-valia relativa] pressupõe que a jornada de trabalho já esteja dividida em 
duas partes: trabalho necessário e trabalho excedente. Para prolongar o trabalho 
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excedente, encurta-se o trabalho necessário com métodos que permitem produzir-se 
em menos tempo o equivalente ao salário. A produção da mais-valia absoluta gira 
exclusivamente em torno da duração da jornada de trabalho; a produção da mais-valia 
relativa revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as combinações 
sociais. (MARX, 2006,  p. 578, grifo nosso). 

 

No setor público, o empregador é o Estado, que não objetiva a mais-valia, portanto o 

trabalho do professor da escola pública é considerado não produtivo. Segundo Saviani (1984), 

essa problemática é tratada à luz da contraposição entre trabalho material e trabalho não-

material. A respeito desses conceitos, Saviani (1984), com base nas reflexões de Marx, 

esclarece que no trabalho material o produto se separa do ato da produção, já no trabalho não-

material o produto não é separável do ato de produção. 

Paro explica (2012) que, na atividade educacional, há a característica de trabalho não-

material, pois o produto não é separado do ato de produção. Uma aula é, ao mesmo tempo, 

produzida pelo professor e consumida pelo aluno. Desse modo, a natureza do trabalho 

pedagógico apresenta em si características que freiam a aplicação do modo de produção 

capitalista em sua forma plena de exploração. Paro (2012, p. 185-195) esclarece ainda que o 

papel do educando no processo educativo não se restringe apenas à condição de consumidor da 

aula, o educando não apenas está presente, mas também participa das atividades. Essa 

participação se dá porque o aluno entra no processo educativo ao mesmo tempo como objeto e 

como sujeito da educação. Para Saviani, contrapor-se ao modelo hegemônico de escola e de 

educação, conforme é mencionado por Marx ao tratar do mestre-escola como um trabalhador 

produtivo que apenas trabalha as cabeças das crianças, se dá com: 

 

O domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a participação 
política das massas. Se os membros das camadas populares não dominam os 
conteúdos culturais (da classe dominante), eles não podem fazer valer os seus 
interesses porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem 
exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua 
dominação (e desvalorizar a cultura do outro, das massas, e a concebê-la 
como inferior). (SAVIANI, 1984, p. 59, grifos nossos). 

 
Nesse sentido, a natureza do trabalho pedagógico, em sua especificidade humana, 

necessita considerar as múltiplas conexões da ordem vigente da sociedade, “[...] onde as esferas 

cultural, ideológica, política, econômica, social e educativa em geral estão presentes de diversas 

maneiras na organização do trabalho” (IMEN, 2010, n.p.). Além disso, trata-se, segundo Imen 

(2010), de organização em torno da “[...] socialização do conhecimento, mediado pela relação 

pedagógica, esta última atravessada pela realidade institucional; a instituição condicionada pelo 
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sistema educativo e pela política, assim como por múltiplos vasos comunicantes com a 

totalidade da ordem social” (IMEN, 2010, n.p.). 

Quando se trata da Educação Infantil, foco desta pesquisa, reforça-se a especificidade 

da natureza do trabalho pedagógico, como dispõe a LDB Lei nº 9394/96, no Art. 29, segundo 

o qual a finalidade da Educação infantil é “[...] a formação integral da criança de até cinco anos 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social completando a ação da família e da 

comunidade” (BRASIL, 1996, n.p.). As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil/DCNEI (BRASIL, 2010) reafirmam essa especificidade do trabalho pedagógico ao 

“[...] articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 

do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 

desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade”. Nas Diretrizes Curriculares 

Municipais da Educação Infantil, temos: 

 

A criança traz em seu ser uma curiosidade natural de um pesquisador nato. A sua 
disposição para conhecer é a grande oportunidade que a escola tem para lhe 
oferecer desafios que possibilitem o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva, 
afetiva, social  e motora. Para tanto, o trabalho pedagógico deve implementar 
diferentes modalidades organizativas como: projetos, atividades permanentes, 
sequências didáticas, atividades independentes, observando a organização do 
tempo, espaço e materiais que atendam as necessidades das crianças. ( UNA,  2012   
p. 24). 

 

Nessa perspectiva, a Educação Infantil “faz parte da educação básica, mas não tem 

como objetivo o ensino e, sim, a educação das crianças pequenas” (CERISARA, 2004, p. 8). 

Nesse sentido, conforme expressa Cerisara (2004), o foco na Educação Infantil não estaria nos 

processos de ensino-aprendizagem, mas nas chamadas relações educativo-pedagógicas que 

deveriam ser o objeto das instituições de Educação Infantil por serem mais amplas do que 

apenas o processo de ensino-aprendizagem, abarcando, por sua vez, além da dimensão 

cognitiva. as seguintes dimensões: “expressiva, lúdica, criativa, afetiva, nutricional, médica, 

sexual” (CERISARA, 2004, p. 65). O termo educacional-pedagógico, para autora, explicita 

“[...] as diferentes dimensões desta relação no plano político, institucional e pedagógico 

propriamente dito (com caráter de intencionalidade definida, planejada e sistematizada de ação 

junto à criança...” (p. 65). 

Assim, o trabalho pedagógico na educação, ao se reconhecer que há uma especificidade, 

pressupõe pensar o trabalho docente que extrapola o contato direto com as crianças/alunos em 

sala de referência/de aula. Oliveira (2010) apresenta a seguinte reflexão acerca do processo 

educativo e do trabalho docente nas escolas e em outras instituições de educação. 
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Pode-se, assim, considerar sujeitos docentes os professores, educadores, 
monitores, estagiários, diretores, coordenadores, supervisores, orientadores, 
atendentes, auxiliares, dentre outros. O trabalho docente não se refere apenas 
à sala de aula ou ao processo de ensino formal, pois compreende a atenção e 
o cuidado, além de outras atividades inerentes à educação. De forma genérica, 
é possível definir o trabalho docente como todo ato de realização no processo 
educativo. Partindo da definição de que o trabalho constitui-se em ato de 
transformação da natureza pelo homem para sua própria sobrevivência, o que 
resulta também e, ao mesmo tempo, na transformação do homem pelo 
trabalho, é possível considerar que o mesmo é detentor de um caráter 
educativo. (OLIVEIRA, 2010, n.p.).  

 

Situar o conceito de trabalho docente tem importância, na medida em que se quer 

compreender como organiza o trabalho pedagógico no contexto da Educação Infantil e analisar 

a política da gestão municipal de Una-BA, que altera a jornada de trabalho das docentes, a partir 

da implementação da Lei 11.738/2008. É importante conhecer os sujeitos e suas relações “[...] 

a partir da sua experiência, do seu fazer cotidiano, da intimidade do processo de trabalho” 

(OLIVEIRA, 2010, n.p.). Ainda sobre o conceito de trabalho docente, Oliveira afirma: 

 

Se considerarmos que o termo docência, originado do latim, significa ensinar, 
instruir, mostrar, indicar, dar a entender, podemos afirmar que o trabalho 
docente é o que se realiza com a intenção de educar. Assim, o que define o 
trabalho docente não são a formação específica e o estatuto profissional ou 
certificado que foi conferido ao sujeito, mas seu labor, sua experiência no 
processo educativo no lugar de quem educa ou contribui para educar. 
(OLIVEIRA, 2010, n.p.). 

  
Nesse sentido, as atividades e relações que estão presentes nas instituições educativas 

extrapolam as atividades em sala de aula e incluem como sujeitos os docentes professores, 

monitores, estagiários, diretores, coordenadores, supervisores, orientadores, auxiliares, entre 

outros, como destacamos na citação de Oliveira. O trabalho docente não se refere apenas à 

sala de aula ou ao processo de ensino formal, pois compreende a atenção e o cuidado, além 

de outras atividades inerentes à educação. De forma genérica, é possível definir o trabalho 

docente como todo ato de realização no processo educativo (OLIVEIRA, 2010a). 

A compreensão do trabalho docente como atividade no processo educativo permite-nos 

entender que a implementação de uma política depende, de acordo com a Arretche (2001, p. 

53-54), dos agentes encarregados de executá-la, traduzindo suas concepções em medidas 

concretas de intervenção; pois, na prática, são esses que fazem a política. Nesse sentido, o 

docente tem papel fundamental na execução da política e a sua concepção acerca da 

implementação é refletida na organização do trabalho pedagógico no contexto escolar. 
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Segundo Mainardes (2018), as políticas educacionais fazem parte da totalidade social e 

trata-se de um processo complexo e que demanda alto grau de reflexividade sobre o problema 

ou demandas, a política, os resultados/efeitos, as consequências materiais para diferentes 

sujeitos e para classes sociais distintas. Nessa perspectiva, as políticas educacionais são ações 

públicas voltadas à educação, visando assegurar o direito de todos os cidadãos à educação. Elas 

possuem peculiaridades históricas e legais que as diferem das demais políticas públicas sociais. 

Vieira (2007, p. 56) afirma: 

 

As políticas educacionais, nesta perspectiva, expressam a multiplicidade e a 
diversidade da política educacional em um dado momento histórico. Dizem 
respeito a áreas específicas de intervenção, daí porque se fala em políticas de 
educação infantil, educação básica, educação superior, etc. Cada uma delas, 
por sua vez, pode se desdobrar em outras. Isso significa dizer que, a depender 
do ponto de vista de onde se examina uma determinada esfera de intervenção 
estatal, a relação entre o todo e as partes se modifica, na proporção direta do 
que é maior ou menor nos diferentes campos de atividade. (VIEIRA, 2007, p. 
56). 

 

O estudo da gênese da política educacional, de seu movimento e de suas contradições 

auxiliou-nos na pesquisa, pois revelou um conjunto amplo de relações, particularidades e 

detalhes que possibilitam captar o seu movimento na totalidade. É nesse movimento dialético 

entre totalidade e contradição que se busca a compreensão da realidade como um todo e, nesta 

pesquisa, a implementação da Lei 11.738/2008, a partir de 2016, no município de Una-Bahia. 

Essa temática está inserida, portanto, no âmbito da “política educacional que se refere à resposta 

do Estado (atos do Estado) para buscar atender os problemas existentes e demandas da 

população” (MAINARDES, 2018, p. 188). 

Poulantzas conceitua o Estado como “[...] a condensação material de uma relação de 

forças entre as classes e frações de classe” (1985, p. 147). Tal entendimento leva-nos a julgar 

que o Estado comporta contradições de classe, não é um bloco monolítico, mas atravessado por 

fissuras resultantes das fragmentações das classes dominantes e das lutas populares. O Estado 

passa a ser tratado como a expressão da luta de classes. De acordo com Poulantzas, “o Estado 

concentra não apenas a relação de forças entre frações de classe dominante do bloco no poder, 

mas também a relação de forças entre estas e as classes dominadas” (POULANTZAS, 1985, p. 

162). Considerar a luta de classes no Estado abre uma perspectiva que supera a 

instrumentalização de categorias analíticas e permite pensar no sentido da superação do modo 

de produção capitalista. 
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As contradições de classe representam a base material e organizacional do Estado, que 

se concentra mediante a lacuna de duas questões que se condensam: a relação do Estado com 

as classes dirigentes e a relação do Estado com as classes dirigidas. Embora Poulantzas (1985) 

demonstre a sobreposição da classe burguesa, no que concerne ao estabelecimento da 

hegemonia no contexto do Estado capitalista, o autor reitera o caráter contraditório que perpassa 

as relações de classes ao demonstrar que, mesmo a contragosto dos pressupostos que embasam 

os interesses da classe burguesa, “o Estado também age de maneira positiva, cria, transforma, 

realiza” de modo a favorecer, mesmo que em menor medida, a classe operária 

(POULANTZAS, 1985, p. 35). Segundo Höfling, nessa correlação de forças, as políticas 

públicas 

 
[...] são aqui compreendidas como as de responsabilidade do Estado-quanto à 
implementação e manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que 
envolvem órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade 
relacionados à política implementada. Neste sentido, políticas públicas não podem ser 
reduzidas a políticas estatais. (HÖFLING, 2001, p. 31). 
 

Quando se trata das políticas públicas educacionais, Höfling afirma: “[...] nestes termos, 

entendo educação como uma política pública social, uma política pública de corte social, de 

responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por seus organismos” (HÖFLING, 

2001, p. 31). Para a autora, a política educacional se insere no contexto do Estado Capitalista, 

em que as políticas voltadas para a educação “[...] são formas de interferência do Estado, 

visando à manutenção das relações sociais de determinada formação social” (p. 31). 

 

O processo de definição de políticas públicas para uma sociedade reflete os 
conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam 
as instituições do Estado e da sociedade como um todo. Um dos elementos 
importantes deste processo – hoje insistentemente incorporado na análise das 
políticas públicas – diz respeito aos fatores culturais, àqueles que 
historicamente vão construindo processos diferenciados de representações, de 
aceitação, de rejeição, de incorporação das conquistas sociais por parte de 
determinada sociedade. Com frequência, localiza-se aí procedente explicação 
quanto ao sucesso ou fracasso de uma política ou programas elaborados; e 
também quanto às diferentes soluções e padrão adotados para ações públicas 
de intervenção. (HÖFLING, p. 38-39). 
 

Na relação entre Estado e sociedade, os contornos próprios de determinadas políticas 

pensadas para uma sociedade dependem, segundo a autora, “[...] das formas de organização, o 

poder de pressão e articulação de diferentes grupos sociais no processo de estabelecimento e 

reivindicação de demandas” (HÖFLING, p. 39) por novos e mais amplos direitos sociais.  
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O estudo das categorias totalidade, contradição, mediação, práxis, trabalho, organização 

do trabalho pedagógico, implementação da política educacional, política educacional e Estado 

foram fundamentais para a compreensão da realidade e auxiliaram-nos no diálogo com as 

docentes professoras, coordenadoras, diretoras e vice-diretoras das instituições de Educação 

infantil da rede municipal de Una-Bahia, a respeito da implementação da política de valorização 

dos profissionais da educação e seus reflexos na organização do trabalho pedagógico, no 

contexto da Educação Infantil. Acreditamos ser importante ampliar a participação dos 

envolvidos nas esferas de decisão, de planejamento e de execução da política educacional, se 

quisermos alterar a política, de modo a garantir a qualidade da educação pública.  

 

1.1 Sujeitos da pesquisa 
 

Participaram do estudo, a pesquisadora e as docentes (professoras, coordenadoras 

pedagógicas e gestoras) da rede pública municipal de Una/BA. Os critérios de inclusão e 

exclusão dos participantes da pesquisa levaram em consideração os pontos a seguir: 

a) Ser docente da Educação Infantil da rede pública municipal de ensino de Una-Ba; 

b) Ser efetivo na rede de ensino; 

d) Que estivessem dispostos a participar da pesquisa; 

e) Que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Participaram desta pesquisa, no período de 28 de outubro de 2020 a 31 de março de 

2021: 18 professoras, 08 diretoras e 01 diretor, 03 vice-diretoras e 08 coordenadoras 

pedagógicas, totalizando 38 participantes3 e a pesquisadora. As professoras foram identificadas 

nesta pesquisa pelas seguintes letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S. As 

diretoras (D), vice-diretoras (VD) e coordenadoras pedagógicas (C) por números: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.  

 

1.2 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no município de Una, localizado na mesorregião do Sul da Bahia 

e pertencente à parte da microrregião de Ilhéus-Itabuna. Segundo dados do Instituto Brasileiro 

 
3 Como dissemos, para esta pesquisa, vamos utilizar o gênero feminino, pois o grupo é formado pela maioria de 
mulheres.  
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de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o município se estende por 1.177,5 km², e encontra-

se situado a pouco mais de 500km da capital do Estado, Salvador. 

Una está relacionada a um dos 27 territórios de identidade reconhecidos pelo Governo 

da Bahia. É um município do Parque Nacional da Serra das Lontras. Sua população, segundo o 

censo do IBGE (2010), era de 24.110 habitantes, com uma projeção para 2018, feita em julho 

do corrente ano, decaindo para 19.484 habitantes. A densidade demográfica é de 20,5 habitantes 

por km² no território. Possui 4 distritos: Colônia de Una, Comandatuba, Pedras e Vila Brasil. 

Em virtude das águas escuras do rio Aliança, que banha a cidade, recebeu o nome de 

Una, nome de origem tupi-guarani que significa águas escuras. Segundo Silva: 

 

A região era inicialmente habitada pelos índios pataxós. O território integrava a 
sesmaria do Capitão-Mor Dom Rodrigo José de Menezes. Seu desbravamento4 
iniciou-se por volta de 1770, por Maria Clementina Henriqueta e familiares, que ali 
se estabeleceram formando a Fazenda São José. Com a chegada de colonos alemães 
e poloneses, formou-se o povoado denominado Una, entre as desembocaduras dos 
rios Uma e Maruim. Em1860 criou-se a freguesia com o nome de Santo Antônio da 
Barra do Una. Suspenso em 1923, seu território foi anexado a Canavieiras. Em 1924, 
restaurou-se o município com sede no povoado de Cachoeirinha. Em 1939 elevou-se 
de vila a cidade, alterando-se o topônimo para Una. Os nativos de Una são chamados 
unenses. (SILVA, 2001, p. 26- 27). 

 
O município possui colônia de japoneses que vieram em busca de riquezas e trouxeram 

técnicas modernas de agricultura, o cultivo do mangostin (década de 1950), fruto de origem 

asiática, introduzido na América em 1880. Considerada a rainha das frutas, título dado pela 

Rainha Vitória (1819-1901), tem um alto valor de comercialização, sendo Una o maior produtor 

do Brasil. 

 
                                       Figura 1 - Praça Katsutero Kamoshida, Colônia, Una-BA 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: imagem disponibilizada pelo Una News5, site  de responsabilidade com notícias voltadas 

a todos os públicos (2020). 

 
4 Segundo dicionário Aurélio, desbravamento significa penetração, exploração (de terras desconhecidas). Nesse 
contexto, as terras já eram habitadas por índios e inciou-se uma exploração das terras e um povoamento. 
5 Disponível em: https://unanews.com.br. Acesso em: 20 dez. 2020. 
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               Figura 2 - Farol do Porto do Povoado de Pedras,  Una-BA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Fonte: imagem disponibilizada pelo site Léo Novais Notícias6 (2020). 
 

 
                               Figura 3 - Povoado de Comandatuba,  Una-BA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fonte: imagem disponibilizada pelo site Portal Férias7 (2020). 

                             

  Figura 4 - Sede do município de Una-BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                            Fonte: imagem disponibilizada pelo site Baianolandia8 (2020). 

 

 
6 Disponível em: https://www.leonovaisnoticias.com.br/. Acesso em: 23 dez. 2020. 
7 Disponível em: https://www.ferias.tur.br/fotos/1097/2/una-ba.html. Acesso em: 27 dez. 2020. 
8 Disponível em: https://baianolandia.com/una-bahia. Acesso em: 27 dez. 2020. 
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A economia do município de Una-BA é baseada na agricultura e no extrativismo, 

principalmente na produção de côco, açaí, cupuaçu, piaçava, dendê e palmito. O município 

também explora o turismo. A reserva biológica de Una, a REBIO-UNA, foi criada em 10 de 

dezembro de 1980. Trata-se de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, cujo 

objetivo é “[...] a preservação integral do bioma e demais atributos naturais existentes em seus 

limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais” (IBGE, 2010, n.p.). A 

REBIO-UNA está inserida no bioma Mata Atlântica e seu entorno possui uma porcentagem 

alta de florestas nativas e cultivos agrícolas permanentes, como plantações de seringueira e 

plantações tradicionais de cacau no sistema “Cabruca” (sistema agroflorestal onde o cacau é 

sombreado por árvores remanescentes da floresta original (IBGE, 2010). 

 

                                             Figura 5 - Mapa da localização de Una-BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: imagem disponibilizada pelo site Wikimedia Commons9(2006). 
 

As atividades socioculturais contam com os festejos religiosos: São Sebastião em 

Comandatuba, Santo Antônio em Pedras, São João em Colônia de Una etc. Além disso, Festival 

de Música Evangélica e projetos educacionais, como Festival de Música Estudantil, Dia do 

Brincar, Desfile Cívico Temático, Gincana Estudantil etc. O município não dispõe de cinema 

nem de teatro, ficando a parte sociocultural muito ligada a projetos criados pelo governo 

municipal (UNA, 2019). 

 

       
 
 
 
 

 
9 Disponível em:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bahia_Municip_Una.svg#/media/Ficheiro:Bahia_Municip_Una.svg. 
Acesso em: 27 dez. 2020. 
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Figura 6 - Mapa de localização dos distritos de Una-BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem disponível no Plano Diretor da Prefeitura Minucipal de Una-BA (2008). 
 

Em termos de organização da educação do município de Una-BA, apresentamos, no 

terceiro capítulo, detalhadamente, como o município estruturou seu sistema de ensino e, 

especialmente, o atendimento à Educação Infantil. 

 

1.3 Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Optamos pela orientação metodológica da pesquisa-ação, analisada pela perspectiva de 

Thiollent, em que a metodologia pode-se definir como: 

 

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 
A escolha pela pesquisa-ação nasce de diversos fatores, entre eles, a compreensão da 

importância do engajamento do(a) pesquisador(a) e do(a) participante da pesquisa na 

construção do conhecimento sobre o tema tratado, assim como na resolução dos problemas 

apontados no/pelo coletivo, de forma não hierarquizada, para que  todos contribuam para a 

reflexão-ação-reflexão, pois na pesquisa-ação é possível estudar dinamicamente os problemas, 

decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os 

participantes durante o processo de transformação da situação. É um processo contínuo de 

ressignificações e construção de conhecimentos. Sobre esse processo, Thiollent afirma: 
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A pesquisa-ação visa transformações, retirando o pesquisador da condição de 
transmissor de investigações meramente acadêmicas e burocráticas, para 
incluí-lo como sujeito que aceita que os fatos podem ser mudados e 
reconstruídos. (THIOLLENT, 2011, p. 20). 
 

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação segue o caminho oposto ao da pesquisa clássica, que 

exige a descrição prévia dos resultados, tendo como alicerce apenas o conhecimento científico, 

enquanto o saber dos sujeitos representa apenas dados coletados para a análise. Segundo 

Thiollent (2011, p. 22), na pesquisa-ação, os pesquisadores não querem limitar suas 

investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria das pesquisas convencionais, 

querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se 

trata de simples levantamento de dados ou relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação, 

os(as) pesquisadores(as) pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos 

observados. 

Enquanto pesquisadora implicada na realidade estudada, fomos dialogar com as 

docentes do município de Una-Ba sobre como ocorreu a política de implementação da Lei 

11.738 de 16 de julho de 2008 para a garantia da jornada de trabalho na Educação Infantil 

voltada ao estudo, planejamento e avaliação a partir da orientação da gestão municipal, em 

2016. Esse recorte temporal se dá pelo fato da implementação da Lei 11.738/2008 só ocorrer 

no município a partir de 2016, mediante a Portaria nº 7 de 24 de fevereiro de 2016 (UNA, 2016), 

tema que trataremos no decorrer do texto. Fomos compreender junto as docentes como foi 

organizado o trabalho pedagógico da Educação Infantil a partir dessa orientação com o objetivo 

de compreender o contexto pesquisado e pensar possíveis caminhos a serem percorridos a partir 

da construção coletiva do/no grupo participante. Nesse sentido, a pesquisadora percebe-se 

implicada na estrutura social e, ao mesmo tempo, implica os outros por meio de seu olhar e de 

sua ação singular no mundo (THIOLLENT, 2011). Na pesquisa-ação, não se trabalha sobre os 

outros, mas sempre com os outros. 

A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica, com uma ação política, e Thiollent 

destaca alguns dos principais aspectos dessa forma de investigação: 

 

a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas 
na situação investigada; b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos 
problemas a serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob 
forma de ação concreta; c) o objeto de investigação não é constituído pelas 
pessoas e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas 
encontrados nesta situação; d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em 
resolver ou pelo menos, em esclarecer os problemas da situação observada; e) 
há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda 
a atividade intencional dos atores da situação; f) a pesquisa não se limita a 
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uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento 
dos pesquisadores e o conhecimento ou “nível de consciência” das pessoas e 
grupos considerados. (THIOLLENT, 2011, p. 22-23). 

 

Segundo Thiollent, uma pesquisa pode ser qualificada como pesquisa-ação: 

 

Quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos 
implicados no problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja 
uma ação não trivial, o que quer dizer uma ação problemática merecendo 
investigação para ser elaborada. (THIOLLENT, 2011, p. 21). 

 

Com o conhecimento da função da pesquisa-ação, nossos procedimentos metodológicos 

partem da importância do respeito e participação coletiva. No grupo de pesquisa Políticas 

Públicas e Gestão Educacional (PPeGE), a pesquisa-ação foi estruturada de modo a assegurar 

a organização em espiral da pesquisa, conforme expõe Thiollent:  o objeto dos acordos – 

descrição da problemática e as negociações entre pesquisadores e pesquisados; a fase 

exploratória e delimitação do problema – compreende leitura, discussão e construção das 

abordagens e concretização de conhecimentos teóricos; o seminário – envolve examinar, 

discutir as interpretações das informações coletadas, avaliar os dados e tomada de decisões, por 

meio de diretrizes de ação que acontecem de forma coletiva e simultânea; a divulgação externa 

– retorno da informação sobre os resultados aos membros dos grupos implicados e demais 

setores interessados (THIOLLENT, 2011). 

 
              Figura 7 - Espiral – Fases da pesquisa-ação   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborado pelo Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE), da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC) (2015). 
 

De acordo com a figura 7, não há uma rígida condução da pesquisa, que pode retornar 

aos acordos à medida que assim o grupo definir, ou passar à fase exploratória do problema. 

Para Thiollent (2011), o debate constante está vinculado à teoria. “O papel da teoria consiste 

em gerar ideias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as interpretações” 
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(THIOLLENT, 2011, p. 55), que levam a um resultado da pesquisa com o estabelecimento de 

modelos dos processos coletivos, conduzindo à realização dos objetivos da ação, à resolução 

dos problemas iniciais. 

Por ter a pesquisa-ação uma característica participativo-coletiva e que pode favorecer a 

emancipação dos grupos, ela foi escolhida como metodologia para analisar a política de 

implementação da Lei 11. 738/2008, a partir de 2016, no município de Una- Bahia, em busca 

das respostas às questões orientadoras da pesquisa: Como ocorreu a política de implementação 

da Lei 11.738 de 16 de julho de 2008 no município de Una-BA para a garantia da jornada de 

trabalho na Educação Infantil voltada ao estudo, planejamento e avaliação a partir da orientação 

da gestão municipal, em 2016. Como foi organizado o trabalho pedagógico das docentes da 

Educação Infantil a partir dessa orientação?  

Como procedimento metodológico, segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação pode 

utilizar questionários convencionais e técnicas antropológicas, como observação participante, 

diários de campo, história de vida, relatos, entre outros, desde que haja discussão coletiva e 

tomada de decisão coletiva. Nesta pesquisa, utilizamos um questionário (ANEXO I) para traçar 

o perfil do grupo de docentes. No referido questionário, há questões sobre a formação, o 

conhecimento da Lei 11.738/2008, o desenvolvimento da organização do trabalho pedagógico, 

visando à obtenção de informações para os diálogos com o grupo. Ainda utilizamos relatos 

(roteiro entrevista – ANEXO II) para dialogar com os fundadores do sindicato de professores 

do município. 

No percurso metodológico, organizamos o estudo, sem perder a perspectiva dialética de 

construção da pesquisa em etapas de trabalho, para responder aos objetivos geral e específicos. 

A primeira etapa consistiu na construção do estudo do aporte teórico-metodológico da pesquisa, 

o que implicou na autoformação da pesquisadora e na sua compreensão do fenômeno estudado 

para a orientação do desenvolvimento da pesquisa. O estudo das categorias de totalidade, 

mediação, contradição, práxis e trabalho, a partir das contribuições de Gramsci (1978), Cury 

(1987), Vásquez (1968) e Marx (1975; 1983), serviram de lente para olhar e compreender a 

realidade vigente, considerando a dinâmica das relações e suas contradições, implicadas no 

objeto de pesquisa no município de Una/BA. Também fizeram parte dessa primeira etapa da 

pesquisa o estudo das categorias de Estado, políticas educacionais, organização do trabalho 

pedagógico e implementação de políticas públicas, com contribuições de Poulantzas (1985), 

Gramsci (2001), Höfling (2001) e Arretche (1998; 2001). 
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Na segunda etapa da pesquisa, realizamos um levantamento documental das leis e 

documentos oficiais que normatizam as políticas de valorização do docente no Brasil e da 

Educação Infantil: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; FUNDEF (1996), FUNDEB (2007), 

PNE de 2001 e PNE de 2014, a Lei 11.738/2008; Parecer CNE/CEB nº 9/2009; Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI/1998); Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI/2009); Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017).  

No âmbito municipal, planos de cargos e salários, consideramos a Lei Complementar nº 

002 de 10 de março de 1994; Lei nº 582 de 1º de fevereiro de 1999; Lei nº 775 de 23 de dezembro 

de 2008; Portaria nº 07, de 24 de fevereiro de 2016 (UNA, 2016); Diretrizes Curriculares 

Municipais para Educação Infantil (DCMEI, 2012). Esses documentos legais foram analisados 

com o objetivo de contextualizar o objeto de investigação e discussão futura com as docentes. 

Além disso, visitamos o site oficial da Secretaria de Educação para buscar documentos 

municipais sobre o tema da investigação. 

Ainda na segunda etapa, como levantamento bibliográfico, realizamos a busca, no 

Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e nos periódicos organizados pelo Fórum de Editores de Periódicos da Área 

Educação, Região Norte e Nordeste do Brasil (FEPAE–NNE, s/d), no período do mês de abril 

de 2019 a fevereiro de 2020, por produções acadêmicas que se aproximassem do objeto de 

estudo. 

O levantamento foi feito com o recorte temporal de 2012 a 2018, pelo fato de que, nesse 

período, tivemos acesso aos resumos e aos textos, na íntegra, registrados na Plataforma 

Sucupira10. Nos anos anteriores, não constam produções na plataforma. A partir das palavras-

chave “valorização”, “hora-atividade” e “jornada de trabalho”, buscamos por textos que nos 

auxiliassem em nossos estudos. Para cada palavra-chave foi necessária a realização de seis 

procedimentos, identificados como passos, a saber: 

1. Primeiro passo: inserção da palavra-chave no local de busca do banco de dados da 

CAPES, que forneceu o montante geral de registros publicados de dissertações e teses 

em todas as áreas de conhecimento; 

 
10A Plataforma Sucupira é um repositório de coleta de informações para realizar análises e avaliações. É a 
base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil. Disponível em: 
https://www.capes.gov.br/avaliacao/plataforma-sucupira. 
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2. Segundo passo: primeiro refinamento por ano, delimitado, neste trabalho, entre os anos 

de 2012 a 2018 e o registro da quantidade de dissertações e teses catalogadas em todas 

as áreas de conhecimento;  

3. Terceiro passo: segundo refinamento por grande área de conhecimento – Ciências 

Humanas – e área de conhecimento do projeto de pesquisa em Educação; 

4. Quarto passo: terceiro refinamento por leitura dos títulos dos trabalhos que se 

aproximam desta pesquisa, selecionando-os para uma posterior leitura; 

5. Quinto passo: quarto refinamento por leitura dos resumos dos trabalhos selecionados 

pelos títulos para averiguar e confirmar os que se aproximam do objetivo da pesquisa; 

6. Sexto passo: a leitura na íntegra dos trabalhos selecionados, depois da leitura do 

resumo, e identificados com o objetivo desta pesquisa. 

 

Após seguir esses procedimentos, realizamos uma análise dos trabalhos selecionados, 

observando as contribuições para nossa pesquisa, separando-os de acordo com os conteúdos de 

aproximação, chamados de convergentes, e os conteúdos que não atendem ao nosso objeto de 

pesquisa. 

A terceira etapa da pesquisa consistiu nas visitas à Secretaria de Educação e ao Conselho 

Municipal de Educação de Una-BA, para solicitação de documentos municipais e relatórios 

acerca das políticas de valorização dos docentes, assim como os documentos orientadores da 

Educação Infantil. Fomos também à sede do Sindicato dos Professores para solicitar 

documentos que pudessem contribuir para a compreensão de como foi realizada a 

implementação da Lei 11.738/2008 no município. Conhecer a atuação do sindicato é peça 

fundamental na compreensão do processo de implementação da Lei, pois foi mediante as 

reivindicações da classe de professores, via sindicato, que se conquistou a implementação dessa 

lei no município. No entanto, encontramos dificuldade de acesso às informações acerca desse 

tema. Negociamos com os representantes do sindicato para obtenção dessas informações que 

constavam nas atas das reuniões. Por meio de muito diálogo, tivemos acesso a algumas 

informações e atas que contavam a trajetória de luta sindical pelos direitos dos trabalhadores 

em educação no município. Conseguimos algumas informações sobre o assunto no interessava 

naquele momento, mas vale ressaltar que, com essa investigação, idenficamos que não há 

registros escritos do histórico da fundação do sindicato. 

Desse modo, por meio de relatos orais dos fundadores do movimento, fomos resgatando 

um pouco a história sindical no município. Esse foi um processo que levou um tempo, pois 
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requereu a disponibilidade dos colaboradores. Iniciamos um diálogo presencial por meio de 

uma entrevista (roteiro da entrevista – APÊNDICE II).  Os diálogos seguintes ocorreram pelo 

envio das perguntas via WhatsApp; pois por causa da pandemia da COVID-19, os diálogos 

presenciais foram interrompidos.  

A quarta etapa da pesquisa consistiu em realizar os diálogos com as docentes da rede 

municipal, orientada pela característica da pesquisa-ação. Realizamos cinco encontros com as 

docentes (professoras, coordenadoras e gestoras) da Educação Infantil do município. A cada 

encontro, apresentamos as discussões e sistematizações do encontro anterior, visando refletir 

sobre os argumentos e discussões, permitindo ao grupo o direito à voz para colocar os problemas, 

apresentar explicações, soluções, sistematizar ações e deliberar sobre as decisões. Tivemos como 

desafio realizar os encontros, que a priori seriam presenciais, por videoconferência, devido à 

pandemia da COVID-19.  

Os encontros com diálogos coletivos foram momentos importantes do trabalho. De 

acordo com Thiollent (2011), os sujeitos são conhecedores da realidade em que estão inseridos 

e podem contribuir para resolvê-la. Ademais, os diálogos permitem a construção mais detalhada 

de informações, conhecimentos e reflexões acerca do objeto estudado, bem como a busca por 

resolução das problemáticas apresentadas pelo grupo. 

 

1.4 A pesquisa no contexto da pandemia da COVID-19 

 

No ano de 2020, todo o mundo foi supreendido por uma pandemia de causas 

desconhecidas, detectada em Wuhan, na China. Esse fato foi reportado pela primeira vez pelo 

escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 31 de dezembro de 2019. O surto foi 

declarado como emergência de saúde pública de importância internacional, em 30 de janeiro 

de 2020. A OMS declarou, em 11 de março de 2020 que a disseminação comunitária da 

COVID-19 em todos os continentes a caracterizava como uma pandemia.  

No Brasil, a curva de crescimento de infectados e óbitos no país  avançou, em níveis 

assustadores. Esse quadro colocou o país em segundo lugar no mundo em contaminações, atrás 

apenas dos Estados Unidos e em terceiro lugar em mortes11. Diante dessa realidade, o Estado 

da Bahia e o município de Una vêm editando decretos e outros instrumentos legais e formativos 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre eles, o isolamento social, 

uso de máscara e, na esfera educacional, a suspensão das atividades escolares. Esse é um 

 
11 Disponível em: https://www.em.com.br. Acesso em: 20 mar. 2021. 
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momento que nos convida a nos reinventarmos e a buscarmos outras estratégias para 

prosseguirmos nossas vidas. Para isso, a tecnologia tem sido uma aliada para ações diárias do 

nosso cotidiano, como uma compra de mercado, trabalho remoto etc. Todos tiveram que se 

reinventar para lidar com o isolamento social.  

 Os encontros com as docentes que deveriam acontecer de forma presencial sofreram 

reformulações para uma versão virtual, por meio das plataformas digitais, utilizando os 

aplicativos Google Meet e WhatsApp para darmos prosseguimento à pesquisa.  Em um primeiro 

momento, criamos um grupo de Whatshapp12 para convidar as docentes concursadas a 

participarem da pesquisa. Por meio da criação do grupo no referido aplicativo, descrevemos o 

objetivo do grupo que consistia em um meio de comunicação entre a pesquisadora e os 

participantes da pesquisa para aviso das reuniões, resolução de dúvidas etc. Tudo foi bem aceito 

pelo grupo, haja vista que estamos vivendo um período de isolamento social e esse recurso é o 

mais utilizado por todas as convidadas. Marcamos com o grupo de WhatsApp o nosso primeiro 

encontro. 

Depois de várias negociações, o primeiro encontro foi realizado no dia 28 de outubro 

de 2020, às 14h00min. e encerrou às 15h23min., por meio da plataforma Ggoogle Meet, com a 

presença de 20 participantes. Algumas justificaram a ausência por motivo de saúde, mas 

confirmaram o desejo de participarem da pesquisa. O encontro teve duração de 1 hora e 23 

minutos. 

 Na oportunidade, apresentamos a proposta de pesquisa e agradecemos pela presença de 

todas. Iniciamos a apresentação citando Freire (1983): “A educação é um ato de amor, por isso, 

um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão 

criadora, sob pena de ser uma farsa”. Ressaltamos nesse momento, a importância do debate na 

análise da realidade e a importância da discussão coletiva. Assim, propomos uma discussão 

criadora por meio do convite à pesquisa. Na sequência, explanamos acerca das motivações que 

nos levaram à pesquisa, apresentando o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo. 

Esclarecermos que partimos da compreensão dos conhecimentos e experiências do 

grupo e perguntamos se as presentes aceitariam participar do estudo. Tendo o aceite do grupo, 

lemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXO VII). Após o aceite, 

todas receberam o documento em seus e-mails para que o assinassem e enviassem para a 

pesquisadora.  

 
12O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas. 
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Para as discussões do dia e dos próximos encontros, apresentamos o questionário-

diagnóstico (ANEXO V) para elaboração e organização do perfil do grupo participante. O 

questionário contém 49 questões e está dividido em cinco partes: a primeira parte apresenta 

questões concernentes ao conhecimento do perfil dos/as docentes em relação à identificação, à 

formação acadêmica; a 2ª parte trata da jornada de trabalho: como se organiza para o 

atendimento à Educação Infantil; a 3ª parte do questionário busca informações acerca da 

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil de Una; a 4ª parte investiga o 

conhecimento das docentes sobre os documentos legais orientadores da educação em âmbito 

nacional e local; a 5ª parte busca informações da organização do trabalho pedagógico para o 

atendimento à Educação Infantil do município de Una, a partir da Portaria 07, de 24 de fevereiro 

de 2016 (UNA, 2016). 

O questionário foi feito no Google Forms – ferramenta utilizada para a criação de 

formulários, pesquisas, enquetes etc. – e, depois, apresentado ao grupo com a leitura de cada 

uma das questões para a explicitação de possíveis dúvidas. Feito isso, a pesquisadora se 

comprometeu em enviar o link do formulário para os e-mails das participantes. Além disso, 

definimos com o grupo os critérios para participação e realização da pesquisa. Essa fase, de 

acordo com Thiollent (2011), está relacionada com o objeto dos acordos. Fechamos a data do 

próximo encontro, no qual apresentaríamos os resultados das informações obtidas pelos 

questionários devolvidos pelos grupos. O questionário foi enviado a 39 docentes e, destas, 

recebemos 38 respostas. 

Após o recebimento dos questionários, fomos para a próxima etapa: tabular os dados a 

serem apresentados no próximo encontro marcado. Esse momento é  a fase exploratória que, 

segundo Thiollent, consiste em “descobrir o campo de pesquisa, os interessados, suas 

expectativas e esclarecer um primeiro levantamento (ou diagnóstico) da situação, dos 

problemas prioritários e de eventuais situações” (THIOLLENT, 2011, p. 56). Foi com essa 

perspectiva que organizamos as informações obtidas.  

O segundo encontro ocorreu dia 14 de dezembro de 2020, por meio da plataforma 

Google Meet, com a presença de 32 participantes, da pesquisadora e da professora e orientadora 

Dra. Emilia Peixoto Vieira. O encontro durou cerca de 2 horas e 30 minutos. 

Iniciamos o encontro com a leitura do poema intitulado “Só de sacanagem” (ANEXO 

I), de Elisa Lucinda, ressaltando que podemos sim transformar a nossa realidade a partir das 

nossas ações. Diante dessa reflexão, apresentamos um relato de tudo o que foi feito e decidido 

no encontro anterior (apresentação da pesquisa, aceite do grupo, assinatura do TCLE e respostas 
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ao questionário). Na sequência, apresentamos em slides uma contextualização da temática, a 

partir dos estudos realizados pelo levantamento bibliográfico e das informações dadas pelo 

grupo ao questionário. Cada slide apresentado foi aberto para análise, discussão, possível 

alteração e aprovação do grupo.  

Para organização da apresentação dos slides, organizamos as apresentações das 

informações na seguinte ordem: primeiramente, apresentamos e colocamos em discussão os 

slides contendo o perfil das docentes, nível de formação e jornada de trabalho. Na sequência, 

apresentamos e colocamos em discussão os slides com as informações sobre a organização do 

trabalho pedagógico na Educação Infantil do município relacionada ao planejamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas pelas docentes. Organizamos as informações de forma 

que apresentamos as respostas individuais e, em seguida, as coletivas, tendo como referência 

as instituições onde trabalham. No momento subsequente, apresentamos e discutimos acerca do 

conhecimento das principais legislações – nacional, estadual e municipal – que fundamentam a 

educação brasileira. Por último, apresentamos e discutimos os slides com as informações 

relacionadas ao conhecimento do documento orientador para organização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil em âmbito municipal, a Portaria 07 de 24 de fevereiro de 2016 

(UNA, 2016), e suas principais mudanças para o trabalho da Educação Infantil em Una-BA. 

Nesse encontro conseguimos levantar algumas delimitações dos problemas pelo 

grupo: a necessidade de elaborar um conhecimento aprofundado acerca da Lei 11.738/2008, no 

que se refere à jornada de trabalho e, principalmente, o documento municipal, a mencionada 

portaria, que altera a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. Nesse momento 

de apresentação e discussão, foi importante para o grupo compreender o processo de 

implementação da Lei 11.738/08 no município e como de fato foi organizado o trabalho 

pedagógico da Educação Infantil para a garantia do direito da docente e também da criança de 

ter uma educação de qualidade. Marcamos um próximo encontro para sistematização das 

informações e novas decisões.  

No terceiro encontro, ocorreu dia 25 de fevereiro de 2021, por meio da plataforma 

Google Meet, com a presença de 20 participantes, da pesquisadora e da professora orientadora 

Dra. Emilia Peixoto Vieira. Nesse encontro, tivemos a ausência de algumas participantes, que 

justificaram terem outro compromisso agendado anteriormente, outras não foram liberadas das 

suas atividades nas instituições escolares. No entanto, o encontro foi bastante profícuo e durou 

cerca de 2 horas e 30 minutos. 
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Iniciamos o encontro com a leitura de um texto de Eduardo Galeno (ANEXO II): “Diego 

não conhecia o mar [...] depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi 

tanta a imensidão do mar, e tanto fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando 

finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar!”. O texto 

foi escolhido para a reflexão sobre a educação e o papel do/a educador/a no processo educativo 

de cuidar e educar a criança, com a mediação docente acerca do conhecimento historicamente 

consolidado. 

Após a apresentação e reflexão realizada pela pesquisadora, apresentamos a 

sistematização dos relatos do encontro anterior e o que foi feito e decidido até o presente 

momento, iniciando com o resgate das questões da pesquisa e os objetivos. A seguir, 

descrevemos os momentos da pesquisa percorridos até esse encontro e como os slides foram 

apresentados: 

• Primeiro momento: contextualização (trajetória profissional, motivação para a 

pesquisa, estudo em lócus e em âmbito nacional); 

• Segundo momento: apresentação da pesquisa, convite à participação; 

• Terceiro momento: apresentação do questionário-diagnóstico ao grupo de 

docentes; 

• Quarto momento: discussão e análise pelo grupo das respostas ao questionário; 

• Quinto momento: levantamento pelo grupo das situações-problema. 

Diante dos diálogos estabelecidos a partir das situações-problema que foram elencadas 

pelo grupo no encontro anterior, identificadas nas respostas ao questionário e falas das 

participantes, emergiram quatro categorias: jornada de trabalho do professor, divisão do 

trabalho pedagógico, disciplinarização na Educação Infantil e organização do trabalho 

pedagógico. Essas categorias foram confirmadas pelo grupo como problemas prioritários nesse 

terceiro encontro, que precisavam ser discutidos, estudados, analisados e possivelmente 

solucionados. 

A fase exploratória e delimitação do problema são momentos que envolvem a leitura, 

discussão, construção das abordagens teóricas e concretização de conhecimentos teóricos. 

Durante essas fases, segundo Thiollent (2011), realça-se quais são os problemas elencados pelo 

grupo para discussão. São momentos em que se identifica como têm sido as ações do grupo 

frente aos problemas apresentados e como, historicamente, esses problemas têm sido 

apresentados ao grupo. Segundo Vázquez (1968), o grau de consciência dos sujeitos a respeito 

da realidade é um importante processo para se atingir a práxis, não para atender às necessidades 
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que vão surgindo no processo prático. Para o autor, além da consciência prática, o sujeito se 

percebe consciente da sua participação no processo e, de alguma maneira, pode romper com 

essas situações, em atitudes assumidas pelo grupo (VASQUEZ, 1968). 

Ao se confirmar os problemas prioritários, pelo grupo, a pesquisadora sugeriu seguir 

para o próximo momento, a ser realizado no próximo encontro: 

• Sexto momento: grupo de estudo das situações problemas e elaboração de possíveis 

estratégias de solução aos problemas; 

• Sétimo momento: apresentação das proposições pelos grupos. 

Esses momentos são caracterizados como preparação do seminário que, segundo 

Thiollent (2011), envolve examinar, discutir as interpretações das informações coletadas, 

avaliar os dados e tomadas de decisões, por meio de diretrizes de ação que se delineiam de 

forma coletiva e simultânea. Pela técnica do seminário, constituem-se os grupos que conduzirão 

a investigação e o conjunto do processo. Esses agrupamentos são formados por membros 

significativos dos grupos implicados no problema em análise, no caso da nossa pesquisa, as 

docentes (THIOLLENT, 2011).  

Para a organização dos estudos e preparação do seminário, a pesquisadora realizou um 

estudo de textos voltados para as categorias elencadas, para subsidiar as discussões, e 

disponibilizou tais leituras para o grup. Entre as referências estudadas, temos: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009); o texto da Organização do 

Trabalho Pedagógico na Educação Infantil (BARBOSA, ALVES, MARTINS, 2010); a Lei 

11.738/08 (BRASIL, 2008); o texto da Organização do Trabalho Pedagógico na Educação 

Infantil (HORN, FOCHI, 2009); e a Portaria nº 7 de 24 de fevereiro de 2016 (UNA, 2016).  

Os grupos formados a partir das escolas localizadas mais próximas realizaram os 

estudos durante a semana que antecedeu ao próximo encontro. Os grupos foram formados da 

seguinte maneira: grupo 1 - Escola Municipal Santa Rita / Escola Municipal David Soares 

Pinheiro; grupo 2 - Escola Municipal Fábio Souto / Escola Municipal André Rebouças; grupo 

3 - Escolas do Campo / Escola Municipal Liberalino Barbosa Souto / Escola Municipal 

Humberto Rusciolleli; grupo 4 - Creche Municipal Frei Silvério / Escola Municipal Anísio 

Teixeira. Assim, formaram-se quatro grupos para a apresentação das proposições para o quarto 

encontro, marcado para o dia 12 de março de 2021. 

O quarto encontro ocorreu dia 12 de março de 2021, em uma sexta-feira, por meio da 

plataforma Google Meet, com a presença de 20 participantes e durou 2 horas e 45 minutos. 

Realizamos o seminário, como dito anteriormente, que envolveu estudar, examinar, discutir as 
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interpretações das informações coletadas e avaliar os dados e tomadas de decisões por meio de 

diretrizes de ação que se definem de forma coletiva e simultânea (THIOLLENT, 2011). 

Iniciamos às 09h15min., com as boas-vindas aos presentes e parabenizando as mulheres 

pelo Dia Internacional da Mulher – comemorado dia 8 de março –, salientando a importância 

da mulher na sociedade e o processo de luta para conquista desse lugar de voz, fazendo um 

resgate do processo de feminização do magistério e reafirmando o nosso papel como educadoras 

e profissionais da educação.  

Após esse momento, fizemos a leitura do seguinte pensamento de Freire (1968): “A 

escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar sujeitos capazes de fazer a 

transformação da sociedade, do mundo e de si mesmo”. Refletimos acerca desse pensamento, 

ressaltando que tiramos aquele “peso” de que a única responsável pela transformação da 

sociedade é a escola. A transformação da sociedade requer o envolvimento e compromisso de 

outras instâncias da sociedade e não somente a educação, como Freire destaca. Podemos sim, 

como educadoras, ajudar a formar sujeitos que venham transformar a sociedade, mas primeiro 

ele precisa transformar a si mesmo e essa transformação e formação se inicia lá na Educação 

Infantil, com a formação de indivíduos autônomos, que tenham os seus direitos respeitados 

como cidadãos, vivenciando práticas que contribuam para a sua formação integral. Com essa 

tarefa das educadoras, a educação pode evitar ser reprodutora dos princípios capitalistas que 

orientam a nossa sociedade na atualidade. Fizemos essas reflexões no início do encontro e 

destacamos o papel do educador como mediador nesse processo de formação.  

Após esse momento de reflexão, fizemos uma rememorização dos encontros anteriores 

para situar o grupo sobre o ponto em que estávamos da pesquisa, dividindo em momentos: no 

primeiro momento, houve a contextualização da pesquisa, apresentando o título da pesquisa, 

objetivos geral e especificos, questão da pesquisa, metodologia etc, explicitando o que motivou 

a pesquisadora ao trabalho; depois veio o convite para as participantes fazerem parte da 

pesquisa, por meio da assinatura do TCLE e apresentação do questionário-diagnóstico para 

traçar o perfil do grupo participante. 

Durante o segundo momento, houve apresentação dos resultados do questionário com a 

discussão a respeito das respostas e levantamento das situações-problema pelo grupo. No 

terceiro momento, apresentamos as situações-problema elencadas pelo grupo e solicitamos a 

confirmação delas, ou seja, se eram aqueles problemas que o grupo considerava prioritários 

para os próximos diálogos, estudos e reflexões para tomada de decisão, os quais chamamos de 

categorias emergentes: a jornada de trabalho do professor, a “disciplinarização” na Educação 
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Infantil, a divisão do trabalho pedagógico na Educação infantil, a organização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil. Após a confirmação do grupo, sugerimos a formação de 

quatro grupos de estudo que iriam se debruçar sobre as categorias, com o objetivo de estudá-

las e propor soluções para os problemas elencados.  

O quarto momento foi de apresentação dos estudos e proposições. Fizemos uma síntese 

das proposições para apresentá-las à Secretaria de Educação, Conselho de Educação e demais 

segmentos de direito. Ao conversar com a docente C4, explicava que essa pesquisa ,apesar de 

ter um objetivo e um fim de ser apresentada ao PPGE da UESC, visa contribuir com toda a rede 

municipal; pois, ao propor e buscar a melhoria da Educação Infantil municipal, com o coletivo 

de docentes, contribuirá para o trabalho de todas. Como Emilia Peixoto Vieira, orientadora 

desta pesquisa, esclareceu, “se o objetivo fosse só a dissertação com o questionário, eu já teria 

garantido o certificado”. Assim, somos sujeitos implicados e se o grupo quiser, vamos avançar 

nas discussões até após a pesquisa, para fortalecer a Educação Infantil do nosso município, mas 

isso é o grupo que decidirá.  

No quarto momento, confirmamos a delimitação dos problemas e apresentamos a 

discussão dos grupos sobre a leitura dos teóricos para a busca de soluções. Fortaleceu-se nesse 

momento o que estamos chamando de categorias: a jornada de trabalho do professor; a 

“disciplinarização” na Educação Infantil; a divisão do trabalho pedagógico na Educação 

infantil; a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. O quadro 1 foi mostrado 

ao grupo para orientação das discussões: 

 

Quadro 1 - Questões orientadoras para discussão e estudo dos grupos 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Problemas 
encontrados? 

(Contradições) 

Mediação dos problemas Possíveis Mudanças?  
Práxis 

Elencar quais são os 
problemas elencados 
pelo grupo para 
discussão.  

Como têm sido as ações do grupo 
frente aos problemas 
apresentados? Historicamente, 
como tais porblemas têm sido 
apresentados aos grupos e como 
estes têm  decidido enfrentá-los?. 
Como romper com essas 
situações, em atitudes assumidas 
pelo grupo? Atingir a práxis, que 
pode se tornar realidade.  

O grau de conscientização dos 
problemas encontrados e as 
possibilidades. Discussão dos 
problemas na organização do trabalho 
na Educação Infantil. O que impede 
essa mudança? Como superar e propor 
mudanças, quando a situação é 
complexa e apresenta-se como difícil 
de ser solucionada? É possível  obter 
mudanças, quando ocorre um trabalho 
coletivo em que os pares se engajam 
na luta por um mesmo propósito? 
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Todo o percurso da pesquisa até o quarto encontro foi apresentado pela pesquisadora e 

estavam dispostos nos slides de apresentação, para a compreensão da fase em que o grupo se 

encontrava na pesquisa. A pesquisadora, em seguida, convida os grupos a se apresentarem, 

salientando a importância da participação de todos na discussão. 

O primeiro grupo a apresentar foi o da Escola Municipal Santa Rita / Escola Municipal 

David Soares Pinheiro: a representante C4 iniciou explicando que o grupo foi um pouco 

prejudicado, porque quando marcou a reunião faltou energia e ficaram sem internet, faltaram 

algumas colegas, mas que mesmo assim o encontro foi muito proveitoso. O grupo elencou as 

seguintes situações-problema e possíveis soluções:  

 
Quadro 2 - Síntese das proposições do grupo 1 - Escola Municipal Santa Rita / Escola Municipal David 
Soares Pinheiro 

JORNADA DE 
TRABALHO DO 

PROFESSOR 

DIVISÃO DO 
TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

DISCIPLINARIZAÇÃO 
NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ORGANIZAÇÃO 
DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO 

PROBLEMA 
“Os professores 
consideram 1/3 do 
tempo destinado ao 
planejamento de aula 
como um dia de 
folga”. 
 
AÇÕES 
REALIZADAS 
Reuniões Sindicais 
de esclarecimentos e 
portarias/oficios da 
SEDUC. 
 
LEIS 
Lei Federal nº 
11.738/ 2008; 
Estatuto do 
Magistério de Una; 
Portaria nº 07, de 24 
fevereiro de 2016. 
 
POSSIBILIDADES 
DE MUDANÇAS 
Reunião com o 
Sindicato/SEDUC 
para novos 
esclarecimentos 
perante as leis 
vigentes.  

PROBLEMA 
“Com a 
implementação da 
política houve uma 
fragmentação do 
trabalho sim. Na 
Creche eu trabalhava 
a tarde e quando eu 
chegava toda a parte 
do acolhimento com a 
criança já tinha 
acontecido e a criança 
me via como uma 
estranha”. 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

 Tentativa de ajuste 
da carga horária e 
contratação de alguns 
monitores. 
 

LEIS 
DCNEI/2010; 
BNCC, 2018. 
 
POSSIBILIDADES 
DE MUDANÇAS 

Carga horária única 
de 40h para os 
professores da creche. 

PROBLEMA 
“Os professores com carga 
horária de 40h - disciplinas 
de português e matemática; 
Carga horária de 20h - 
disciplinas de geografia, 
história, ciências”. 
 
AÇÕES REALIZADAS 

Rotina Unificada para a 
rede com os Campos de 
Experiência 
 

LEIS 
DCNEI/2010; 
BNCC, 2018. 
 

POSSIBILIDADES DE 
MUDANÇAS 

A garantia do trabalho 
conforme a Rotina 
Unificada e o 
esclarecimento maior que 
não há como trabalhar os 
campos separadamente, 
apenas a cada aula dá-se 
um ênfase maior a um ou 
outro campo.  

PROBLEMA 
“Temos dificuldade 
do planejamento 
coletivo com as 
professoras da 
Educação Infantil”. 
 

AÇÕES 
REALIZADAS 

Tentativas de 
adequar os horários 
de planejamento pela 
gestão escolar. 
 
POSSIBILIDADES 
DE MUDANÇAS 

Planejamento 
Coletivo online e/ou 
presencial. 
 

Fonte: elaborado pela autora, com base na apresentação do grupo 1 (2021). 
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O segundo grupo a apresentar foi da Escola Municipal Fábio Souto / Escola Municipal 

André Rebouças: a diretora D2 inicia a apresentação dizendo que realizaram  a discussão com 

a participação das professoras, da coordenadora participante da pesquisa e de mais quatro 

professoras da escola que quiseram participar da discussão. O grupo elencou as seguintes 

situações-problema e as possíveis soluções expostas no quadro a seguir.  

 

Quadro 3 - Síntese das proposições do grupo 2 - Escola Municipal Fábio Souto/Escola Municipal André 
Rebouças 

Jornada de trabalho do 
professor 

Divisão do trabalho 
pedagógico 

Disciplinarização na 
Educação Infantil 

Organização do 
trabalho pedagógico 

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

Não houve planejamento 

prévio para implantação 

do AC na Unidade 

escolar (faltou o diálogo 

com os 

professores/gestão). 

Faltou maior atuação do 

sindicato na orientação 

sobre a reserva técnica e 

os direitos dos alunos 

(respeito ao Currículo). 

Falta atenção para o 

currículo da Educação 

Infantil. 

Professor sozinho na sala 

quando o outro sai para 

planejar. 

 

AÇÕES FRENTE OS 

PROBLEMAS 

APRESENTADOS 

Manteve o trabalho com 

os campos da experiência 

independente do 

professor que estivesse 

na sala. 

Diálogo no planejamento 

entre professores, 

independente de estarem 

juntos no AC.  

 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

– POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

Trabalho sequenciado em 

um único núcleo com 

duplas de professores só 

na Educação Infantil.  

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

Problema inicial com 

a disciplinarização 

para atender ao AC e a 

Reserva. 

Planejamento 

individual.  

 

AÇÕES FRENTE 

AOS PROBLEMAS 

APRESENTADOS 

Retomada dos campos 

da experiência no 

planejamento para 

turma, independente 

do professor.  

 

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS – 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

Retomada do 

planejamento coletivo 

com os professores da 

Educação Infantil. 

 

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

Dificuldade para 

atender ao AC que 

levou à divisão dos 

campos por professor. 

Limitou o trabalho do 

corpo e movimento, 

ficando apenas com o 

professor específico 

desse campo. 

 

AÇÕES FRENTE AOS 

PROBLEMAS 

APRESENTADOS 

Retomada dos campos 

da experiência no 

planejamento para 

turma, independente do 

professor. 

A partir das formações 

na transição do RCNEI 

para BNCC melhorou a 

prática do corpo e 

movimento com os 

campos da experiência. 

  

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS/ 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

Formação continuada. 

 

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

O planejamento 

fragmentado das ações 

como, por exemplo, 

trabalhar datas 

comemorativas 

(trabalho pontual). 

A formação inicial do 

profissional (como o 

profissional foi 

formado). 

Falta de espaço físico 

(salas). 

Falta de espaço 

adequado para 

brincadeiras.  

 

AÇÕES FRENTE OS 

PROBLEMAS 

APRESENTADOS 

As formações 

oferecidas pelo 

município e pela escola 

(internas) contribuíram 

para melhor 

organização do 

trabalho. 

 

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS – 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

Formação continuada – 

externa e interna. 

Construção de salas de 

aula. 

Adequação do espaço e 

da quadra de esportes. 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base na apresentação do grupo 2 (2021). 
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O terceiro grupo a apresentar foi da Creche Municipal Frei Silvério / Escola Municipal 

Anísio Teixeira: a coordenadora CJ inicia a apresentação quando a conexão ca, mas  depois de 

cinco minutos retorna. O grupo elencou as seguintes situações-problema e possíveis soluções:  

 

Quadro 4 - Síntese das proposições do grupo 3 - Creche Municipal Frei Silvério/Escola 

Municipal Anísio Teixeira 

Jornada de 
trabalho do 
professor 

Divisão do trabalho 
pedagógico 

Disciplinarização 
na educação 

infantil 

Organização do 
trabalho pedagógico 

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

Professores com 

apenas 20h de 

jornada, na creche, 

que é integral. 

 

Os professores 

consideram 1/3 do 

tempo destinado ao 

planejamento de 

aula como um dia 

de folga. 

 

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS – 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

 

Ampliação da carga 

horária das 

professoras. 

 

Reuniões Sindicais 

de esclarecimentos 

acerca da jornada 

de trabalho do 

professor. 

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

Monitoras não 

participam do 

planejamento 

pedagógico, ficam 

como se fosse só 

responsáveis pelo 

“cuidar”, 

desassociando o 

cuidar do educar. 

 

AÇÕES  E 

ESTRATÉGIAS – 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

Realizar o 

planejamento coletivo 

com todas as docentes 

(professoras e 

monitoras) que 

trabalham com as 

crianças. 

 

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

Planejamento por 

Campos de 

experiências. 

 

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS – 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

Formação 

continuada sobre o 

trabalho com a 

Educação Infantil. 

PROBLEMAS 

VIVENCIADOS 

Rotinas fragmentadas. 

 

Falta do planejamento 

coletivo. 

 

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS – 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

 

Planejamento coletivo 

para organizar as 

rotinas e atividades 

pedagógicas com 

participação de todas 

que trabalham com as 

crianças, pensando 

juntas o trabalho 

pedagógico. 

Fonte: elaborado pela autora, com base na apresentação do grupo 3 (2021). 

 

Os componentes do grupo representado por Escolas do Campo / Escola Municipal 

Liberalino Barbosa Souto / Escola Municipal Humberto Rusciolleli não puderam comparecer 

ao encontro por estarem realizando uma programação nas respectivas escolas e enviaram as 

suas proposições por e-mail. O grupo elencou as seguintes situações-problema e possíveis 

soluções.  
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Quadro 5 - Síntese das proposições do grupo 4 - Escolas do Campo/Escola Municipal Liberalino Barbosa 
Souto/Escola Municipal Humberto Rusciolleli 

JORNADA DE TRABALHO DO 
PROFESSOR 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO 

Problema 
Entendimento dos deveres e direitos dentro da 
carga horária e a rotatividade de profissionais da 
Educação Infantil. 
 
Lei 
Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Lei do 

Piso. 
Art. 4o: Na composição da jornada de trabalho, 
observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois 
terços) da carga horária para o desempenho das 
atividades de interação com os educandos. 

Portaria nº 7 de 24 de fevereiro 2016 
Artigo 1º - Orientar a distribuição da carga 
horaria junto aos docentes regentes da rede 
municipal de ensino. Considerando o parecer 
CNE/CEB 18/ 2012. 

Possibilidades de Mudanças  
Formação continuada para professores e 
gestores. 
Envolvimento do conselho municipal, gestores, 
professores, sindicato dos trabalhadores da 
educação, para discutir a possiblidades de 
garantir 40 horas para os professores que 
trabalham nas turmas de Educação Infantil, cujo 
atendimento acontece em tempo integral. 

Problema 
Rotinas autoritárias, mecânicas, vazias e sem 
significado para a criança. 
Lei 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil- Parecer de 20 de novembro 

de 2009 
Estabelecer diretrizes a serem observadas na 
organização, elaboração, planejamento, 
execução e avaliação de propostas pedagógicas. 

Possibilidades de mudanças  
Rotinas organizadas de forma que sejam 
atrativas e variadas, possibilitando a 
organização do cotidiano, pois é por meio dela 
que a criança, desde pequena, aprende sobre 
rituais e hábitos socioculturais da sociedade, 
tanto do meio familiar como das instituições 
sociais. Deve existir, assim, uma articulação 
entre escola, família e comunidade, no intuito de 
articular e planejar ações e rotinas com temáticas 
que sejam de interesse de todos, possibilitando 
uma aproximação com a realidade que garanta 
um processo de aprendizagem que torne a 
criança um  sujeito ativo. 
 

  Fonte: elaborado  pelo grupo 4 e organizado pela autora (2021). 

 

Após apresentação e discussão de todas as delimitações dos problemas e proposições 

sugeridas, a pesquisadora sugeriu ao grupo fazer uma síntese de tudo que foi proposto e trazer 

para o próximo encontro para a análise do grupo. 

O quinto encontro foi realizado no dia 31 de março de 2020, das 14h15min. às 

16h00min. Foi realizado pela plataforma Google Meet, com a presença de 18 participantes. 

Algumas justificaram a ausência por motivo de saúde e outro compromisso na mesma data. O 

encontro teve duração de 1 hora e 45 minutos. 

 Iniciamos o encontro com a leitura do poema “Feita de retalhos” (ANEXO III). 

Ressaltamos que a educação representa esses pedacinhos de retalhos que a gente vai 

construindo, vai deixando no outro e vai formando e fazendo parte da vida. Explicamos que, 

como educadoras, fazemos isso com nossas crianças, vamos deixando um pouquinho de tudo 
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com eles, que vão tecendo e formando uma colcha. A poetisa afirma, no final, que sejamos uma 

colcha bordada com esses pedacinhos que a gente encontra, pedacinho de saudade, pedacinho 

de humanidade. 

Após nossa reflexão, apresentamos a sistematização dos relatos do encontro anterior e 

o que foi feito e decidido até o presente momento, iniciando com o resgate das questões da 

pesquisa e os objetivos. A seguir, descrevemos como os slides foram apresentados e os 

momentos da pesquisa percorridos até esse encontro: 

 

• Primeiro momento: contextualização (trajetória profissional, motivação para a 

pesquisa, estudo em lócus e em âmbito nacional); 

• Segundo momento: apresentação da pesquisa, convite à participação; 

• Terceiro momento: apresentação do questionário-diagnóstico ao grupo de 

docentes; 

• Quarto momento: discussão e análise pelo grupo das respostas ao questionário; 

• Quinto momento: Levantamento pelo grupo das situações-problema; 

• Sexto momento: grupo de estudo das situações-problema e elaboração de 

possíveis estratégias de solução para os problemas; 

• Sétimo momento: apresentação das proposições realizadas pelos grupos. 

 

O quinto encontro constituiu-se como o oitavo momento da pesquisa, que é a 

apresentação da síntese das proposições construídas pelo grupo para o próprio grupo. Essa fase 

da pesquisa caracteriza-se pela organização das informações e preparação para divulgação 

externa, que é o retorno da informação sobre os resultados aos membros dos grupos implicados 

e demais setores interessados (THIOLLENT, 2011). Nesse encontro, as participantes da 

pesquisa viram o resultado final do trabalho realizado conjuntamente e também as proposições 

do grupo para apresentação aos setores interessados, que terão a oportunidade de conhecer a 

pesquisa posteriormente.  

Apresentamos o plano de ação, com a síntese de tudo o que foi discutido e apontado 

pelo grupo, elencando três grandes ações a partir das demandas apresentadas. Esse material foi 

o resultado dos estudos e proposições do grupo e será acompanhado dessa dissertação como 

Produto Educacional, exigência do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação – PPGE da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC (APÊNDICE ). 
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Quadro 6 - Plano de Ação elaborado com as docentes da Educação Infantil do Município de 

Una-BA (2020-2021) 

AÇÕES DETALHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO 
1- Formação para 

as docentes da 

Educação Infantil 

da rede pública 

do município. 

1-Realização de encontros de 

formação para oas docentes da 

Educação Infantil da rede 

pública do município. 

1- Curso “Formação para os os(as) 

docentes da Educação Infantil  da 

rede pública do município”. 

Temáticas para 4 encontros, de 4 

horas, totalizando 16 horas.  

 

Conteúdo Programático: 

a) O que é Educação Infantil? 

Concepção de criança e infância. 

Desenvolvimento infantil. 

b) A Legislação Educacional para 

Educação Infantil no Brasil. 

c) Qual o papel do educador na 

Educação Infantil? 

d) Organização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil. 

2. Um seminário 

para todas as 

docentes da 

Educação Infantil 

do município, 

com a 

participação do 

Sindicato dos 

Professores, 

Conselho 

Municipal de 

Educação e 

Secretaria de 

Educação. 

2. Realizar um seminário para 

todas as docentes da Educação 

Infantil do município, com a 

participação do Sindicato dos 

Professores, Conselho Municipal 

de Educação e Secretaria de 

Educação, para tratar da jornada 

de trabalho do professor de 

acordo a Lei 11.738/08, o 

Estatuto do Magistério do 

muncípio, a Lei nº 775 de 23 de 

dezembro de 2008 e a Portaria nº 

7 de 24 fevereiro de 2016, 

visando esclarecer dúvidas e o 

fortalecimento da valorização do 

magistério. 

2.  Convocação de toda rede de 

ensino para participar do seminário. 

2.1. Divulgação nas redes sociais, 

convidando o público alvo. 

2.2. Realização do seminário 

de forma online ou presencial, de 

acordo a realidade do momento. 

3. Audiência com 

a Secretaria de 

Educação, 

Conselho 

Municipal de 

Educação e 

Sindicato dos 

Professores. 

3. Realização de audiência com 

a Secretaria de Educação, 

Conselho Municipal de 

Educação e Sindicato dos 

Professores para socializar as 

demandas e delimitação dos 

problemas elencados pelo grupo 

em relação à Educação Infantil 

do município. Essa ação será 

realizada após os encontros de 

formação relacionados à 

primeira ação do plano. 

3. Apresentação das demandas e 

delimitação dos problemas 

elencados pelo grupo à Secretaria 

de Educação, Conselho Municipal 

de Educação e Sindicato de 

Professores, buscando alternativas 

conjuntas para os problemas 

elencados, visando o fortalecimento 

da Educação Infantil no município. 

Fonte: elaborado pelo grupo e sistematizado pela autora (2021).  
 *Produto Educacional, resultado da pesquisa com as docentes da Educação Infantil do município de 
Una-BA. 
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Após a leitura e discussão do Plano, foram inseridas sugestões do grupo a partir da 

avaliação e que serão apresentadas na versão final do plano, como produto educacional.  

Ressaltamos que o desenvolvimento da pesquisa por meio da pesquisa-ação no, contexto 

da pandemia vivenciado mundialmente, foi um grande desafio para todos, que se reiventarem 

no intuito de manter a característica da pesquisa-ação, tais como: o diálogo, e a participação 

ativa dos sujeitos no processo da pesquisa. Foram muitos desafios, o acesso à tecnologia e o 

seu uso, que para muitos foi um processo de aprendizagem, a internet de má qualidade, a 

disponibilidade de tempo. No entanto, esses momentos vivenciados no coletivo favoreceram o 

fortalecimento do grupo que exerceu o diálogo e a troca de conhecimento e isso foi muito 

significativo. Os encontros possibilitaram a reflexão acerca das práticas cotidianas, permitindo 

a tomada de consciência, avançando no seu grau de consciência que, segundo Vasquez, 

reverbera em mudanças de posturas e comportamentos. Para além dos objetivos pretendidos 

para a pesquisa, os encontros oportunizaram discussões e proposições, a fim de contribuir para 

uma educação pública de qualidade na Educação Infantil. 

As discussões e reflexões dos encontros com as docentes da Educação Infantil estão 

presentes no quarto capítulo deste trabalho. Registramos também com fotos alguns momentos 

dos encontros (ANEXO VIII). 
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2 O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: APROXIMAÇÃO DA 

TEMÁTICA 
 

Neste capítulo apresentamos uma revisão de literatura acerca das contribuições de 

outras pesquisas sobre a implementação de políticas públicas voltadas à valorização do docente, 

jornada de trabalho e atividade extraclasse na primeira etapa da educação básica. 

No Brasil, a valorização do profissional da educação é tema de discussão política e 

histórica, fomentando reivindicação de leis que assegurem a valorização docente. A 

Constituição Federal de 1988 e a LDB Lei nº 9.394/96 são exemplos de disputa legal para 

imprimir na sociedade a necessidade de se pensar a qualidade da educação sem desvinculá-la 

da valorização dos profissionais da educação, principalmente quando se trata da valorização 

docente, considerando três pilares de sua carreira: formação, salário e carreira. 

Na Constituição Federal de 1988, os incisos V e VIII, do Art. 206, versam sobre a 

valorização do profissional d4a educação, assegurando: 

 

[...] V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 
plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado 
regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União [...]; 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. (BRASIL, 1988, n.p.). 

 
No que se refere a salário, esses incisos apresentam pela primeira vez a questão do piso 

salarial e formação, quando se trata de prova de títulos, mas não explicita em relação à jornada 

de trabalho. Essa matéria está disposta na LDB 9.394/96, no Art. 67, inciso V: 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais do 
magistério, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 
de carreira do magistério público: V – período reservado a estudos, 
planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho (BRASIL, 1996, 

n.p.). 
 

O artigo dispõe acerca da previsão de um tempo da jornada docente às atividades de 

estudo, planejamento e avaliação, para a realização plena do exercício da docência e 

organização do trabalho pedagógico. Contudo, fica a cargo dos sistemas de ensino, por meio de 

leis complementares, a regulamentação da jornada de trabalho dos profissionais do magistério. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, estabeleceu que a 

jornada de trabalho docente deveria contar com 20 a 25% de sua carga horária destinada às 

chamadas hora-atividades ou horas de trabalho extraclasse (BRASIL, 2001, n.p.). 
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Essa orientação somente foi oficializada com a Lei nº 11.738/2008, mais conhecida 

como a “Lei do Piso”, resultante de dois séculos de luta pelo piso salarial nacional do 

magistério, que teve sua primeira referência registrada em 1822, em uma portaria imperial e 

que chegou a ser promulgada em 1827, mas não foi implementada (BRASIL, CNE/CEB, 2012). 

Em 28 de maio de 2009, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação 

Básica (CEB) emitiram a Resolução de nº 02/2009 acerca de diretrizes para os planos de carreira 

do magistério, que deveriam contemplar o aumento do tempo destinado às atividades 

extraclasse realizadas pelo professor dentro da jornada de trabalho. Sobre essa questão, no Art. 

4º (BRASIL, CNE/CEB, 2009, n.p.), inciso VII, temos: 

 
VII – jornada de trabalho preferencialmente integral de, no máximo, 40 
(quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a ampliação paulatina da 
parte destinada às atividades de preparação de aulas, avaliação da produção 
dos alunos, reuniões escolares, contatos com a comunidade e formação 
continuada, assegurando-se, no mínimo, os percentuais da jornada que já vem 
sendo destinados para estas finalidades pelos diferentes sistemas de ensino, de 
acordo com os respectivos projetos políticos-pedagógicos. 

 

No entanto, a resolução não avançou em relação ao estabelecimento de um percentual 

para a atividade extraclasse, deixando a cargo dos sistemas de ensino definirem. 

A sociedade civil, sindicatos de professores, como a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), e vários outros sindicatos espalhados pelas regiões dos 

país levantaram a bandeira e defenderam, pelo menos, que 1/3 da jornada do trabalho do 

professor seja destinada às atividades extraclasse, algo fomentado no processo de reivindicação 

e luta da classe de professores representada pelo CNTE, na elaboração e publicação da Lei nº 

11.738/2008 (BRASIL, 2008).  

A Lei 11.738/2008 foi sancionada dia 16 de julho de 2008, fixando um piso salarial 

nacional para os professores, assim como a sua jornada de trabalho. Esse contexto de 

reivindicação da valorização docente foi objeto de estudos e pesquisas de diferentes autores(as), 

para entender como os estados e municípios organizaram a gestão financeira para o atendimento 

a esse preceito legal da Lei do Piso. Desse modo, buscamos, nas produções científicas 

disponibilizadas no banco de dados de dissertação e teses disponibilizadas pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pesquisas que se aproximassem 

do nosso objeto de estudo para compreender o debate e a discussão, utilizando as seguintes 

palavras-chave: valorização, hora-atividade e jornada de trabalho. O objetivo foi de 

explorar o conhecimento acerca da temática escolhida e conhecer o que outros(as) 

pesquisadores(as) estudaram acerca do assunto. 
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O recorte temporal da pesquisa foi de 2012 a 2018 e nesse período tivemos acesso aos 

resumos e aos textos na íntegra, registrados na plataforma Sucupira. Nas produções de anos 

anteriores não constam esses dados na plataforma. Fomos em busca de pesquisas que 

retratassem esse processo de conquista e valorização do professor e sua reverberação no 

contexto escolar. 

Buscamos por produções que retratassem a valorização do professor – concentrando a 

pesquisa na área de conhecimento Educação –, em programas de pós-graduação das 

universidades brasileiras, para aproximarmos tais estudos das discussões e pesquisas em âmbito 

nacional acerca do debate da Lei 11.738/2008, da valorização docente, especificamente, do 

docente da Educação Infantil. Procuramos identificar estudos que contribuíssem para a 

pesquisa, separando-os de acordo com os conteúdos de aproximação, chamados de 

convergentes, e os conteúdos que não atendessem ao nosso objeto de pesquisa. 

Iniciamos a pesquisa com a palavra-chave valorização, no banco de dados da CAPES. 

Inserimos a palavra valorização no campo de busca do banco de dados da CAPES e o sistema 

nos forneceu o montante geral de 15.219 (quinze mil, duzentos e dezenove) registros publicados 

de dissertações e teses, do período de 2012 a 2018, em todas as áreas de conhecimento. Diante 

desse dado geral, iniciamos o trabalho de refinamento para cada palavra-chave, seguindo os 

procedimentos mencionados no primeiro capítulo e dispostos a seguir: 

1. Primeiro passo: inserção da palavra-chave no campo de busca do banco de dados 

da CAPES, que forneceu o montante geral de registros publicados de dissertações e teses 

em todas as áreas de conhecimento; 

2. Segundo passo: primeiro refinamento por ano, estabelecido neste trabalho de 2012 

a 2018 (registro da quantidade de dissertações e teses catalogadas em todas as áreas de 

conhecimento); 

3. Terceiro passo: segundo refinamento por grande área de conhecimento – Ciências 

Humanas  – e área de conhecimento do projeto de pesquisa Educação; 

4. Quarto passo: terceiro refinamento por leitura dos títulos dos trabalhos que se 

aproximam desta pesquisa, selecionando-os para uma posterior leitura; 

5. Quinto passo: quarto refinamento por leitura dos resumos dos trabalhos 

selecionados pelos títulos para averiguar e confirmar os que se aproximam do objetivo 

da pesquisa; 

6. Sexto passo: a leitura na íntegra dos trabalhos selecionados, depois da leitura do 

resumo, e identificados com o objetivo deste trabalho de pesquisa. 
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Tabela 1 - Resultado do primeiro refinamento por ano e pela palavra-chave valorização 
Valorização 

Ano Quantidade de trabalhos 
Teses Dissertações Total 

2012 171 611 858 
2013 202 661 980 
2014 223 680 1.027 
2015 248 735 1.180 
2016 300 776 1.289 
2017 330 870 1.421 
2018 307 721 1.303 
Total 1.781 5.054 8.058 
Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 
* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 

 

Essa tabela demonstra que encontramos o total de 8.058 (oito mil e cinquenta e oito) 

trabalhos, entre teses e dissertações, que possuíam em seu conteúdo a palavra valorização. 

Realizamos o segundo refinamento e selecionamos a grande área de conhecimento Ciências 

Humanas e, a área de conhecimento Educação. Identificamos, assim, os seguintes dados. 

 

Tabela 2 - Resultado do segundo refinamento por grande área de conhecimento (Ciências Humanas), 
área de conhecimento (Educação) e pela palavra-chave valorização 

Valorização 
Ano Quantidade de trabalhos na área da educação 

Teses Dissertações Total 
2012 36 114 150 
2013 25 69 94 
2014 32 65 97 
2015 18 88 106 
2016 27 86 113 
2017 43 77 120 
2018 43 55 98 
Total 224 554 778 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 

 
Após fazermos o segundo refinamento pela grande área de conhecimento de Ciências 

Humanas e área de conhecimento de Educação, identificamos o total de 778 (setecentos e 

setenta e oito) trabalhos, entre dissertações e teses. Entre esses trabalhos, fizemos o terceiro 

refinamento, por leitura dos títulos dos trabalhos que se aproximavam da pesquisa, 

selecionando-os para uma posterior leitura, conforme mostra a tabela 3. 
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Tabela 3 - Resultado do terceiro refinamento por leitura dos títulos dos trabalhos que se aproximam 
da pesquisa e pela palavra-chave valorização 

Valorização 
Ano Quantidade de trabalhos que se aproximam do 

título da pesquisa 
Teses Dissertações Total 

2012 - 2 2 
2013 - 2 2 
2014 1 1 2 
2015 - 4 4 
2016 1 2 3 
2017 2 2 4 
2018 - 1 1 
Total 4 14 18 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

 

Conforme demonstramos na tabela 3, identificamos 14 (catorze) dissertações e 4 

(quatro) teses, totalizando 18 trabalhos. A partir dos 18 trabalhos, realizamos o quarto 

refinamento, por leitura dos resumos dos trabalhos selecionados pelos títulos para averiguar e 

confirmar os que se aproximam do objetivo da pesquisa. Na leitura dos resumos, concentramo-

nos nos objetivos, metodologia utilizada, quadro teórico e resultados alcançados pela pesquisa. 

Entre esses trabalhos, como apresentamos na tabela 4, selecionamos um que convergiu para a 

temática desta pesquisa. 

Tabela 4 - Resultado do quarto refinamento por leitura dos resumos dos trabalhos selecionados pelos 
títulos e pela palavra-chave valorização  

Valorização 
Ano Quantidade de trabalhos que se aproximam da temática 

Pesquisada 
Teses Dissertações Total 

2012 - - - 
2013 - - - 
2014 - - - 
2015 - - - 
2016 - 1 1 
2017 - - - 
2018 - - - 
Total - 1 1 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 

 

Quanto à palavra-chave hora-atividade, realizamos os mesmos procedimentos e 

identificamos que é uma palavra que se remete a várias atividades e situações. No entanto, 
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buscamos aqui como termo utilizado para se referir ao período publicado na Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB), Lei nº 9.394/96, que garante ao professor, dentro da sua jornada de trabalho 

para o exercício da docência, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 

na carga de trabalho e, também, de acordo com a explicitação do Parecer do CNE/CEB nº 

18/2012 (BRASIL, 2012), que trata da implementação da Lei nº 11.738/2008. 

O levantamento no banco de teses e dissertações da CAPES teve como primeiro passo 

para o refinamento da pesquisa a inserção da palavra-chave no campo de busca, que nos 

forneceu o quantitativo geral de 139.477 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e 

sete), sendo 38.635 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco) teses e 93.009 (noventa e três 

mil e nove) dissertações. 

A partir desse levantamento geral, fizemos o primeiro refinamento por ano, segundo o 

período estabelecido neste trabalho, de 2012 a 2018. Não selecionamos nenhuma produção do 

ano de 2012, pois não obtivemos acesso aos trabalhos na Plataforma Sucupira. Desse modo, 

realizamos a selação a partir de 2013, conforme disposto na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultado do primeiro refinamento por ano e pela palavra-chave hora-atividade 
Hora-atividade 

Ano Quantidade de trabalhos 
Teses Dissertações Total 

2012 - - - 
2013 2.399 6.143 9.083 
2014 2.621 6.088 9.285 
2015 2.917 6.200 9.944 
2016 3.193 6.394 10.582 
2017 3.414 6.598 11.025 
2018 459 1.084 1.658 
Total 15.003 32.507 51.577 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

De acordo com as informações da tabela 5, encontramos o total de 51.577 (cinquenta 

e um mil, quinhentos e setenta e sete) trabalhos entre teses e dissertações que possuíam em 

seu conteúdo a palavra hora-atividade. Realizamos o segundo refinamento, conforme 

apresentado na tabela 6, e selecionamos a grande área de conhecimento de Ciências Humanas 

e a área de conhecimento de Educação 
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Tabela 6 - Resultado do segundo refinamento por grande área de conhecimento (Ciências Humanas), 
área de conhecimento (Educação) e pela palavra-chave hora-atividade 

Hora-atividade 
Ano Quantidade de trabalhos na área da educação 

Teses Dissertações Total 
2012 - - - 
2013 46 101 147 
2014 48 91 139 
2015 75 160 235 
2016 58 104 169 
2017 53 101 154 
2018 60 111 177 
Total 340 668 1.021 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

Após fazermos o segundo refinamento, por grande área de conhecimento – Ciências 

Humanas –  e área de conhecimento –  Educação –, identificamos o total de 1.021 (mil e vinte 

e um) trabalhos entre dissertações e teses. Entre esses trabalhos, fizemos o terceiro refinamento, 

por leitura dos títulos dos trabalhos que se aproximavam da pesquisa, conforme disposto na 

tabela 7. 

 

Tabela 7 - Resultado do terceiro refinamento por leitura dos títulos dos trabalhos que se aproximavam 
da pesquisa e pela palavra-chave hora-atividade 

Hora-atividade 
Ano Quantidade de trabalhos que se aproximam do título da pesquisa 

Teses Dissertações Total 
2012 - - - 
2013 - 1 - 
2014 - - - 
2015 - 1 - 
2016 - 1 - 
2017 - - - 
2018 - 2 5 
Total - 5 5 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 

 
Como podemos ver na tabela 7, identificamos 5 (cinco) dissertações e não identificamos 

teses. A partir dos 5 trabalhos, realizamos o quarto refinamento por leitura dos resumos dos 

trabalhos selecionados pelos títulos, para averiguar e confirmar os que se aproximavam do 

objetivo da pesquisa. Na leitura dos resumos, concentramo-nos nos objetivos, metodologia 

utilizada, quadro teórico os resultados alcançados pela pesquisa. Entre os trabalhos, 
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selecionamos dois que convergiram para a temática da pesquisa, como podemos observar na 

tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultado do quarto refinamento por leitura dos resumos dos trabalhos selecionados pelos 
títulos e pela palavra-chave hora-atividade 

Hora-atividade 
Ano Quantidade de trabalhos que se aproximam da temática 

Pesquisada 
Teses Dissertações Total 

2012 - - - 
2013 - - - 
2014 - - - 
2015 -  - 
2016 - - - 
2017 - - - 
2018 - 2 - 
Total -  2 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 

 

Quanto à palavra-chave jornada de trabalho, podemos dizer que, segundo o dicionário 

Aurélio, “[...] significa cada uma das divisões do horário diário de trabalho (em 

estabelecimentos de ensino, hospitais, casas comerciais etc)” (FERREIRA, 1986, P. 1196-

1197). De acordo com a Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008), ao professor deve ser assegurada 

uma composição da jornada de trabalho que comporte, no máximo, 2/3 (dois terços) de cada 

unidade que compõe essa jornada, ou seja, cada hora de interação com o estudante, em 

decorrência, no mínimo, 1/3 (um terço) destas horas destinadas a atividades extraclasse. 

Compreender que a jornada de trabalho do docente é composta por 2/3 de interação com os 

alunos e/ou crianças e 1/3 por atividade extraclasse é entender que parte dessa jornada envolve 

estudo, planejamento e avaliação. 

Além disso, o Parecer CNE nº 9/2009 propõe a revisão da Resolução CNE/CEB nº 

3/1997 que fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o 

Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e regulamenta a atividade 

extraclasse do professor, estabelecendo um percentual, fato que as diretrizes deixavam a cargo 

dos sistemas de ensino. 

O levantamento no banco de teses e dissertações da CAPES teve como primeiro passo 

para o refinamento da pesquisa a inserção da palavra-chave jornada de trabalho no campo de 

busca e forneceu-nos o quantitativo geral de 1.197.480 (um milhão, cento e noventa e sete mil, 

quatrocentos e oitenta), sendo 283.983 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e 
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três) teses e 821.986 (oitocentos e vinte um mil, novecentos e oitenta e seis) dissertações. A 

partir desse levantamento geral, fizemos o primeiro refinamento por ano, segundo o período 

estabelecido neste trabalho, de 2012 a 2018. Não selecionamos nenhuma produção do ano de 

2012, pois não obtivemos acesso aos trabalhos na Plataforma Sucupira. Desse modo, 

realizamos a selação a partir de 2013, conforme disposto na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resultado do primeiro refinamento por ano e pela palavra-chave jornada de trabalho 
JORNADA DE TRABALHO 

Ano Quantidade de trabalhos 
Teses Dissertações Total 

2012 - - - 
2013 15.776 46.114 68.088 
2014 17.334 46.686 71.057 
2015 19.094 48.230 76.279 
2016 21.197 50.681 82.922 
2017 22.011 51.888 84.754 
2018 22.715 51.018 85.908 
Total 118.127 294.617 469.008 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

De acordo com a tabela 9, encontramos o total de 469.008 (quatrocentos e sessenta e 

nove mil e oito) trabalhos entre teses e dissertações, que possuíam em seu conteúdo a palavra 

jornada de trabalho. Realizamos o segundo refinamento, conforme mostramos na tabela 10, 

e selecionamos trabalhos pela grande área de conhecimento de Ciências Humanas e área de 

conhecimento de Educação. 

 

Tabela 10 - Resultado do segundo refinamento por grande área de conhecimento (Ciências Humanas), 
área de conhecimento (Educação) e pela palavra-chave jornada de trabalho 

 
JORNADA DETRABALHO 

Ano Quantidade de trabalhos na área da educação 
Teses Dissertações Total 

2012 - - - 
2013 493 1.412 1.905 
2014 603 1.373 1.976 
2015 621 1.427 2.047 
2016 702 1.411 2.113 
2017 737 1.405 2.142 
2018 699 1.317 2.016 
Total 3.855 8.345 12.199 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
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Após fazermos o segundo refinamento por grande área de conhecimento – Ciências 

Humanas – e área de conhecimento – Educação –, identificamos o total de 12.199 (doze mil, 

cento e noventa e nove) trabalhos entre dissertações e teses. Entre esses trabalhos, fizemos o 

terceiro refinamento por leitura dos títulos dos trabalhos que se aproximavam da pesquisa, 

conforme exposto na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Resultado do terceiro refinamento por leitura dos títulos dos trabalhos que se aproximavam 
da pesquisa e pela palavra-chave jornada de trabalho 

JORNADA DE TRABALHO 
Ano Quantidade de trabalhos que se aproximam do título da pesquisa 

Teses Dissertações Total 
2012 - - - 
2013 - - - 
2014 1  1 
2015 - - - 
2016 - 1 1 
2017 - - - 
2018 - - - 
Total 1 1 2 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 

 

Como podemos ver na tabela 11, identificamos 1 dissertação e 1 tese, totalizando 2 

trabalhos. A partir dos 2 trabalhos, realizamos o quarto refinamento por leitura dos resumos dos 

trabalhos selecionados pelos títulos para averiguar e confirmar os que se aproximavam do 

objetivo da pesquisa. Na leitura dos resumos, concentramo-nos nos objetivos, metodologia 

utilizada, quadro teórico e resultados alcançados pela pesquisa. Entre os trabalhos encontrados, 

selecionamos dois que convergiram para a temática da pesquisa, conforme mostra a tabela 12. 
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Tabela 12 - Resultado do quarto refinamento, por leitura dos resumos dos trabalhos selecionados pelos 
títulos e pela palavra-chave jornada de trabalho  

JORNADA DE TRABALHO 

Ano Quantidade de trabalhos que se aproximam da temática 
Pesquisada 

Teses Dissertações Total 
2012 - - - 
2013 - - - 
2014 01 - 01 
2015 -  - 
2016 - 01 01 
2017 - - - 
2018 - - - 
Total - - 02 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 

 

Apresentamos na tabela 13, o resultado final do quantitativo dos trabalhos selecionados 

para as três palavras-chave: valorização, hora-atividade e jornada de trabalho. Lemos esses 

trabalhos foram lidos na íntegra essa leitura serviu como base para a reflexão sobre esta 

pesquisa. 

 
Tabela 13 - Resultado final da seleção de trabalhos que se aproximavam da temática 

pesquisada 
PALAVRAS – CHAVE 

 

Valorização 
Teses Dissertações Total 

- 01 01 
Hora-atividade - 02 02 
Jornada de trabalho 01 01 02 
Total 01 04 05 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

Depois de uma exaustiva pesquisa e busca, durante o período de setembro de 2019 a 

janeiro de 2020, apresentamos algumas análises desses dados encontrados, separando-os por 

regiões do país. 

 

2.1 Reflexões sobre os resultados obtidos no Banco de Teses da CAPES acerca da 

valorização do docente, hora atividade e jornada de trabalho 

 

Com a pesquisa no referido banco de Teses e Dissertações, organizamos os dados, 

demonstrando quais regiões apresentam pesquisas acerca da valorização docente, hora-
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atividade e jornada de trabalho do professor, de acordo com o levantamento realizado. 

Organizamos as informações, com base nos seguintes procedimentos: 

1. Primeiro passo: identificação das universidades e programas em que foram 

defendidas as teses e dissertações selecionadas; 

2. Segundo passo: identificação da região; 

3. Terceiro passo: análise dos dados encontrados por meio de gráficos. 

Dos 25 trabalhos selecionados, com base nas três palavras-chave – valorização, hora-

atividade e jornada de trabalho –, considerando o terceiro refinamento por leitura dos títulos 

dos trabalhos que se aproximavam da pesquisa, 18 (dezoito) analisavam a valorização docente, 

05 (cinco), a hora-atividade docente e 3 (três), a jornada de trabalho. 

Constatamos que, para o período pesquisado – de 2012 a 2018 – a região que mais 

apresentou produções acadêmicas em relação à palavra-chave valorização foi a região Sul, com 

7 (sete) trabalhos. A região Centro-Oeste não apresentou produção e as regiões Norte e 

Nordeste apresentaram igualmente 03 (três) trabalhos cada uma. 

 

Gráfico 1 - Resultado do refinamento por leitura do título dos trabalhos que se aproximavam da pesquisa, 
região, área de Educação e palavra-chave valorização 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

 Quanto à palavra-chave hora-atividade, selecionamos selecionados 5 (cinco) 

trabalhos. Constatamos que, para o período pesquisado – de 2012 a 2018 – , a região Sul 

apresentou 3 (três) produções acadêmicas a respeito dessa temática e as regiões Centro-Oeste 

e Sudeste, com 1 (um) trabalho cada uma. As regiões Norte e Nordeste não apresentaram 

trabalhos.  
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Gráfico 2 - Resultado do refinamento por leitura do título dos trabalhos que se aproximavam da pesquisa, 
região, área de Educação e palavra-chave hora-atividade 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES (2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

Quanto à palavra chave jornada de trabalho, selecionamos 2 (dois) trabalhos. 

Constatamos que para o período pesquisado – de 2012 a 2018 –, identificamos 1(um) trabalho 

da região Sul e outro da região Sudeste. As regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste não 

apresentaram produções. 

 

Gráfico 3 - Resultado do refinamento por leitura do título dos trabalhos que se aproximavam da 
pesquisa, região, área de Educação e palavra-chave jornada de trabalho 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Catálogo da CAPES 

(2019). 

* Banco de teses e dissertações da CAPES. Período de busca: 2012-2018. 
 

A maior parte das publicações concentram-se na região Sul do país, seguida pela região 

Sudeste. Uma das justificativas que pode ser considerada é que a região Sul conta com um 

número substancial de Programas de Pós-Graduação em Educação e os Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, da região Sudeste, juntos, possuíam 45% das matrículas de pós-
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graduados do país, em 2016, segundo dados do Censo da Educação Superior. A Área de 

Educação contou, na avaliação da quadrienal de 2013-2016, com 244 cursos de Pós-graduação, 

sendo 128 de Mestrado Acadêmico, 74 de Doutorado e 42 de Mestrado Profissional. Tais cursos 

organizam-se em 170 programas, 74 deles com Mestrado e Doutorado Acadêmicos, 54 com 

Mestrado Acadêmico e 42 com Mestrado Profissional (Relatório da Avaliação Quadrienal 

2013-2016 - CAPES, 2017). 

 
2.2 Reflexões a respeito das teses e dissertações selecionadas por aproximação da temática 

da pesquisa e com as palavras-chave valorização, hora-atividade e jornada de trabalho  

 
Após a leitura dos 18 (dezoito) resumos dos trabalhos selecionados, no 3º refinamento 

por leitura do título dos trabalhos que se aproximavam da pesquisa e pela palavra-chave 

valorização, analisando os objetivos, problemas de pesquisa, referencial teórico-metodológico 

e resultados apresentados nas teses e dissertações, identificamos que nenhuma produção se 

refere à Educação Infantil. 

Desse total, 17 (dezessete) trabalhos não convergem para os objetivos da nossa pesquisa. 

Embora apresentem contribuições significativas para a discussão da valorização do profissional 

da educação, focam nos estudos do plano de carreira, renumeração e financiamento da 

educação. 

Os trabalhos assinalam para questões voltadas à desvalorização do profissional da 

educação no que se refere à questão salarial, inexistência de plano de carreira em alguns estados 

ou o seu descumprimento, entre outras situações, e o financiamento, que reflete toda essa 

problemática e está ligado à questão da valorização do magistério. 

Em nossa pesquisa, apesar de considerar essas problemáticas como empencilhos à 

valorização docente, concentramos o estudo em analisar como ocorreu a política de 

implementação da Lei 11.738 de 16 de julho de 2008 no município de Una-BA, para a garantia 

da jornada de trabalho na Educação Infantil voltada ao estudo, planejamento e avaliação, a partir 

da orientação da gestão municipal, em 2016, e como foi organizado o trabalho pedagógico das 

docentes da Educação Infantil a partir dessa orientação. Desses trabalhos, selecionamos a 

dissertação intitulada Impactos da Lei do piso salarial nacional no município de Pindaí-BA e 

suas implicações na valorização docente: Sentidos dos/as professores/as, do ano de 2016, de 

Eliara Cristina Nogueira da Silva Teixeira, apresentada ao Programa de Pós- Graduação em 

Educação/PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, Vitória da 

Conquista. Chamou-nos a atenção por seu objetivo de analisar os impactos provocados pela 
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implantação da Lei do Piso Salarial no município de Pindaí-Ba, lócus da pesquisa, de modo a 

observar as suas implicações na valorização docente. A autora analisa os sentidos atribuídos 

pelos(as) professores(as) a esta política pública. Por meio do estudo da trajetória histórica da 

construção de um piso nacional, os impasses e os avanços enfrentados durante o processo de 

implementação em âmbito nacional e local, a autora analisa os fatores impeditivos para o 

cumprimento desta lei. A autora utiliza os conceitos de política de governo e de estado. Segundo 

Oliveira:  

 

Políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo 
elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e 
programas, visando responder às demandas da agenda política interna, ainda 
que envolvam escolhas complexas. Já as políticas de Estado são aquelas que 
envolvem mais de uma agência do Estado, passando em geral pelo Parlamento 
ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras 
normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos 
da sociedade. (OLIVEIRA, 2010 apud TEIXEIRA, 2016, n.p.). 

 
O objetivo da pesquisa da autora assemelha-se ao  da nossa pesquisa, como 

mencionamos anteriormente, pois tem a preocupação em conhecer os sentidos atribuídos 

pelos(as) professores(as) a esta política pública. Assim, fizemos a leitura na íntegra da 

dissertação, buscando analisar suas contribuições para o nosso trabalho. 

Após a leitura, identificamos que a autora descreve um panorama histórico do Brasil, 

com ênfase nos contextos social, político e econômico da carreira docente no país, analisa o 

processo de desvalorização da docência e o resgate da função social do magistério e sua 

respectiva valorização. A pesquisa faz uma trajetória da construção social do educador 

conforme as transformações que vão acontecendo de acordo com a ação do Estado nesse 

processo, as leis promulgadas, as reformas educacionais, a influência das organizações 

internacionais, a mobilização da sociedade civil e a consequência desses fatores, que resultaram 

na conjuntura social e política dos dias atuais. 

A autora realiza também uma análise da educação brasileira desde o período dos jesuítas 

até os tempos atuais, discutindo sempre a questão do financiamento da educação vinculada à 

valorização do profissional da educação. O trabalho contribuiu para a nossa pesquisa a partir 

de sua compreensão do processo político e histórico de desvalorização do professor no país, 

fruto do não reconhecimento da educação como um direito do cidadão e do descaso com o 

financiamento. 

A educação historicamente submetida a uma lógica de mercado, que apenas favorece 

uma pequena parte da população, subordina os educadores a salários aviltados, plano de carreira 
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inconsistente e derespeitado, jornada de trabalho excessiva e condições precárias de trabalho. 

Dentro desse contexto, o professor tem buscado alternativas para lutar por melhores condições 

de trabalho e valorização, por meio de mobilizações sociais, ingressos em sindicatos, buscando 

garantir em forma de lei os seus direitos usurpados (TEIXEIRA, 2016). 

De modo geral, os trabalhos contribuíram para nossas reflexões a respeito da valorização 

docente, porém não encontramos nenhum trabalho relacionado aos profissionais da Educação 

Infantil. A respeito dessa etapa da educação básica historicamente desvalorizada, Campos 

(1999, p. 131), ao abordar as diferenças de origem, de identidade e de status entre os 

profissionais da educação, enfatiza que: 

 

[...] quando consideramos os profissionais da educação, confirma-se por toda 
a parte a regra que estabelece que quanto menor a criança a se educar, menor 
o salário e o prestígio profissional de seu educador e menos exigente o padrão 
de sua formação prévia. (CAMPOS, 1999, p. 131). 
 

Essa é uma realidade que não avançou muito, apesar da LDB 9394/96 versar sobre a 

formação do professor para atuar na Educação Infantil e a CF de 1988 dispor sobre a 

valorização. Esta etapa da educação básica ainda é a última a ser reconhecida em seus direitos, 

o que abre um campo de discussão para o tema, não apenas sobre a luta pelos direitos, mas 

também sobre a especificidade do trabalho com crianças pequenas. Nesse sentido, nossa 

pesquisa tem um caráter novo, uma vez que que expõe uma lacuna na discussão da valorização 

do magistério, especificamente, nessa etapa da educação básica. 

Quanto à palavra-chave hora-atividade, após a leitura dos 5 (cinco) resumos dos 

trabalhos selecionados, no 3º refinamento por leitura do título dos trabalhos que se 

aproximavam da pesquisa, analisamos os objetivos, problemas de pesquisa, referencial teórico-

metodológico e resultados apresentados. Identificamos 1(um) trabalho como não autorizado 

para a divulgação e 2 (dois) que não convergiam para os objetivos desta pesquisa. Embora esses 

trabalhos apresentem contribuições significativas para a discussão da valorização do 

profissional da educação, focam na formação online do professor pedagogo e na prática 

pedagógica do professor de pré-escola. Os outros dois trabalhos selecionados apresentam 

algumas discussões explicitadas a seguir. 

A dissertação de mestrado intitulada Hora-atividade na educação infantil e o 

tempo/espaço da formação continuada,  do ano de 2018, de Jessica Rautenberg, apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE da Universidade Regional de Blumenau, 

tem como objetivo evidenciar as condições de tempo/espaço para a realização da formação 
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continuada na hora-atividade, sob o olhar de professoras da Educação Infantil da rede municipal 

de ensino (RME) de Blumenau. 

A pesquisa apresenta pontos relevantes em relação ao tempo/espaço da formação 

continuada na hora-atividade. Segundo a autora, as professoras precisam compreender a 

importância da hora-atividade como espaço para formação continuada, seja em cursos 

oferecidos pela secretaria de educação, como promotora de discussões e trocas no coletivo, seja 

em momentos em suas unidades escolares, com seus pares. Nesse sentido, Imbernón (2016 

apud RAUTENBERG, 2018) pontua que é necessário que a hora-atividade propicie momentos 

de estudos, partindo dos desafios evidenciados pelo próprio grupo de trabalho, pensando na 

formação “a partir de dentro”. 

Para Rautenberg (2018), é necessário criar uma cultura de valorização da hora-

atividade, para que as professoras percebam o tempo/espaço como benefício para o 

desenvolvimento do seu processo formativo profissional e pessoal. A autora, contudo,  realiza 

uma reflexão em relação às condições objetivas de trabalho das docentes. Segundo seus estudos, 

muitas vezes, as condições de trabalho suplantam o espaço de formação e as atividades tornam-

se práticas burocratizadas de preenchimento de registro, avaliações, confecções de materiais, 

entre outros, tornando insuficiente o tempo disponível para a hora-atividade, que deve ser um 

momento de formação continuada, com práticas colaborativas, em locais adequados para 

realização dos estudos e planejamento do professor.   

O que a pesquisa nos apresenta é uma reflexão sobre a lei que, por si só, não garante a 

execução da política pública, pois é preciso que haja infraestrutura adequada para que ocorra 

satisfatoriamente a formação e o planejamento das atividades da escola, garantindo àqueles que 

irão executar a política condições subjetivas e objetivas de trabalho, para que a política aconteça 

de forma minimamente satisfatória. Essas condições são consideradas questões importantes 

para implementação de uma política, tendendo a influenciar a sua execução, reverberando na 

eficácia ou não da sua implementação.  

 A dissertação O trabalho docente no espaço-tempo da hora-

atividade nas escolas públicas estaduais do município de Almirante Tamandaré, do ano de 

2018, de Virginia do Carmo Pabst Scholochuski, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação/PPGED da Universidade Tuiuti Paraná, tem como objetivo geral analisar como 

o tempo do trabalho docente destinado à hora-atividade é utilizado pelos professores dentro das 

escolas públicas estaduais do município de Almirante Tamandaré. 
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A autora apresenta no corpo do seu trabalho discussões relevantes acerca da questão do 

trabalho como categoria central, fundamentada em Marx (2013), afirmando ser o trabalho um 

processo realizado entre homem e natureza, em que o homem, por sua própria ação, ajusta, 

regula e controla a sua relação com a natureza e acaba por se confrontar com a matéria natural, 

na condição de uma força natural. O homem, ao agir sobre a natureza de forma intencional, 

controla-a e transforma-a. 

A autora analisa que, na sociedade capitalista, o trabalho do homem, que vai além da 

produção dos bens necessários para a subsistência, tem como finalidade a produção da mais-

valia e, essencialmente, de capital, mostrando que essa lógica vem se infiltrando na educação e 

a escola, tornando-se um aparelho do Estado para reproduzir essa lógica do sistema capitalista. 

Os professores encontram-se integrados a um modelo de racionalização do trabalho, no qual 

predomina uma burocracia impositiva sobre as próprias tarefas do cotidiano. 

A autora fundamenta-se em Nacarato, Varanie e Carvalho (1998) para refletir acerca 

das condições do trabalho docente, elencando cinco fatores que determinam tais condições: as 

condições físicas da escola, as relações entre seus atores, as condições profissionais dos 

docentes, o sistema burocrático imposto ao trabalho docente, os controles externos sobre o 

trabalho docente e, por último, implicações do projeto político-educacional do governo. 

Para a autora, o trabalho docente é bastante complexo e, para lidar com toda essa 

conjuntura, o professor precisa ir além do “dador de aula” e constituir-se como o intelectual 

orgânico gramisciniano, buscando, pela seu prática, compreender o trabalho como “uma 

atividade orientada a um fim” (MARX, 2013, p. 190-191), a transformação social, privilegiando 

conteúdos que contribuam para a compreensão da realidade política, social e econômica em que 

vivemos. Para isso, faz-se necessário um tempo para o planejamento desse trabalho. 

Na pesquisa, encontramos a definição da terminologia hora-atividade, que Scholochuski 

define como: 

 

A palavra hora-atividade é utilizada para definir espaços de estudo e 
planejamento inseridos na jornada de trabalho docente. A hora-atividade pode 
ser considerada como um momento reservado ao professor para planejar as 
suas aulas, estudar, corrigir trabalhos e avaliações, preencher documentos, 
atender pais, trocar ideias com seus pares, isto é realizar atividades correlatas 
a função docente. (SCHOLOCHUSKI, 2017, n.p.). 
 

Segundo a autora, esse espaço de tempo dentro da jornada de trabalho reflete a conquista 

de algo que já acontecia na realidade dos educadores, mas não era renumerado. Scholochuski 

cita Souza para tratar da definição do tempo de ensino e do tempo trabalhado :   
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O primeiro, normativo e medido em horas, se refere às atividades 
desenvolvidas diante dos alunos, em sala de aula; o segundo, de difícil 
mensuração, diz respeito às atividades referentes à formação dos alunos que 
os professores desenvolvem, remuneradamente ou não, como preparação de 
aulas, correção de atividades etc. (SOUZA, 2010 apud SCHOLOCHUSKI, 2018, 
n.p.). 
 

O direito à hora-atividade foi conquistado mediante a lutas e reivindicações da sociedade 

civil, representantes sindicais e profissionais da educação, mas não se constituiu uma realidade 

em todo o país nem atendeu totalmente às demandas do trabalho docente e suas especificidades. 

A autora ainda aborda a legislação brasileira que respalda a efetivação da hora-atividade 

nas escolas, trazendo um histórico de como foi o processo de sua implementação nas escolas 

estaduais do município de Tamandaré. Por meio de pesquisas realizadas nos arquivos da APP 

(Sindicato de Professores do Estado do Paraná), coletando informações no jornal intitulado “30 

de agosto”, a autora foi descrevendo a trajetória de luta e resistência dos professores para 

conseguirem avanços primordiais em relação à carreira docente e à condição de trabalho nos 

ambientes escolares. Uma realidade muito semelhante a de outros municípios do país, inclusive 

a de Una/BA, lócus desta pesquisa, que passou também por momentos de greve e lutas sindicais 

para que ocorresse a implementação da Lei11.738/2008. 

Outro aspecto importante da pesquisa de Scholochuski (2018, p. 122) são as categorias 

de análise dos dados coletados: organização e funcionamento da hora-atividade, trabalho 

docente na hora-atividade, hora-atividade como espaço-tempo reservado a estudos, 

planejamento e avaliação. Elas apresentam informações importantes acerca de como vem 

funcionando a hora-atividade integrada à jornada de trabalho do professor nas escolas 

pesquisadas. 

Nas conclusões da autora, o espaço-tempo da hora-atividade tem sido utilizado 

frequentemente para outras atividades que não estão ligadas diretamente ao trabalho docente 

em sala de aula como, por exemplo: questão de deslocamento, descanso mental, tratamento de 

saúde etc. Muitas vezes essas atitudes decorrem da desmotivação do docente devido a baixos 

salários, péssimas condições de trabalho etc. Os resultados da pesquisa nos levam a pensar: Será 

que essa é uma realidade em todo o país? Qual tem sido o reflexo da implementação da Lei 

11.738/2008 no que se refere à hora-atividade na organização pedagógica do(a) docente da 

Educação Infantil?  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2010) 

expressam que deve ser proporcionado o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos 
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e11 meses, por meio de práticas que articulem as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, por meio das interações e brincadeira. Isso significa que, para pensar a organização 

do trabalho pedagógico na primeira etapa da educação básica, é necessário considerar a 

finalidade e os objetivos específicos da organização do currículo para essas crianças. Isso exige 

uma hora-atividade que englobe toda essa dimensão do trabalho docente na Educação Infantil. 

Assim, para Barbosa, Alves e Martins: 

 
Desse modo, a organização do trabalho pedagógico, na Educação Infantil, 
abrange diferentes dimensões e apresenta peculiaridades em relação às demais 
etapas educacionais, conduzindo a uma experiência curricular em que se 
compreende o currículo como processo vivo, em constante movimento, 
constituindo-se como forma de materialização do trabalho pedagógico. 
(BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2010, p. 125). 
 

Esses desafios despontam quando se analisa a implementação da Lei 11.738/2008 para 

os profissionais da Educação Infantil, considerando a valorização docente e a qualidade da 

educação.  

Quanto à jornada de trabalho, após a leitura dos 2 (dois) resumos dos trabalhos 

selecionados, no 3º refinamento por leitura do título dos trabalhos que se aproximavam da 

pesquisa, analisando os objetivos, problemas de pesquisa, referencial teórico-metodológico e 

resultados apresentados, identificamos que um trabalho não convergia para os objetivos desta 

pesquisa. Embora esse trabalho apresente contribuições para a discussão da valorização do 

profissional da educação, seu foco é no plano de cargos e salários. Apesar da outra pesquisa não 

tratar especificamente da Educação Infantil, apresenta contribuições relevantes para o nosso 

estudo. 

A tese de doutorado intitulada A jornada de trabalho dos professores da escola pública 

em contexto de políticas de valorização docente e qualidade da educação, de Josete Cangussú 

Ribeiro, publicada em 2014, por meio do Programa de Pós-graduação em Educação/PPGEdu 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, embora não trate 

especificamente da Educação Infantil, apresenta contribuições relevantes para o nosso estudo, 

uma vez que analisa  a jornada de trabalho dos(as) professores(as) da escola pública em contexto 

de políticas de valorização docente e da qualidade da educação. 

A autora apresenta uma reflexão a partir das políticas de valorização docente 

implementadas no Brasil e no Estado do Mato Grosso, abordando aspectos da organização do 

trabalho pedagógico no que diz respeito à quantidade e qualidade de horas trabalhadas, 
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considerando a interação com os(as) alunos(as) e a atividade extraclasse direcionada para o 

planejamento, estudo e avaliação. 

Ribeiro (2014) evidenciou que há um esforço do governo brasileiro nos últimos anos 

em criar políticas visando melhores condições de trabalho para os(as) professores(as), no 

entanto a autora conclui que os levantamentos estatísticos oficiais são insuficientes e faltam 

pesquisas sobre a realidade da jornada de trabalho de professores(as). Outra questão apontada 

pela autora é sobre o número de alunos(as) e de professores(as). Nesse sentido, muitas vezes, 

as salas de aula são superlotadas, o que pode ser considerada uma situação nociva tanto para 

o(a) aluno(a) quanto para o(a) professor(a), refletindo na qualidade do processo educacional. 

Salienta, ainda, que há poucos estudos a respeito da relação entre a qualidade da jornada de 

trabalho dos(as) professores(as) e qualidade educacional.  

A outra dissertação de mestrado selecionada, Jornada de trabalho e renumeração de 

professores: um estudo sobre a vigência da Lei do piso salarial na RMC, do ano de 2016, de 

Marcela Pergolizzi Moraes de Oliveira, apresentada ao Programa de Pós-graduação em 

Educação/PPGE/FE da Universidade Estadual de Campinas, tem como objetivo analisar as 

condições de trabalho docente a partir de um estudo acerca das jornadas de trabalho do 

professor. Para tanto, analisa os processos de implementação da Lei do Piso (Lei 

n°11.738/2008), nos municípios da Região Metropolitana de Campinas, analisando de modo 

mais detalhado a adequação à lei no quesito referente à jornada de trabalho, uma vez que a lei 

garante um terço da carga horária reservada às atividades extraclasse. 

A autora apresenta a discussão do tempo de trabalho, afirmando que o trabalho do 

professor vai muito além da sala de aula: inicia-se com o planejamento da aula, a aula em si, 

avaliações, estudos, reuniões com pais etc. Para além da especificidade do trabalho docente, há 

de se caracterizar o trabalho docente como um trabalho não material; pois, como expõe Marx, 

“o produto não se separa do ato da produção” (MARX, 1983 apud OLIVEIRA, 2016, n.p.). 

Segundo as reflexões da autora, o fato de termos um espaço de tempo reservado para estudo e 

planejamento, não se define em que momento se elabora o planejamento e em que momento 

esse planejamento é executado, pois tanto o  processo de ensino quanto o de aprendizagem estão 

imbricados um no outro, só há ensino se houver aprendizagem. 

A autora utiliza uma perspectiva histórica e crítico-dialética de entendimento da 

realidade humana, a partir de sua construção histórico-social e de sua atividade prática. Para 

tanto, apresenta a análise do contexto em que ocorreu a tramitação da Lei do Piso, inserida em 

um aprofundamento de políticas neoliberais, e expõe o histórico e os antecedentes de elaboração 
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da Lei 11.738/2008, em âmbito federal, buscando expor como se desenvolveram as disputas 

políticas institucionais. Sua pesquisa retrata a trajetória de luta dos docentes contra a 

precarização do seu trabalho, por meio das mobilizações da sociedade civil organizada, em 

sindicatos, esclarecendo as correlações de forças na busca pela implementação da política de 

valorização do professor, que representa a conquista da Lei do Piso. A autora pauta-se nos 

estudos em Mainardes (2009) para fundamentar a sua concepção de formulação e 

implementação de políticas, por entender que existe um conjunto de influências que atuam 

nesse processo, como os partidos políticos, as agências multilaterais, sindicatos e sociedade 

civil organizada. Esse trabalho contribui para a nossa pesquisa, pois trouxe-se informações que 

serviram de parâmetro para a análise de como vem sendo a implementação da Lei do Piso no 

âmbito nacional, em algumas cidades do país. 

Os trabalhos selecionados expressam reflexões convergentes em seu conteúdo no que 

se refere ao panorama político e histórico da carreira do professor, ao processo de 

desvalorização e precarização do seu trabalho e à questão salarial, que perpassa toda luta por 

valorização do professor e de sua jornada de trabalho. 

A desvalorização do professor é um fator recorrente em todos os trabalhos analisados, 

sendo descrita a realidade de muitos professores que são obrigados a terem múltiplas jornadas 

de trabalho para melhoria do seu salário. O financiamento da educação também é tema 

constante nas pesquisas como fator primordial para a valorização do professor e influência das 

organizações internacionais (UNESCO, BIRD etc.) na educação brasileira, por meio de acordos 

e reformas educacionais, imprimindo o modelo neoliberal na educação.  

Todos os trabalhos analisados apresentam o processo de luta e correlação de forças que 

permearam a promulgação da Lei 11.738/2008, ressaltando a importância dos marcos legais 

que a antecederam, como a Constituição Federal 1988, LDB 9.394/96 e o PNE (2001-2010), e 

a mobilização social para a conquista da aprovação da lei. 

Os trabalhos, de certa maneira, destacam a importância do docente no controle do seu 

processo de trabalho e explicam que o professor, ao desenvolver sua práxis pedagógica, parte 

de um objetivo a ser alcançado, realiza “[...] sua experiência no processo educativo no lugar de 

quem educa ou contribui para educar” (OLIVEIRA, 2010, n.p). 

 Os estudos apresentados sinalizam uma realidade vivenciada em algumas regiões do 

país, mas que pouco difere da realidade vivenciada no Sul da Bahia. O levantamento dessas 

pesquisas contribuiu para que compreendemos como tem sido a implementação da Lei 

11.738/2008, em diferentes partes do país e em diferentes contextos escolares públicos. Há 



 

 

85 

 

nessas pesquisas a compreensão do campo de disputa política e econômica para implantar 

políticas educacionais brasileira. 

 

2.3 Reflexões sobre os resultados encontrados nos revistas da área de Educação 
 

Também realizamos um levantamento nas revistas (periódicos) da área de Educação, 

concentradas no Norte e Nordeste do país, avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES (avaliação quadrienal / 2013-2016), enquadrados pelos 

estratos indicativos de qualidade da CAPES (A2, B1 e B2) e organizadas pelo Fórum de 

Editores de Periódicos da Área Educação, Região Norte e Nordeste do Brasil (FEPAE –NNE, 

s/d). 

Realizamos a busca nos periódicos a partir do uso das palavras-chave valorização do 

docente, hora-atividade e jornada de trabalho e de acordo com um período previamente 

estabelecido, de 2008 a 2018, período este que justificamos pela promulgação da Lei 

11.738/2008. 

Para seleção das revistas, utilizamos como critério os títulos das revistas no campo das 

políticas educacionais. Assim, as revistas com títulos específicos, como Revista Brasileira de 

Educação de Jovens e Adultos, Revista Caderno Aprender, Caderno de Filosofia e Psicologia 

da Educação, foram descartadas por saírem do foco da pesquisa. Desse modo, de um total de 

42 revistas existentes e organizadas pelo FEPAE-NNE (s/d) para área de Educação, 

identificamos 13 (treze). Analisamos mais detidamente o título de cada uma dessas revistas e 

selecionamos 7 (sete) com títulos relacionados à política educacional. 

 
Tabela 14 - Resultado do quantitativo das revistas de Educação das Regiões Norte e Nordeste  

Qualis Região Norte Região Nordeste 

A2 - 04 

B1 - 03 

Total - 07 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Fórum de Editores de Periódicos da 
Área de Educação, Região Norte e Nordeste do Brasil (FEPAE -NNE) (2019). 
* As revistas analisadas são enquadrados pelos estratos indicativos de qualidade da CAPES (A2, 

B1 e B2). 
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Não foram encontradas revistas nos estratos Qualis A113 e B2, conforme apresentamos 

na tabela anterior. Selecionamos 4 (quatro) revistas Qualis A2 e 3 (três) revistas B1, totalizando 

7 (sete) revistas. No quadro 21, apresentamos os títulos das 7 revistas selecionadas concentradas 

no campo das políticas educacionais. 

 

Tabela 15 - Resultado nominal das revistas de Educação da Região Norte e Nordeste 

Qualis Periódicos Ano de 
criação IES 

      
      
      
   Site  

A2 Revista Educação em 
Questão 

1987 UFRN www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br 

A2 Revista Cadernos de 
Pesquisa 

1985 UFMA www.periodicoseletronicos.ufma.br/i
ndex.php/cadernosdepesquisas 

A2 Revista Educação e 
Contemporaneidade 

1992 UNEB http://www.revistas.uneb.br/index.php
/faeeba 

A2 Revista Práxis 
Educacional 

2005 UESB http:/periodicos2.uesb.br/index.php/pr
axis/ 

B1 Revista Educação & 
Formação. 

2004 UECE http://seer.uece.br/?jounal=Redufor&
page=index 

B1 Revista Germinal: 
Marxismo e Educação 
em Debate. 

2009 UFBA https://portalseer.ufba.br/index.php/re

vistagerminal 

B1 Revista Educação e 
Emancipação. 

2002 UFMA http://www.periodicoseletronicos.ufm
a.br/index.php/reducacaoemancipaçao
/index 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas no Fórum de Editores de 

Periódicos da Área de Educação, Região Norte e Nordeste do Brasil (FEPAE -NNE) (2019). 

* As revistas analisadas são enquadrados pelos estratos indicativos de qualidade da CAPES 

(A2, B1 e B2). 
 

Das 7 (sete) revistas selecionadas, apenas uma apresentou 1(um) artigo relacionado à 

temática da pesquisa, entre o período de 2008 a 2018, e chegamos a esse número depois de 

fazermos o refinamento ano a ano de cada revista selecionada.  

A revista Práxis Educacional, da Universidade do Sudoeste da Bahia, Vitória da 

Conquista, organizou um dossiê  sobre o tema “Trabalho docente e desenvolvimento 

profissional”, no ano de 2014. Nesse dossiê, identificamos o artigo intitulado O trabalho 

docente na rede pública do Estado de São Paulo: apontamentos iniciais para a discussão da 

jornada de trabalho e realizamos sua leitura na íntegra. O texto é de autoria de Maria José da 

 
13Não há revistas/periódicos na região norte e nordeste Qualis A1, de acordo a avaliação quadrienal da CAPES 
(2013-2016), organizado pelo FEPAE.  
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Silva Fernandes (Universidade Estadual Paulista) e Andreza Barbosa (Universidade Metodista 

de Piracicaba). 

 O artigo tem como objetivo analisar a jornada de trabalho dos professores dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede pública estadual paulista, com uso da 

revisão de literatura, destacando que a jornada de trabalho dos professores deve contemplar não 

apenas o tempo necessário para as atividades desenvolvidas em sala de aula, como também as 

atividades extraclasse. 

As autoras apresentam uma contextualização acerca das mudanças ocorridas no mundo 

do trabalho, a partir da expansão do ideário neoliberal em todos os campos da sociedade, 

afetando todas as carreiras profissionais, algumas mais fortemente, como é o caso dos 

profissionais da educação. Segundo as autoras, o trabalho docente torna-se alvo de inúmeros 

estudos, indicando Oliveira (2003), Mancebo (2007) e Duarte (2011) como referências, e como 

debate as mundanças ocorridas no significado das atividades desempenhadas cotidianamente 

pelos professores, a partir das reformas educacionais disseminadas pelos organismos 

internacionais, introduzindo técnicas e metodologias, sistema de avaliações externas etc. O 

espaço privilegiado de atuação docente acaba recebendo uma série de tarefas que antes não lhes 

pertenciam. 

As autoras apresentam o conceito de trabalho, fundamentadas em Marx, e destacam a 

especificidade do trabalho docente, a partir dos estudos de Duarte (2011), ao definirem que o 

trabalho docente não se submete às mesmas temporalidades da produtividade. Para o professor, 

a vida profissional e a vida privada se entrelaçam e o trabalho é atividade que se faz o tempo 

todo ou, como afirma Arroyo (2000 apud FERNANDES; BARBOSA, 2014), não é 

simplesmente uma profissão, mas um modo de ser. 

Segundo as autoras, a docência também apresenta sua especificidade por ser uma 

atividade que exige grande envolvimento emocional dos sujeitos. De acordo com Dall Rosso, 

o conceito de jornada de trabalho, “tempo gasto pelo indíviduo em atividade laboral durante o 

dia, semana, mês, ano ou vida” (DALL ROSSO, 2010 apud FERNANDES; BARBOSA, 2014, 

p. 125), aponta várias problemáticas que cercam a jornada de trabalho docente, desde o acúmulo 

de demandas cada vez mais amplas até as condições objetivas de trabalho, como alongamento 

da jornada de trabalho para obtenção de um salário que atenda mininamente as necessidades do 

sujeito. 

Para as autoras, a docência não se realiza apenas na sala de aula ou nos horários previstos 

nos contratos, muitas vezes são utilizados horários de lazer, descanso, estar com a família para 
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preparar aulas, fazer pesquisas, corrigir atividades etc. Diante do exposto, as estudiosas 

concluem que esse tempo destinado ao trabalho extraclasse, ao ser realizado fora da jornada de 

trabalho e sem renumeração, constitui-se como um processo de exploração do trabalho docente. 

É de consenso geral que há a necessidade desse tempo ser contabilizado na jornada de trabalho 

do docente para a valorização do profissional da educação e melhoria das condições de trabalho. 

Nesse sentido, as autoras apontam para vários documentos que fundamentaram essa conquista, 

entre esses: documento da UNESCO intitulado “Recomendações Relativas à Condição dos 

professores” de 1966, Lei nº 10.172 de 2001, Plano Nacional de Educação (PNE) e a própria 

Lei nº 11.738/2008. Em relação a resultados da pesquisa, averiguamos que o Estado de São 

Paulo realizou a adequação da Lei 11.738/08, no ano de 2012. 

O mencionado trabalho contribuiu para nossa pesquisa com o aprofundamento dos 

conceitos de trabalho, trabalho docente e jornada de trabalho, o que pôde nos auxiliar para 

contextualizar a análise da organização do trabalho docente na Educação Infantil, subsidiando 

a reflexão acerca da complexibilidade e especificidade da profissão docente e da implementação 

de políticas educacionais nessa etapa da educação. 

Diante do levantamento realizado e das leituras dos resultados encontrados para as 

produções acadêmicas, percebemos que há muito a ser discutido acerca da implementação da 

Lei 11.738/2008, principalmente em relação aos docentes (professores/as, coordenadores/as e 

gestores/as) que exercem o trabalho na Educação Infantil. Não encontramos nenhum trabalho 

voltado à discussão da organização do trabalho pedagógico para essa etapa da educação nas 

revistas do Norte e Nordeste, considerando que a valorização, hora-atividade e jornada de 

trabalho estão interligadas e não podem ser separadas, correndo o risco da parcelarização do 

trabalho docente, o que decorre da perda do controle do processo de trabalho docente. 

Esses estudos ajudamnos a compreender que as políticas educacionais implementadas 

nos últimos tempos vêm requerendo do docente um profissional que execute as políticas sem 

problematizar a realidade das crianças, dos jovens e adultos. Refletir acerca da organização do 

trabalho pedagógico para a formação integral do sujeito necessita considerar a especificidade 

do trabalho docente e sua práxis. 

Segundo Paro (2012), retomando a discussão realizada no primeiro capítulo deste 

trabalho, o produto do processo educativo ou pedagógico é a transformação da personalidade 

do aluno mediante a apropriação de conhecimentos, atitudes, habilidades etc. Paro expõe: 

 

De qualquer forma, se o processo de trabalho pedagógico se realizou a 
contento, consideramos que o educando que ‘sai’ do processo é diferente 
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daquele que aí entrou. É esta diferença que constitui verdadeiramente o 
produto da educação escolar. A consequência desse conceito de produto 
pedagógico é a refutação da ideia de que, no processo de trabalho pedagógico, 
o produto não se separa da produção. Na verdade, esta separação se dá de fato, 
na medida em que, para além do processo, permanece algo que é utilizado pelo 
educando pela vida afora. É claro que tal separação não se dá nos moldes 
absolutos em que se verifica na produção material. Nesta, há um intervalo 
entre produção e consumo, de tal forma que o produto se destaca 
completamente da produção. No caso da produção pedagógica, o consumo se 
dá imediatamente, como observa Saviani, mas não apenas imediatamente, já 
que se estende para além do ato de produção. (PARO, 1993, p. 106). 

 

Nesse sentido, a parcelarização do trabalho docente é algo que afeta a natureza do 

trabalho pedagógico. Em relação à Educação Infantil, ao trabalho com as crianças, a pretensão 

de parcelarização do trabalho pedagógico é ainda mais preocupante, visto que a finalidade dessa 

etapa da educação é a formação integral da criança por meio dos eixos estruturantes – interação 

e brincadeiras –, tendo o cuidar e o educar como pilares dessa ação educativa. 

De acordo com Côco (2010), contudo, tem se acompanhado um alargamento da função 

da docência na organização da carreira dos trabalhadores da Educação Infantil, à medida que 

grupos de trabalhadores “auxiliares”, com distintas formas de nomeação (auxiliar, monitor, 

auxiliar de desenvolvimento infantil, etc.), vão se inserindo na carreira docente da Educação 

Infantil, atuando em parceria com o professor, mas muitas vezes não possuem formação em 

magistério e, geralmente, recebem remuneração inferior (CÔCO, 2010).   

Esses auxiliares, ainda segundo a autora, realizam o trabalho do cuidar, alimentando a 

criança, cuidando da sua higiene etc. Nesse caso, o professor fica com a tarefa de realizar as 

atividades “pedagógicas”. Essa fragmentação revela a parcelarização do trabalho docente na 

Educação Infantil, assim como a sua precarização. As distinções na carreira, remuneração e 

condições de trabalho na docência da Educação Infantil, em relação aos outros níveis de ensino, 

refletem o pouco reconhecimento do trabalho com as crianças pequenas (SILLER; CÔCO, 

2008).  

Sobre esse aspecto, Kramer (2008) afirma que há uma visão ideológica em relação ao 

magistério infantil no tocante à questão do cuidado às crianças pequenas em substituição dos 

cuidados maternos. Esse cuidado é concebido como algo intrínseco à natureza da mulher, de 

seu encargo ligado à sua afetividade, ao seu papel sexual reprodutivo. Nesse sentido, a questão 

do gênero é um fator que contribui para a precarização das condições de trabalho, dispersando 

a organização e discussão das docentes acerca de melhorias quanto à remuneração e não 

percepção do valor da sua profissão, “[...] à medida que considera-se que o trabalho do 

profissional de educação infantil necessita de pouca qualificação e tem menor valor” 
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(KRAMER, 2008, p. 221). Outro aspecto que interfere na constituição histórica da carreira está 

no fato da docência da Educação Infantil ser um campo de atuação essencialmente feminino, 

um contexto “[...] que se apresenta desvalorizado em relação ao que se convencionou chamar 

de universo masculino, cujo modelo de trabalho é tido como racional ou técnico e onde 

predominam relações de impessoalidade nos espaços públicos” (CERISARA,1996, p. 159). 

Ferreira e Côco (2011) apontam que “tal dinâmica pode ser observada nas novas 

políticas de contratação dos trabalhadores docentes e de fragmentação e flexibilidade do plano 

de carreira desses trabalhadores” (FERREIRA; CÔCO, 2011, p. 362). 
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3 A GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE UNA-BAHIA PARA O 

ATENDIMENTO |À EDUCAÇÃO INFANTIL: DA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE 

ENSINO ÀS POLÍTICAS PARA A JORNADA DE TRABALHO 

 

 Visando compreender como ocorreu a política de implementação da Lei 11.738 de 16 

de julho de 2008 (BRASIL, 2008) ,no município de Una-BA, para a garantia da jornada de 

trabalho na Educação Infantil voltada ao estudo, planejamento e avaliação, a partir da orientação 

da gestão municipal, em 2016, fomos buscar informações entre as três instâncias importantes 

no processo de formulação e elaboração da política educacional municipal: Secretaria de 

Educação, Conselho Municipal de Educação e Sindicato dos Professores de Una-Bahia. 

 A luta dos(as) educadores(as) por valorização profissional e melhores condições de 

trabalho tem marcas na história e tanto conquistas quanto derrotas estão inseridas nesse campo 

de lutas, em um processo dinâmico e dialético das políticas elaboradas para o atendimento à 

reivindicação dos professores e à educação de qualidade.  

 

3.1 A organização educacional do município de Una-Bahia e as docentes para o 

atendimento à Educação Infantil 

 

O município de Una-BA estruturou seu sistema de ensino pela Lei Municipal nº 733 de 

novembro de 2006 (UNA, 2006) e oferece as seguintes etapas de ensino pela rede municipal: 

Educação Infantil, a partir de 1 ano de idade a 5 anos e 11 meses; Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano); EJA - primeiro segmento (1º ao 5º ano) e 

segundo segmento (6º ao 9º ano); e Educação Especial pela APAE, atendendo à Pré-escola e 

EJA - primeiro segmento (1º ao 5º ano). A regulamentação do Ensino Fundamental de 9 anos 

ocorreu a partir de 2008, no Sistema Municipal de Ensino de Una-BA. 

De acordo com dados da Secretaria de Educação (SEDUC, 2019), a rede municipal é 

composta por: 1 PROINFÂNCIA14, que atende a crianças de 1 ano a 3 anos de idade; 5 escolas 

de Ensino Fundamental (EF) – 1 escola para Anos Finais do Ensino Fundamental e 4 escolas 

para Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com salas de Educação Infantil para atendimento 

às crianças de 4 e 5 anos de idade. A Escola Mico Leão (Associação de Pais e Alunos Especiais 

 
14O PROINFÂNCIA foi criado pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007. É um programa do governo federal 
de assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios para construção, reforma e aquisição de 
equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da Educação Infantil. Disponível em: 
http://www.portal.mec.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2020. 
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- APAE) é conveniada e atende a crianças de 4 até os 7 anos de idade e EJA (primeiro segmento 

- 1º ao 5º ano), de acordo com as especificidades das crianças de grau severo, como autismo de 

moderado a severo, paralisia cerebral, deficiência intelectual, que necessitam desse atendimento 

especializado em turno integral.  

A rede pública municipal possui 18 escolas do campo de Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais, entre elas, 15 escolas do Ensino Fundamental - Anos Iniciaism com salas de 

atendimento às crianças de 4 e 5 anos de idade e 3 escolas com apenas a Educação Infantil. Para 

atendimento no campo, possui 3 escolas de Ensino Fundamental - Anos Finais, mas não possui 

escola para atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade. A rede privada possui 2 escolas que 

atendem a partir dos 3 anos de idade e Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais. Há 

também uma escola de Ensino Médio que é ofertado pela rede estadual. De acordo com a tabela 

16, apresentamos o quantitativo de matrícula da rede pública de Una (campo e sede) com 

crianças a partir de 1 ano de idade até 3 anos e 11 meses (creche) e 4 anos a 5 anos e 11 meses 

(Pré-escola) nos anos de 2009 a 2019. 

 
Tabela 16 - Quantitativo da matrícula de crianças de 1ano de idade até 3 anos e 11 meses (creche) e de 
4 anos a 5 anos e 11 meses (Pré-escola) no município de Una/BA, ano 2009 a 2019 

ANO CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL 

2009 242 383 625 

2010 263 405 668 

2011 235 451 686 

2012 251 459 710 

2013 241 453 694 

2014 252 488 740 

2015 209 573 782 

2016 240 495 735 

2017 240 457 697 

2018 207 488 695 

2019 215 544 759 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações obtidas junto à Secretaria de Educação de uma 
(2019). 
*Período de busca: 2009-2019. 

 

A história da Educação Infantil no município de Una-BA se dá com a tentativa de se 

constituir um espaço educativo para as crianças, iniciando com a criação da primeira instituição 

no ano de 1983, na gestão do prefeito Antônio Andrade. A instituição funcionava no prédio 
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anexo à Escola André Rebouças, que tinha como diretora a senhora Ana Celi e atendia a  

crianças de 2 a 6 anos de idade. 

Em 1984, a instituição foi transferida para o prédio da Escola Municipal Liberalino 

Barbosa Souto, funcionando em três salas, com aproximadamente 70 crianças ao todo, e 

vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo fiscalizada pela Secretaria de 

Assistência Social do Estado, com visita periódica dos técnicos. A instituição funcionou até o 

ano de 1986, fim do governo de Antônio Andrade.  

Em 1999 iniciou-se um novo processo de resgate da instituição de atendimento às 

crianças no município, com o prefeito Dejair Birschner. O poder executivo desapropriou o 

prédio que até então funcionava a Cooperativa de Trabalhadores Rurais, pagando o valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais). Em seguida, o prédio foi reformado para, assim, atender a 

crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses de idade. Foi dado o nome de Frei Silvério, em 

homenagem a um pároco do município que muito contribuiu para o trabalho com crianças 

carentes na cidade (UNA, 2012). 

Em 2000, a instituição atendia a crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses de idade e 

funcionava em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que recebia o recurso 

financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNDE), e a Secretaria Municipal 

de Educação, que fornecia os recursos humanos (professores e funcionários). De 2001 a 2008, 

a instituição continuou vinculada à Secretaria de Assistência Social e, somente em 2009, a 

instituição Frei Silvério passou a ser vinculada à Secretara de Educação15. 

Com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)16, em  2007, a partir de grande luta em 

defesa da inclusão de toda a educação básica ao fundo e, inclusive, em defesa dos recursos 

destinados para inclusão também das crianças de 0 a 3 anos de idade, a instituição Frei Silvério 

passou a atender crianças de 1 a 5 anos de idade, em cumprimento à LDB de 1996, e assim 

consolida-se a Educação Infantil municipal.  

Em 2004, o prefeito Dejair Birschner aderiu ao programa ProInfância17 e iniciou-se a 

construção de uma instituição infantil em terreno próprio, com uma arquitetura própria para o 

 
15Em 1996 é promulgada a LDB 9.394/96, em que a Educação Infantil passa a integrar a Educação Básica como 
primeira etapa. No entanto, a vinculação dessa etapa da educação à Secretaria de Educação Municipal só ocorre 
em Una-BA no ano de 2009, 12 anos depois.  
16FUNDEB foi sancionado pela Lei nº11.494, é fundo de natureza contábil, cujos recursos devem ser aplicados na 
manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e na valorização do magistério. 
17 Para construção de escolas de Educação Infantil, poderão ser adotados projetos-padrão, nomeados Tipo B, Tipo 
C, Tipo 1 e Tipo 2, fornecidos pelo FNDE, cujos parâmetros técnicos para a implantação em terrenos são 
predefinidos pela autarquia, em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação Básica do MEC. 
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atendimento às crianças, conforme descrição do programa. A arquitetura é do tipo B, feita para 

atender 224 crianças em dois turnos, matutino e vespertino, ou 112 crianças no período integral, 

de acordo com as orientações do programa. O ProInfância no município foi inaugurado em 

fevereiro de 2014, em outra gestão. 

Nesse ano de 2014, de início do ProInfância no município, a instituição contou ainda 

com a  ajuda de outro programa do governo federal, Programa Brasil Carinhoso 

(Resolução/SEB/MEC nº 1, de 28 de novembro de 2014), que consiste na transferência 

automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção e desenvolvimento 

da Educação Infantil, contribui para as ações de cuidado integral, segurança alimentar e 

nutricional, além de garantir o acesso e a permanência da criança na Educação Infantil.  

De acordo com os dados do Censo Escolar de 2019, o ProInfância de Una atendeu a 215 

crianças de 0 a 3 anos e 11meses de idade, em período integral. A instituição está localizada na 

Avenida Getúlio Vargas ( s/n), na cidade de Una/BA, pertence ao Sistema Municipal de Ensino, 

é mantida com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e 

pela Prefeitura Municipal de Una (PMU), situada na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida 

(UNA, 2019). 

 
Figura 8 - Creche Municipal de Una-BA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEDUC-UNA, 2019. 

 

Atualmente, a instituição atende a crianças na faixa etária de 1 a 3 anos de idade. A 

escolha para o atendimento às crianças de 1 a 3 anos de idade se deu por meio das discussões 

com o Núcleo de Educação Infantil - NEI da Secretaria Municipal de Educação e Conselho 

Municipal de Educação, que respaldaram a iniciativa da Secretaria de Educação para iniciar um 

processo gradual de adequação à idade das crianças, de forma que não viesse a prejudicar a 

comunidade. O espaço criado foi pensado para as crianças de 1 a 3 anos, por isso as crianças de 
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4 e 5 anos de idade foram direcionadas às instituições do município, que atendem ao Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais e que possuem salas destinadas ao atendimento dessas crianças.  

 Em nossa experiência no município com o trabalho na Educação Infantil, percebemos 

que ainda não é o ideal o atendimento às crianças de 4 e 5 anos de idade em escolas de Ensino 

Fundamental, compartilhando espaços sem a devida adaptação para atendimento a esta faixa 

etária. Essa situação reflete a necessidade de construção de Centros de Educação Infantil na 

cidade. Vale ressaltar que a necessidade de construção de instituições infantis é uma realidade 

em todo o país. A criação de programas, como o ProInfância, foi muito importante para os 

municípios, mas foi insuficiente para o atendimento à demanda que é muito grande em relação 

ao que é possível abarcar esse programa. Além disso, muitas vezes, fatores burocráticos ou 

desinteresse político impediram que municípios fizessem adesão ao programa. 

Quanto aos docentes da rede municipal de Una, analisamos que, em 1999, o município, 

na gestão do prefeito Dejair Birschner e do secretário de Educação Antônio Raimundo Silva de 

Santana, por meio do convênio com o governo federal, aderiu ao programa Proformação. 

Tratava-se de um curso de nível médio, com habilitação em magistério. O Proformação foi 

idealizado para atingir prioritariamente as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, locais onde 

existia um número alto de professores leigos, muitas vezes sem o Ensino Fundamental (antigo 

1º grau). 

O curso, com a duração de 2 anos, proporcionou a professores sem habilitação, que 

atuavam nas quatro séries iniciais e classes de alfabetização das escolas da rede pública, o 

domínio dos conteúdos do Ensino Médio e a formação pedagógica. O programa foi uma 

estratégia criada pelo governo federal para que os municípios também pudessem cumprir as 

exigências da Lei do Fundef18, segundo a qual “aos professores leigos é assegurado prazo de 

cinco anos para a obtenção da habilitação necessária ao exercício das atividades docentes – 

ensino médio e magistério”. (FUNDEF, 2003, p. 14). No município foram habilitados cerca de 

30 (trinta) profissionais, em sua grande maioria professores que atuavam na Educação infantil 

e na zona rural do município. 

Entre os anos de 2002 a 2012, no município, 50 professores que ainda não tinham nível 

superior foram contemplados com a implementação do PROAÇÃO, Programa de Formação de 

 
18FUNDEF foi sancionado pela Lei nº 9.424 de 1996. Trata-se de um fundo de natureza contábil cujos recursos 
devem ser aplicados exclusivamente no Ensino Fundamental, na manutenção e desenvolvimento do ensino 
fundamental público e na valorização do magistério. 
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Professores em Atuação na Educação Básica que, em convênio firmado com a Universidade 

Estadual de Santa Cruz/UESC, ofereceu curso para atendimento às demandas do município. 

Em 2002, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), foi 

implementada a política nacional de formação dos profissionais do magistério da educação 

básica, por meio da criação da Plataforma Freire e Universidade Aberta do Brasil (UAB). Esses 

programas formam um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível 

superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, 

por meio do uso da metodologia da educação à distância. Cerca de mais de 100 profissionais 

da educação do município participaram desses programas.  

Em 2003, segundo relato do secretário de educação, o aperfeiçoamento dos professores 

repecurtiu na folha de pagamento que aumentou consideravelmente, enquanto o repasse do 

governo não aumentou, o que colocou os municípios em grande dificuldade financeira. 

Os dados dos recursos humanos do município de Una-BA, ano de 2019, demonstrou um 

quadro do magistério do município com um total de 282 professores, sendo 247 concursados e 

35 contratados, conforme demonstra a tabela 17. 

 
Tabela 17 - Número de professores da Educação Básica concursados do município de Una/BA por nível 
de aperfeiçoamento 

Padrões Identificação Quantidade 

Nível 1 Profissional da educação com formação em ensino médio completo em 
magistério, na modalidade normal ou sem aformação exigida para o 
enquadramento nos demais padrões. 

57 

Nível 2 Profissional da educação com formação em nível superior, em curso de 
licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas específicas 
docurrículo, com formação pedagógica. 

97 

Nível 3 Profissional da educação com formação em nível superior com pós-
graduação em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas. 

93 

Total  247 

Fonte: elaborado pela autora com base nas informações obtidas junto aos Recursos Humanos – 
SEDUC/Una (2019). 
* Tais informações referem-se ao cumprimento da Lei nº 775 de 23 de dezembro de 2003, Plano de 
cargos e salários do município. 
 

Em relação aos profissionais que atuam na Educação Infantil de Una-BA, também são 

regidos pelo Plano de cargos e salários do município, a Lei nº 775 de 23 de dezembro de 2008 

que, em seu Art. 15, inciso I, apresenta a diferença salarial entre os padrões: a) Nível I para 

nível II: 38,41%; b) Nível II para nível III: 20%. A promoção é a passagem do empregado 
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público do magistério de uma referência para outra superior. Nesse atual plano de cargos e 

salários, essa mudança se dá de acordo com o Art. 16, incisos I, II e III da seguinte forma: a 

mudança de nível não só reflete uma mudança salarial quanto o avanço na qualificação do 

professor. 

Essas questões afetam o trabalho das professoras da Educação Infantil. Há ainda os 

monitores, que são contratados com jornada de trabalho de 40 horas, com salários 

significativamente menores, muitas vezes sem a formação adequada para atuar nessa etapa da 

educação.  

 

3.2 A organização do sistema de ensino em Una-Bahia 
 

A partir da Lei Municipal nº 733 de 22 de novembro de 2006, a Secretaria Municipal de 

Educação, como órgão próprio do sistema municipal de ensino, passa a exercer as atribuições 

do poder público municipal em matéria de educação, no âmbito da educação básica. Entre as 

suas atribuições:   

 

I – Oferecer prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil em 
crehes e pré-escolas, permitindo a atuação em outros níveis de ensino, quando 
estiverem plenamente atendidas as necessidades de sua área de competência e 
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados a manuntenção e o 
desenvolvimento do ensino; 
II - Planejar, coordenar, orientar, executar, supervisionar e avaliar as 
atividades de ensino; 
III - Elaborar e executar políticas educacionais em consonância com as 
diretrizes do Plano nacional da Educação. (UNA, 2006, n.p.).  
 

A secretaria de educação é um órgão de extrema importância para o sistema educacional 

municipal no que se refere à implementação de uma política e sua função é planejar e criar 

diretrizes para o atendimento à educação sob sua incumbência. Com essa compreensão, 

buscamos na secretaria municipal de educação informações a respeito da política de 

implementação da Lei nº 11.738/2008 no município. O objetivo foi conhecer como ocorreu a 

política de implementação da referida lei no município de Una-BA para a garantia da jornada 

de trabalho na Educação Infantil voltada ao estudo, planejamento e avaliação a partir da 

orientação da gestão municipal, em 2016, e como foi organizado o trabalho pedagógico das 

docentes da Educação Infantil a partir dessa orientação. Encontramos a Portaria nº 07 de 24 de 

fevereiro de 2016 (ANEXO IV), que estabelece as diretrizes para distribuição das disciplinas e 

carga horária dos docentes da Rede de Educação Municipal de uma-BA, em atendimento à 

jornada de trabalho relativa a 1/3 da carga horária. Em seu Art. 1º, orienta a distribuição da carga 
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horária junto aos docentes regentes da rede municipal de ensino, reportando a consideração do 

Parecer CNE/CEB 18/2012 sobre o assunto: 

 

§ 1º Os sistemas têm a liberdade de organizar seu tempo e o tempo de 
composição da jornada de trabalho de cada professor, desde que não ultrapasse 
o teto de 40 horas semanais, como determina o § 1º do art. 2º da Lei 11. 
738/2008. Segundo o § 1º do Parecer CNE/CEB 18/2012 é outorgado ao 
sistema de ensino a organização da jornada de trabalho do professor desde que 
obedeça o que rege a Lei 11.738/2008.  A organização da jornada de trabalho 
é prerrogativa de responsabilidade do município, tendo como representante 
legal a Secretaria de Educação que sendo sistema de ensino tem o Conselho 
Municipal de educação como orgão que exerce as funções normativas, 
consultivas, deliberativas e também mobilizadoras e de controle social, 
fiscalizadoras da política municipal de educação. 
§ 2º De acordo com a Lei nº 11.738/2008, portanto, ao professor deve ser 
assegurada uma composição da jornada de trabalho que comporte no máximo 
2/3 (dois terços) de cada unidade que compõem essa jornada, ou seja, cada 
hora de interação com os estudantes. E, em decorência, no miníno 1/3 (um 
terço) destas horas destinadas às atividades extraclasse. (UNA, 2016). 
 

 O § 2º apresenta a composição da jornada de trabalho do professor estabelecida na Lei 

11.738/2008, quantificando o percentual de tempo a ser destinada à interação com o estudante 

e o tempo destinado à atividade extraclasse que se refere ao planejamento, estudo e avaliação. 

Esse aspecto da lei é um dos principais avanços na questão da valorização do magistério, haja 

vista que esse tempo historicamente não era renumerado, ao ser contabilizado dentro da jornada 

de trabalho representa uma conquista para a classe de profissionais da educação. 

Logo abaixo do § 2º, a portaria apresenta uma explicação acerca da hora-aula e da 

jornada de trabalho, rearfirmando que a lei 11.738/2008 vem respaldar a jornada do professor 

independente de a hora-aula ser de 40, 50 ou 60 minutos.  

 

Assim, em uma jornada de 40 horas semanais, independente da unidade de tempo e 
se compõem para o estudante (60 minutos,50 minutos e 45 minutos) 26, 66 destas 
estão destinadas à interação com os educandos e as demais 13.33 para atividades 
extraclasse. Vê-se assim, que independente da organização de cada sistema de ensino, 
que pode definir a hora-aula em 50 minutos, 45 minutos, 40 minutos ou outra 
quantidade de tempo, a unidade que mensura uma hora é a hora, em sua definição 
clássica, ou seja, pode haver aulas com a duração diferente da duração de uma hora, 
mas a hora, quando assim é dito, é a hora mesma, compreendida como um período de 
60 minutos, isto porque a hora legal brasileira se apóia no Tratado de Greenwich. 
“Independente do número de aulas que os alunos obterão durante um período de 40 
horas semanais, a Lei nº 11.738/2008 se aplica a cada professor individualmente. Por 
exemplo, numa jornada de 40 horas semanais, o professor realizará 26, 66 horas de 
atividades com educandos e 13, 33 horas de atividades extraclasse. (UNA, 2016).  
 

A aplicabilidade da lei, portanto, está na jornada de trabalho do professor e não faz 

menção se ele exerce a função na Educação Infantil ou nos anos iniciais e/ou finais do Ensino 

Fundamental, como exposto no Art. 2º. 
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No Art. 2º, as aulas nas Unidades Escolares do Município de Una em todos os níveis 
de ensino deverão ser organizadas atendendo a 2/3 da jornada de trabalho com 
os alunos, e 1/3 da jornada de trabalho sem alunos. (UNA, 2016).  

 

Quanto ao § 3º, apresenta que “2/3 da jornada de 20h equivale a 13h e 40 minutos com 

alunos e 1/3 equivale a 6h e 20 minutos sem aluno”, conforme a Lei 11.738/2008. No §3º há a 

preocupação em definir o período em que o professor estará em interação com o aluno e quando 

não estará. No entanto, essa expresão “sem aluno” gerou uma lacuna na interpretação desse 

tempo, pois a portaria não deixa claro a que se destina esse tempo “sem aluno” e isso vai 

reverberar em interpretações, como do tempo destinado a planejamento, estudo e avaliação19. 

Além dessa questão do 1/3 “sem aluno”, a portaria não fez também, nesse parágrafo, qualquer 

menção ao trabalho das docentes da Educação Infantil. De certo que há o direito a 1/3 do 

trabalho sem as crianças, para o planejamento, estudos, formação, mas não menciona ou deixa 

a cargo da gestão escolar, como descrito no § 4º, que aborda a organização do trabalho docente 

com as crianças e sem as crianças.   

Em relação ao § 4º, temos: “A Unidade Escolar que tem em sua organização curricular 

50 minutos terá a organização da jornada do professor em 16 aulas por componente curricular 

para cada 20h de trabalho docente” (UNA, 2016). De acordo com o § 4º do Art. 2º, tanto o 

Ensino Fundamental quanto a Educação Infantil devem utilizar o parâmetro da hora-atividade, 

considerando a aula que pode ser de 50 minutos, sem atentar para as especificidades da 

Educação Infantil. Ao colocar todas as etapas em um mesmo conjunto, sem se atentar para suas 

especificidades, principalmente na Educação Infantil, contabilizando o trabalho com as crianças 

em hora-aula, repercutiu na organização do trabalho pedagógico, aspecto discutido mais  

No § 5º, temos: “Quanto às atividades referentes a 1/3 da jornada de trabalho sem o 

aluno atender-se-á que assegura a Lei” (UNA, 2016). O §5º apenas cita a lei, referenciando a 

parte da jornada que se refere a 1/3 de planejamento, estudo e avaliação. Mais uma vez 

constatamos a falta de um aprofundamento nessa questão tão importante da jornada do 

professor e a ausência de um parecer do Conselho Municipal de Educação sobre isso. 

 O parágrafo único, do Art. 2º, dispõe que “cabe à Gestão Escolar elaborar o horário dos 

docentes, alinhando o processo de ensino/aprendizagem com a organização das horas previstas” 

(UNA, 2016). A secretaria de educação apresentou uma organização da jornada de trabalho aos 

docentes da rede, mas não considerou a especificidade do trabalho na Educação Infantil.  

 
19 Essa questão é aprofundada no quarto capítulo desta dissertação. 
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A reivindição dos docentes pelo cumprimento à Lei 11.738/2008, principalmente no que 

concerne a 1/3 de atividade extraclasse, aspecto descrito na portaria, revela que parece que não 

houve um planejamento para a implementação dessa lei na Educação Infantil nem para os 

impactos no processo educativo de interação com as crianças. De acordo o parágrafo único, 

ficou sob responsabilidade de cada gestão escolar elaborar o horário dos docentes, misturando 

os conceitos de hora-aula e hora-atividade docente.  

Diante desse contexto, ainda precisando esclarecer sobre o cumprimento da jornada de 

trabalho em relação a 1/3 de atividade extraclasse, fomos buscar junto ao Conselho Municipal 

de Educação e o Sindicato dos Professores, informações sobre a reivindicação do cumprimento 

da Lei 11.738/2008 e a respeito da Portaria nº 07 de 24 de fevereiro de 2016 que estabelece as 

diretrizes para distribuição das disciplinas e carga horária dos docentes da ede de Educação 

Municipal de uma-BA. 

 

3.3 O Conselho Municipal de Educação de uma-BA e o seu papel na implementação da 

Lei 11.738/2008 no município 

 

A Constituição Federal de 1988 elevou os municípios à condição de ente federado, 

imprimindo responsabilidades e competências. A LDB, Lei nº 9394/1996, reafirma essas 

responsabilidades e, no seu Art. 11, das incumbências, e em seu parágrafo único dispõe que “os 

municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com 

ele um sistema uníco de educação básica" (BRASIL, 1988, n.p.). Essa integração da rede 

municipal ao sistema estadual de ensino resultaria na vinculação das escolas municipais às 

normas educacionais e autorização, credenciamento e supervisão desse sistema. Contudo, os 

municípios podem criar seus sistemas próprios de educação e dos Conselhos Municipais de 

Educação. Por essa opção, tem a responsabilidade de organização do Sistema Municipal de 

Ensino (VIEIRA, 2016). 

O Conselho Municipal de Educação de Una foi criado pela Lei Municipal nº 561 de 29 

de dezembro de 1997, um órgão colegiado composto por segmentos, entidades civis e poder 

público, que exerce funções normativas, consultivas, deliberativas, mobilizadoras, de controle 

social e fiscalizadoras da política municipal de educação, incluindo o sistema de ensino do 

município. Para Cury (2006), um Conselho de Educação é, antes de tudo, um órgão público 

voltado para garantir, na sua especificidade, um direito constitucional da cidadania. Eis porque 

um conselheiro, membro desse órgão, ingressa no âmbito de um interesse público cujo 
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fundamento é o direito à educação das pessoas que buscam a educação escolar (CURY, 2006, 

p. 41). 

Essas funções determinam o grau de reponsabilidade que esse órgão representa na 

sociedade e também a importância da sociedade civil organizada no controle social das 

atividades do Estado em relação à educação. Fomos buscar no CME de Una informações a 

respeito da implementação da Lei 11.738/2008 e a respeito da Portaria nº 07 de 24 de fevereiro 

de 2016.  Em visita à sede do conselho, solicitamos à Presidente, a Senhora Vera Soares, 

esclarecimentos a respeito de como o CME recebeu o documento que orienta a jornada de 

trabalho docente da rede municipal.  

Segundo a Presidente, o Conselho Municipal de Educação não foi envolvido na 

discussão dessa matéria. No diálogo estabelecido, ela declara que o conselho não foi convidado 

a participar do debate, ficando restrito ao sindicato de professores e à secretaria de educação. 

De acordo com o que dialogamos, o fato de o CME, órgão que representa a sociedade civil 

organizada no controle social das atividades do Estado em relação à educação, estar de fora 

dessa discussão representa um grande hiato na implementação dessa política no município. Para 

além da Portaria nº 07 de 24 de fevereiro de 2016, nenhum outro documento foi elaborado em 

um processo democrático de discussão criando diretrizes para a implementação dessa política. 

O Conselho foi tolhido de exercer sua função como órgão consultivo, normativo e deliberativo 

das políticas educacionais do município.  

A não ampliação da discussão, de uma normatização da implementação da política, 

envolve vários aspectos, a saber: jornada de trabalho do professor, a organização do trabalho 

pedagógico, aspectos econômicos, recursos humanos etc. A política chega ao chão da escola de 

forma desafiadora, como constatamos na Ata nº 23/2015 de reunião dos sindicatos dos 

professores, que trata do tema, “atividade extraclasse e jornada de trabalho do professor”, e 

relata o despreparo dos gestores ao tentarem implantar a lei sem nenhum direcionamento da 

Secretaria de Educação. Muitos gestores não estavam conseguindo organizar a carga horária do 

professor, de forma que contemplassem os 2/3 de interação com as crianças e 1/3 sem interação, 

o que gerou muitas incertezas naquele momento.  

 

3.4 O Sindicato de professores na implementação da Lei 11.738/2008 no município 

 

Segundo alguns estudiosos, a primeira associação de professores do ensino público no 

Brasil foi a associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo (ABPPSP), fundada 



 

 

102 

 

em 27 de janeiro de 1901. Essa associação se propunha a reunir professores do ensino público 

para proporcionar benefícios aos membros, como prestação de serviços de saúde, assistência 

financeira em caso de moléstia, invalidez ou necessidade momentânea e assistência jurídica, 

além de manter o aprimoramento moral e intelectual do professorado paulista. Nesse momento, 

ainda não havia se constituído um sindicato. Segundo Nóvoa, há uma diferenciação entre 

sindicato e associações: 

 
Os sindicatos de professores trabalham no ser igual. As associações de 
professores trabalham no ser diferente. O sindicato trabalha na construção de 
uma profissão docente única, desde os educadores de infância até aos 
professores de ensino superior, na consolidação de um código unificador da 
idiossincrasia dos professores, na afirmação da homogeneidade da profissão 
docente. As associações procuram pelo contrário, reforçar a identidade própria 
de determinado grupo de professores (Nóvoa, 1991, n.p.). 

 

No contexto da organização docente, por meio sindical, conforme esclarece Nóvoa 

(1991), os profissionais da educação agregam-se pela preocupação do aspecto econômico 

corporativo, cuja estratégia e meio reivindicativo têm sido o fenômeno das greves que 

eclodiram, principalmente a partir do final dos anos de 1970, e repetiram-se em ritmo, 

frequência e duração crescentes ao longo da década de 1980 (SAVIANI, 2013). 

Em 1990, em um congresso realizado em Campinas, no Estado de São Paulo, é formada 

a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). O congresso teve o objetivo 

de unificar várias federações setoriais da educação em uma mesma entidade nacional. Com a 

unificação da luta dos trabalhadores da Educação e o surgimento de novas regras de organização 

sindical, a CNTE ganha força com a filiação de 29 entidades e quase 700.000 sindicalizados 

em todo o país. No ano de 2019, a CNTE conta com 50 entidades filiadas e mais de um milhão 

de sindicalizados. Na Bahia, esse movimento inicia-se na década de 1940, com onze professores 

assinando uma ata de fundação da Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB-

BA). O professor de matemática formado na primeira turma da Faculdade de Filosofia 

Ramakrishna Bagavan dos Santos foi o primeiro Presidente da APLB-Bahia e o grande 

articulador dessa ideia no Estado (Dias, 2008). 

No período de fundação, o presidente almejou uma APLB mais ampla e percorreu por 

várias regiões do Brasil, objetivando criar outras associações por todo o país para fortalecer o 

movimento e ganhar reconhecimento nacional (Dias, 2008). Os anos de 1950 foi um período 

difícil e, mesmo sem sede própria, manteve-se atuante. Nos anos 1960, no período da ditadura 

militar, o movimento não desistiu dos seus ideais e, em 1970, as manifestações eclodiram e as 

lutas intensificaram-se. Em 1980, a entidade toma um novo impulso, agregando novos 
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militantes e, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, os militantes discutem a 

possibilidade de a associação tornar-se um sindicato. 

A transformação da associação em sindicato se deu em 9 de junho de 1989. O seu 

primeiro nome seria Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia (SINDEBA). No 

entanto, o nome não foi bem aceito pela classe, pois o nome APLB já tinha referência nacional 

e era forte. Dessa forma, em reunião com a categoria, foi decidido manter a sigla APLB. Na 

perspectiva de sua organização, a APLB vem crescendo paulatinamente com caráter sindical, 

mesmo com dificuldade, tornando-se um sindicato de referência na Bahia. Segundo Santos 

(1993, p. 144), “há uma mudança geral no sindicalismo brasileiro no final da década de 70 e 

durante a década de 80, quando ocorrem mudanças nas relações sociais. Esse processo se 

evidencia no movimento dos professores”. 

A partir desse momento, a entidade, como associação de um segmento da categoria (dos 

licenciados), abre-se para absorver, após sucessivas lutas, encontros, debates, discussões, 

congresso e assembleias massivas com todos aqueles que trabalham no setor Educação-Ensino-

Escola. O que define o movimento dos professores (assim como o da entidade) é o fato de ele 

não ser fromado por licenciados, efetivos ou contratados. O que o caracteriza é que os 

funcionários públicos que atuam na área da Educação exercem o mesmo trabalho. Todos podem 

se associar. Como exemplo dessa luta interna do movimento dos professores e de sua entidade 

de classe, em 1985, a chapa “Muda APLB” assume a direção da entidade, sob a Presidência da 

Professora Maria José Rocha Lima. 

 Na Bahia, a APLB-Sindicato representa os trabalhadores em Educação, abrangendo da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, e tem uma pauta reivindicatória para a causa da Educação 

no âmbito estadual e nacional. No município de Una, a luta sindical se dá de forma embrionária 

na década de 1990,  segundo relatos de alguns professores que compunham a frente desse 

movimento na época: Darci Cabral de Souza e Vera Lúcia Correia. A sua principal 

reivindicação era salarial, pois os baixos salários e os constantes atrasos no recebimento dos 

vencimentos, na gestão do prefeito Manoel Bispo dos Santos, criou um sentimento de 

indignação na classe de professores.  

Na década de 1990, o núcleo sindical não possuía sede, as reuniões eram feitas nas casas 

dos professores ou em escolas quando os diretores consentiam. Segundo os relatos dos 

professores fundadores, enfrentaram muita dificuldade e tinham maior apoio dos professores 

do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, que eram em sua maioria da zona rural, já os 

professores do Ensino Fundamental - Anos Finais não se envolviam muito na luta. Quando 
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havia reunião ou algum movimento, os professores da zona rural distribuíam-se nas casas dos 

envolvidos para almoçarem e realizar demais necessidades. Entre as ações desenvolvidas, 

houve muitas passeatas, reuniões e ,por fim, greve, em virtude dos atrasos nos salários e 

demissões de professores que participavam do movimento. O período da gestão de Manoel 

Bispo dos Santos foi um período muito sofrido para os docentes, porém foi o momento do 

nascimento do engajamento político do professor. 

A Constituição Federal de 1988 determina a elaboração de planos de carreira que, de 

acordo com Abreu et al. consiste “[...] no conjunto de normas que definem e regulam as 

condições e o processo de movimentação dos integrantes em uma determinada carreira, e 

estabelece a progressão funcional e a correspondente evolução da renumeração [...]” (ABREU 

et al., 2000, p. 36). 

A determinação legal da CF de 1988, depois de um longo período de ditadura civil-

militar, abriu caminhos para uma perspectiva regulatória da função docente, das condições de 

trajetória e progressão funcional. A questão da melhoria da renumeração emerge como 

condição ligada à evolução na carreira.  

Em Una-BA, o primeiro plano de cargos e salários foi de 1994, uma lei complementar 

a dos servidores públicos, Lei Complementar nº 002 de 10 de março de 1994, na gestão do 

prefeito Luiz Elias de Souza. Segundo relatos dos fundadores do sindicato, tratou-se de um 

plano feito no gabinete do prefeito, sem a participação dos professores. No entanto, segundo 

relato dos fundadores do sindicato, houve um avanço salarial substancial, de uma média de um 

salário mínimo e ½, passaram a ser dois sálarios mínimos e ½.  

Nesse período, o quadro de professores no município era em sua maioria de contratados 

e poucos participavam do movimento sindical por medo de represálias, como as vividas nos 

governos anteriores. Nesse mesmo ano, em 1994, acontece o primeiro concurso público para 

professor do município. Esse fato foi importante para os professores sentirem-se mais 

fortalecidos; pois, com o aumento do número de professores concursados, o sindicato ganhou 

mais membros dispostos a lutarem por seus direitos. O concurso exigiu a titulação de Magistério 

para os professores de 1ª a 4ª séries20 do Ensino Fundamental e nível superior para 5ª a 8ª séries. 

Segundo relato dos fundadores do sindicato de professores, nesse período, o município tinha 

menos de 5% dos seus professores com nível superior e cerca de 20% de professores leigos.  

De acordo com a LDB e a Resolução CNE nº 03/1997, são considerados leigos, para 

efeito de atuação no Ensino Fundamental, os professores que tenham apenas o Ensino 

 
20 Nomenclatura utilizada na época. 
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Fundamental completo ou incompleto, lecionem para turmas de 1ª a 4ª série, não possuem o 

Ensino Médio, modalidade normal (antigo Magistério), lecionem para turmas de 5ª a 8ª séries, 

sem que tenham concluído o ensino superior, em cursos de licenciatura em área específica. 

Com a aprovação da LDB 9.394/96, foi estabelecido um prazo de seis meses para que o 

Distrito Federal, estados e municípios elaborassem seus planos de carreira, o que não foi 

cumprido na maior parte do país. A Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Enino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 1996 foi muito importante para 

impulsionar os entes federados na elaboração ou a reformulação de seus planos de carreira. Foi 

no final da década de 1990 que estados e municípios começaram o movimento no sentido de 

criar marcos regulatórios para a profissão docente na educação básica (GATTI; BARRETO, 

2009). Conforme mencionamos anteriormente, Una, em 1994, fez seu primeiro plano de cargos 

e salários. 

O ano de 1994 marca o início do movimento sindical em Una e, em 1996, inicia-se o 

estudo da reformulação da lei complementar do plano de cargos e salários, Lei Complementar 

nº 002 de 10 de 1994, a partir da posse de um grupo de professores à frente do sindicato. Foi 

formada uma comissão composta por professores para rever o plano de cargo e salários.  O 

período de discussão e aprovação da lei perdurou por três anos, sendo aprovado em 1999.  

Assim, a Lei nº 582 de 1º de fevereiro de 1999 passou a ser o segundo plano de cargos 

e salários do município. O art. 27 desta lei trata da jornada de trabalho do professor municipal 

que compreende: I- hora/aula que é o período de tempo em que o professor desempenha 

atividades docentes com o aluno, em classe, em grupo ou isoladamente; II- hora/atividade, que 

é o período de tempo em que o professor desempenha atividades relacionadas com a docência, 

de participação na elaboração da proposta pedagógica, do plano de trabalho e colaboração nas 

atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. 

O plano de 1999, em seu Art. 27 contempla antes mesmo da aprovação da Lei 

11.738/2008 a exigência no que diz respeito ao tempo de jornada de trabalho dedicada aos 

alunos e crianças e o tempo de planejamento, estudos, formação (atividade extraclasse). O Art. 

28 procura organizar a carga horária de 20 horas ou de 40 horas destinada para hora/atividade. 

A jornada de 20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas semanais do professor será cumprida em um, 

dois ou três turnos, respectivamente, em unidade escolar assim distribuída: I- Para o exercício 

em classes de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental e de Educação Infantil, 20 (vinte) ou 40 

(quarenta) horas/aulas conforme a jornada a que estiver submetido; II- Para o exercício em 

classes de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e de Ensino Médio, 15 (quinze) horas/aulas e 05 
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(cinco) horas/atividade, para jornada de 20 (vinte) horas e 30 (trinta) horas/aulas, e 10 (dez) 

horas/atividades, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais (UNA, 1999). 

Contudo, a organização apresentada orienta a hora-atividade apenas para o professor do 

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série e o Ensino Médio. Para os professores do Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª séries e Educação Infantil a hora-atividade não foi contemplada. Tanto 

o Art. 27 quanto o Art. 28 do Plano de Carreira criaram um descontentamento entre os 

professores das duas etapas da educação, de 1ª a 4ª séries e Educação Infantil, e foram 

motivados a buscarem o seu direito.   

Essa discussão perpassou por várias assembléias sindicais e a questão foi resolvida no 

mesmo ano, em 1999, com o acréscimo de 25% no salário dos professores que não foram 

contemplados com a hora-atividade denominada de Atividade Complementar, o A/C. A gestão 

municipal prevendo o aumento na contratação de mais professores para suprir esse período que 

os professores estariam fora de sala de aula negociou a “compra” desse tempo com a 

gratificação de 25% para os professores da Educação Infantil e Fundamental de 1ª a 4ª série. 

Essa manobra fez com que os professores acalmassem os ânimos.  

 Entre o período de 1999 a 2008, o professorado se conformou com a situação até então 

“resolvida” com acréscimo salarial e as lutas concentraram-se no piso salarial nacional. Com 

a aprovação da Lei 11.738/2008, retoma-se, além da implementação do piso, a luta pela 

atividade extraclasse, ou seja, um tempo dedicado a estudo, planejamento e avaliação para 

todos os professores da rede municipal, não apenas para professores do Ensino Fundamental 

- Anos Finais. 

 Em 2008, é aprovado o terceiro Plano de Cargos e Salários do município, com a Lei nº 

775 de dezembro de 2008. Esse plano é elaborado de uma forma mais democrática com a 

participação dos docentes, assim como relata os representantes do sindicato do período. O 

plano apresenta a jornada de trabalho do professor concernente à Lei 11.738/2008. No Art. 

28, que trata da jornada de trabalho, temos:  

 
Art.28- Na jornada de trabalho a que está sujeito o pessoal docente da Creche, 
Educação Infantil do Ensino Fundamental I e II 1/3 (um terço) da sua carga 
horária destinar-se-à às   atividades complementares. § 1º - A jornada do 
professor em exclusiva regência de classe, da Creche, Educação Infantil do 
Ensino Fundamental I, II e do Coordenador pedagógico, inclui uma parte de 
horas de aula e outra de horas de atividades, destinadas à preparação e 
avaliação do trabalho didático, a reuniões pedagógicas, a articulação com a 
comunidade e aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 
pedagógica de cada escola. § 2º - Da carga horária destinada às atividades 
complementares 1/3(um terço) será cumprido na unidade escolar (UNA, 2008, 
n.p.). 



 

 

107 

 

 
O Plano contempla todas as etapas de ensino, incluindo a Educação infantil e E nsino 

Fundamental - Anos Iniciais. Esse respaldo legal vai fomentar ainda mais a luta dos educadores 

para a conquista do piso salarial nacional e garantia da jornada de trabalho (atividade 

extraclasse) para todas as etapas do ensino no município de Una-BA. Destacamos que no Art. 

28 supracitado, há uma distinção entre creche e Educação infantil como se fossem etapas 

diferentes e a creche fossem algo à parte da Educação infantil. O texto revela uma concepção 

que está alicerçada nas primeiras tentativas de organização de creches no Brasil, que surgiram 

com um caráter assistencialista, por via de instituições privada e não pela ação do Estado, com 

a finalidade de atender às crianças das mães trabalhadoras, viúvas desamparadas, pobres e em 

situação de vulnerabilidade. Assim, eram disponibilizadas propostas que partiam da 

assistência, vestindo, alimentando e dando cuidado e abrigo às crianças. O conceito de creche 

como um espaço educativo é recente, fruto de movimento histórico, social e político de 

compreensão de que o bebê e a criança pequena são sujeitos que têm o direito de frequentar 

um espaço educativo ultrapassando o seu caráter assistencialista.  

A Constituição Federal (CF), em Art. 208, inciso IV (BRASIL, 1988), reconheceu o 

dever do Estado e o direito da criança de ser atendida em creches e pré-escolas e vinculou esse 

atendimento à área educacional. Inseriu, ainda, mudanças no que tange ao tratamento dado à 

EI, passando a ser, ao menos do ponto de vista legal, um direito da criança, e não da mãe que 

trabalha (BRASIL, 1988). No seu Capítulo II – Da Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) – traz a EI em destaque na Seção II, em dois de seus artigos, os 

quais se apresentam nos seguintes termos: 

 

Art. 29 – A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

 

Art. 30 – A Educação Infantil será oferecida em: 

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade; 

II – pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de idade 

(BRASIL, 1996a, p. 10). 

 

A LDB, pela primeira vez na história das legislações brasileiras, proclamou a EI como 

direito das crianças de 0 a 6 anos e dever do Estado (CERISARA, 2002); pois reconheceu a 

Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica (EB), saindo do campo da 

assistência social e passando a ser ofertada pelas secretarias municipais de educação. A 
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concepção de creche como um espaço assistencialista é uma herança histórica a ser superada 

em nossos discursos, leis e principalmente em nossas práticas nas instituições de Educação 

Infantil. 

 A Lei 11.738/2008, conhecida como a “Lei do Piso”, foi considerada totalmente 

constitucional a partir de 2011, garantindo ao professor o limite máximo de 2/3 da carga horária 

para o desempenho das atividades de interação com os educandos, sendo que o 1/3 restante 

deveria ser dedicado às atividades extraclasse e essa regulação deveria ser implementada em 

todos os municípios do país. Além do pagamento salarial adequado que preconiza a lei, a 

jornada de trabalho também foi motivo de luta dos professores unenses, sobretudo das 

professoras da Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, que foram as últimas a 

serem contemplados com a lei. Em 2013, a luta pela atividade extraclasse ganhou corpo, tendo 

em vista a garantia de constitucionalidade da Lei 11.738/08, referendada pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

 Para melhor ilustrar este movimento em Una-BA, recorremos às atas do acervo do 

Núcleo Sindical. É importante ressaltar que só tivemos acesso ao livro datado de 2011 a 2016. 

No quadro 24 apresentamos o período, pauta reivindicatória e ações frente ao governo de Una-

BA. 
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Quadro 7 - Pauta reivindicatória do sindicato dos professores de Una-BA e ações do sindicato e do 
governo entre os anos de  2011 a 2012 

2011/2012 

ANO COORDENADOR PAUTA DO 
SINDICATO 

AÇÕES DO 
SINDICATO 

GOVERNO 
AÇÕES 

 2011 Vera Lúcia Correia 
/Jorge dos Santos  
 

-Piso salarial; 
- Plano de carreira 
dos servidores da 
educação; 
- Reenquadramento 
 de professores; 
- Eleições de 
diretores. 

- Recusa do 
4,9%; 
- Parada de 
advertência dia 
26 e 27 de abril 
2011; 
-Planfletagem 
com carro de 
som nas ruas da 
cidade e 
distritos. 

-Aguardando a 
posição 
doSupremo 
Tribunal  
Federal(STF)acerc
a do Piso salarial e 
oferta de 4,9% de 
reajuste. 

2012 José Jorge dos Santos 
/ Vera Lúcia Correia 

 

- Número de alunos 
por sala; 
- Plano de saúde; 
- Reajuste de 15% 
para servidores da 
educação; 
- Promoção de 
referência nível I para 
II automaticamente; 
-Atraso nos 
pagamentos; 
- Inclusão dos não 
docentes no Fundeb 
40%. 

- Parada de 
advertência dia 
14 de agosto 
2012; 
- Operação 
“tartaruga ” 
nas escolas; 
- Reuniões com 
pais; 
- Assembleia em 
praça pública. 

-Criação de uma 
comissão para 
averiguar os 
espaços escolares; 
- Fazer um estudo 
da folha para ver a 
possibilidade da 
promoção. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações disponíveis no livro de ata do sindicato dos professores 
de uma (2020). 
 

Nos anos de 2011 e 2012, os debates estavam voltados para questões salariais e 

condições de trabalho. Em 2012, finalizava uma gestão no município e não houve muito avanço 

nas negociações e as demandas solicitadas ficaram a cargo do próximo governo.  

No quadro a seguir, apresentamos a pauta reivindicatória do sindicato dos professores,  

ações sindicato e ações do governo, durante os anos 2013 e 2014. 
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Quadro 8 - Pauta reivindicatória do sindicato dos professores, ações sindicato e ações do governo ente 
os anos de 2013e 2014 

2013/2014 

ANO COORDENADOR PAUTA DO 
SINDICATO 

AÇÕES DO 
SINDICATO 

GOVERNO 
AÇÕES 

2013 
 
 
 
 
 

José Jorge dos 
Santos / Vera 
Lúcia Correia 

 
 

- Atraso salarial; 
-Quebra do acordo de 
pagamento; 
- Data de retorno das aulas; 
- Formação continuada para 
os professores; 
- Pagamento do salário dos 
não-docentes na mesma 
data dos docentes; 
-Eleição de diretores 
escolares; 
- Um terço da carga horária 
da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental - Anos 
Iniciais, fora da sala de aula 
(atividade extraclasse). 

- Operação 
“tartaruga ” 
nas escolas; 
- Parada da 
aulas por 
tempo 
indeterminado; 
- Em 
assembleia, os 
professores 
decidem voltar a 
dar as aulas; 
Apresentação de 
pauta 
reivindicatória 
para o governo. 

- Firma um 
acordo com a 
categoria para 
pagar por lotes; 
- Novo acordo é 
celebrado; 
- Análise da 
pauta para 
possíveis 
implementações; 
- Em relação à 
atividade 
extraclasse 
negociou-se um 
planejamento 
para ser aplicado 
em 2014. 

2014 José Jorge dos 
Santos / Vera Lúcia 
Correia 

- Pagamento do piso 
salarial a todos os docentes; 
 
-Um terço da carga horária 
da Educação Infantil e 
Fundamental anos iniciais, 
fora da sala de aula 
(atividade extraclasse). 

- Carta aberta à 
comunidade; 
 
 
- Paralisações 
de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proposta de 
pagar o piso 
apenas para 
quem estivesse 
em sala de aula; 
 
- Apresentação 
da secretária de 
educação com os 
dados do 
município 
justificando a 
queda da receita 
e número menor 
de alunos na rede 
influenciando na 
receita; 
- Reunião com o 
jurídico para 
avaliar como 
será a 
implementação 
da atividade 
extraclasse. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações disponíveis no livro de ata do sindicato dos professores 
de uma (2020). 

 

 

No ano de 2013, inicia-se uma nova gestão com a prefeita Diane Rusciolleli. Com base 

na nossa experiência no funcionalismo público do município, ressaltamos que essa gestão teve 
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à frente o desafio de pagar o salário do mês de dezembro do ano anterior que a gestão passada 

não pagou. Esta situação levou a gestão a fechar um acordo com a classe de docentes, em que 

o pagamento seria parcelado. No entanto, houve uma quebra no acordo e isso gerou um desgaste 

com os professores. Além disso, outras questões também não foram atendidas e inicia-se um 

movimento de paralisações.  

Diante dos impasses e das mobilizações, em 2015, um novo acordo é celebrado e os 

professores decidem voltar às aulas. Nesse momento, além das questões salariais do 

cumprimento do piso, a atividade extraclasse entra em pauta, reivindicada pelos professores da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, que não eram contemplados com esse 

tempo reservado para o estudo, planejamento e avaliação. A gestão municipal vê-se pressionada 

a dar uma resposta a essa questão e, em negociação, essa pauta fica para ser resolvida em 2016, 

sendo avaliada pelo jurídico da gestão municipal. No quadro 9, temos as pautas reivindicatórias 

do sindicato dos professores, as ações sindicato e do governo, nos anos de 2015 e 2016. 

 
Quadro 9 - Pauta reivindicatória do sindicato dos professores, ações sindicato e ações do governo ente 
os anos de 2015e 2016 

2015/2016 

ANO COORDENADOR PAUTA DO 
SINDICATO 

AÇÕES DO 
SINDICATO 

GOVERNO 
AÇÕES 

2015 José Jorge dos Santos 
/Vera Lúcia Correia 

- Fechamento de 
Escolas da sede 
e do campo; 
- Um terço da 
carga horária da 
Educação 
infantil e 
Fundamental 
anos iniciais fora 
da sala de aula 
(atividade 
extraclasse). 

 
 
 
 
 
 

- Parada 
Nacional; 
- Paralisações 
de aulas; 
- Manifestação 
na Praça da 
prefeitura; 
Paradas de 
advertência toda 
sexta-feira da 
semana. 
 

- Estudo da folha 
de pagamento por 
parte da secretaria; 
Remanejamento de 
professores do 
campo para sede 
para suprir a 
atividade 
extraclasse; 
- A secretária  
emite a  Portaria nº 
07, de fevereiro de 
2016, descrevendo 
a hora-atividade 
para a educação 
municipal e a 
gestão escolar deve 
organizar a carga 
horária docente. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações disponíveis no livro de ata do sindicato dos professores 
de uma (2020). 

 

O município passou por um reordenamento da rede com fechamentos e municipalização 

de algumas escolas, remanejamentos de professores, perdas de carga horária, o não 

cumprimento dos acordos e a rotatividade dos secretários de educação, que totalizaram sete 
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durante a gestão de 2013 a 2016.Todos esses fatos desencadearam manifestações e greve 

educacional no município.  

Ao final de 2015, a Secretaria de Educação anuncia a criação de diretrizes em 

atendimento à jornada de trabalho garantida pela Lei 11.738/2008 e os professores da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais seriam contemplados. Em 24 de fevereiro de 

2016, a secretaria emite a Portaria de nº 07 (ANEXO IV) acerca das diretrizes para distribuição 

de disciplinas e carga horária dos docentes da rede de educação municipal de Una-BA, como 

mencionamos anteriormente. 

 Segundo relato do coordenador do sindicato, que participou do processo de discussão 

da Lei 11.738/2008, o debate se deu entre a Secretaria de Sducação e o sindicato. Não houve 

envolvimento do CME ou de outros orgãos representativos. O estudo que a secretaria deveria 

apresentar à classe acerca da implementação da lei resumiu-se à publicação da portaria, 

delegando à gestão escolar a elaboração do horário dos docentes, alinhando-o ao processo de 

ensino-aprendizagem.  

Com as informações deste capítulo, fomos dialogar com as docentes da Educação 

Infantil do município a respeito de como foi organizado o trabalho pedagógico nas instituições 

infantis, considerando a Portaria nº 07 de fevereiro de 2016, que trata da jornada de trabalho 

dedicada a estudo, planejamento e avaliação (atividade extraclasse). 
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4 DIÁLOGOS COM AS DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE UNA-BA: 

VIVENCIANDO A POLÍTICA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO 

 

Neste capítulo apresentamos nossos diálogos, discussões, reflexões e interpretações com 

as docentes da Educação Infantil da rede pública municipal de ensino de Una/BA a respeito da 

organização do trabalho pedagógico, a partir da orientação da gestão municipal, em 2016, para 

o atendimento à Lei 11.738/2008, no que se refere à jornada de trabalho dedicada a estudo, 

planejamento e avaliação (atividade extraclasse).  

Conforme descrevemos no primeiro capítulo, cada encontro durou em média 2 horas e 

30 minutos e participaram da pesquisa, no período de 28 de outubro de 2020 a 31 de março de 

2021, 18 professoras da Educação Infantil, 8 diretoras, 1 diretor, 3 vice-diretoras e 8 

coordenadoras pedagógicas, totalizando 38 participantes. 

As docentes foram identificadas nesta pesquisa por letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 

L, M, N, O, P, Q, R e S. As diretoras, vices-diretoras e coordenadoras pedagógicas por números: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

Os encontros com diálogos coletivos constituíram-se como possibilidade de coleta de 

informações e tornaram-se momentos importantes do trabalho. De acordo com Thiollent 

(2011), os sujeitos são conhecedores da realidade em que estão inseridos e podem contribuir 

para resolvê-la e os diálogos permitem a construção mais detalhada de informações e reflexões 

acerca do objeto estudado, bem como a busca por resolução das problemáticas discutidas pelo 

grupo.  

No total, realizamos 5 encontros com as docentes, nos diálogos emergiram quatro 

categorias: a jornada de trabalho do professor, a “disciplinarização” na Educação Infantil, a 

divisão do trabalho pedagógico na Educação infantil e a organização do trabalho pedagógico 

na Educação Infantil, resultado das discussões e estudos com o grupo. 

 

4.1 Jornada de trabalho do professor 

 

No primeiro encontro com as docentes da Educação Infantil, participantes da pesquisa, 

apresentamos o contexto da pesquisa, o que motivou a pesquisadora a se debruçar sobre o objeto 

de estudo, apresentando a questão de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, o desenho 

da pesquisa e dados educacionais do município. Após a apresentação, uma participante do 

encontro relatou: “É um tema aguçante que mexe com a gente porque para nossa realidade 
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chegou como um tiro, a partir de tal data a “Reserva Técnica” vai acontecer. Tem que fazer 

quadro novo e a gente ficou nessa loucura... quem vai cumprir essas aulas...?” (Coordenadora 

8, 1º encontro, 2020). 

Aqui na região sul da Bahia, o que é chamado de “Reserva Técnica” é o atendimento à 

Lei 11.738/08 referente à jornada de trabalho do professor, como consta no Art. 2º, inciso IV: 

“§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite de 2/3 (dois terços) da carga 

horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos” (BRASIL, 2008, 

n.p.). Em decorrência, no mínimo 1/3 (um terço) dessas horas destinadas às atividades 

extraclasse (a chamada reserva técnica) são atividades de preparação de aulas, planejamento 

pedagógico, avaliação da produção de alunos, reuniões escolares, contatos com a comunidade 

e formação continuada. Não encontramos algo na literatura a respeito desse termo. 

A implementação da Lei 11.738/08 no município de Una-BA aconteceu a partir da 

pressão do movimento sindical, iniciada pelos professores da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais e Secretaria de Educação, como analisamos no terceiro capítulo. 

A Portaria nº 7 de fevereiro de 2016 alterou a jornada de trabalho docente e refletiu no interior 

das instituições escolares, causando equívocos na interpretação e implementação da lei. A 

confusão ficou entre hora-aula, relação de aulas de interação com o(a) aluno(a) e a criança, e 

hora-atividade, relação das atividades extraclasse sem interação com as crianças. A confusão 

persistiu no grupo quando no segundo encontro apresentamos as informações obtidas no 

questionário para discussão. 

O item 3.1 do questionário foi elaborado com o intuito de identificar a jornada de 

trabalho dos participantes da pesquisa. No gráfico 4 apresentamos os resultados das respostas, 

expostas nos slides do 2º encontro com as docentes da Educação Infantil da rede pública 

municipal de Una, participantes da pesquisa em relação a esse item.  

 
Gráfico 4 –  Identificação da jornada de trabalho da docente na Educação Infantil da rede de ensino de 
Una-BA 

Fonte: elaborado pela autora com base na resposta das docentes para o questionário-disgnóstico (2020).  
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* Questão respondida pelas ddocentes: “Identifique qual a sua jornada de trabalho na Eduação 

Infantil na rede de Una-Ba. 
 

Podemos constatar que grande parte das docentes, 54,1%, tem uma jornada de trabalho 

de 40 horas/semanal no município. No item 4.3 do questionário perguntamos em relação ao 

tempo dedicado por semana ao planejamento das atividades pedagógicas, ou seja, à atividade 

extraclasse. Nesse item obtivemos as mais variadas respostas, conforme mostra o gráfico 5, 

apresentando os resultados das respostas expostas nos slides do 2º encontro com as docentes da 

Educação Infantil da rede pública municipal de Una-BA, participantes da pesquisa em relação 

a esse ítem.  

 

  Gráfico 5 - Tempo dedicado ao planejamento das atividades pedagógicas por semana 

Fonte: elaborado pela autora com base na resposta das docentes para o questionário-disgnóstico 

(2020).  

* Questão respondida pelas docentes: “Quanto tempo dedica a planejar as atividades 

pedagógicas por semana?” 
 

 Observamos como é difícil mensurar o tempo utilizado para planejar as atividades 

pedagógicas diante da complexidade do trabalho docente, como discutimos no segundo capítulo 

, e cada docente estipulou um tempo de planejamento. Essa dificuldade em mensurar o tempo 

da hora-atividade também é identificada na Portaria nº 07 de fevereiro de 2016, mesmo que seu 

§ 2º, Art. 1º, esclareça a hora-aula para pensar a hora-atividade e seu Art. 2º, § 5º, não detalhe, 

deixando a cargo da gestão escolar essa organização. As docentes também nos diálogos do 

segundo encontro tiveram dificuldade para determinar isso, principalmente a partir da 

experiência de cada uma.  
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Esses cálculos hora-aula e o período de “reserva” ainda são um desafio. Eu 
preciso de auxílio de alguém para fazer essas contas aí... (Professora D, 2º 
encontro, 2020). 
 
Os professores consideram 1/3 do tempo destinado ao planejamento de aula e 
formação como um dia de folga (Professora G, 2º encontro, 2020). 
 
Não nos foi passada direito a informação. O fundamental tinha um dia de folga 
e nós também da educação infantil queríamos (Professora S, 2º encontro, 
2020). 

 
As falas das docentes apresentam dúvidas acerca da Lei 11.738/08, no que se refere à 

jornada de trabalho e hora-atividade, mas quando discutimos o item 5.1 do questionário, que 

versa sobre o conhecimento das leis nacionais e municipais sobre educação, 15 participantes 

afirmaram conhecer a Lei 11.738/2008 e 10 participantes disseram conhecer o Plano de Carreira 

do Magistério do município. Ambos versam sobre a jornada de trabalho do professor. Em 

relação à Portaria 07 de 24 de fevereiro de 2016, emitida pela Secretaria de Educação acerca da 

jornada de trabalho do professor no município, 5 participantes disseram ter conhecimento. 

A discussão em grupo possibilitou a reflexão da necessidade de um maior 

aprofundamento pelo estudo sobre a jornada de trabalho e realçou a dificuldade do grupo frente 

ao problema e sua necessidade de resolver. Diante dessa realidade, após o segundo encontro, 

disponibilizamos, no grupo de Whatshapp, textos da Lei 11.738/08 e a Portaria 07 de 24 de 

fevereiro de 2016, emitidas pela Secretaria de Educação, e o Plano de Carreira, especificamente 

a parte que trata da jornada de trabalho. O material disponibilizado visou à leitura e ampliação 

da discussão com a sugestão de que fossem trazidas quaisquer dúvidas acerca da leitura no 

próximo encontro.  

No terceiro encontro, foi possível discutir aspectos da jornada de trabalho, a partir do 

que trata a Lei 11.738/08, conjuntamente com os documentos municipais, compreendendo que 

todo esse movimento legislativo se dá nas correlações de forças e disputas e que a 

implementação de uma política pública não se dá de forma isolada, pois é fruto de lutas 

marcadas por interesses políticos, ideológicos e econômicos. Essas reivindicações produzem 

uma série de impactos para sua efetivação e a discussão no grupo retomou a questão do tempo 

sem interação com as crianças e a qualidade da Educação Infantil. 

No 3º encontro, apresentamos os slides com os principais aspectos da jornada de 

trabalho, a partir da Lei 11.738/08 e dos documentos municipais. Iniciamos com o conceito de 

jornada de trabalho que, de acordo Dall Rosso (2020), citado por Fernandes e Barbosa (2014) 

diz respeito ao “[...] tempo gasto pelo indíviduo em atividade laboral durante o dia, semana, 
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mês ano ou vida”. Em seguida, apresentamos a Jornada de trabalho do professor e as já citadas 

leis com esclarecimentos, conforme sequência abaixo. 

 

• Lei 11.738/08 - A jornada de trabalho repartida entre: atividade com interação com 

aluno e atividade extraclasse entendida no § 4º do art. 2º da referida Lei como: “Na 

composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite de 2/3 (dois terços) da carga 

horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos” (BRASIL, 

2008, n.p.). 

 

• Parecer CNE/CEB 18/2012 - E em decorrência, desta distribuição no mínino 1/3 (um 

terço) destas horas destinadas a atividades extraclasse, compreendidas como atividades 

de preparação de aulas, planejamento pedagógico, avaliação da produção de alunos, 

reuniões escolares, contatos com a comunidade e formação continuada. (BRASIL, 

2012). 

 

• A implementação da Lei nº 11.738/2008, no que diz respeito à composição da jornada 

de trabalho dos professores, deve ser realizada em todos os sistemas e redes de ensino 

aplicando-se o seguinte quadro.  

 
Quadro 10 - Composição da jornada de trabalho dos professores obedecendo à implantação da Lei nº 
11.738/2008 

Duração total da jornada Interação com os alunos Atividade extraclasse 

40 h 26,66 (*) 13,33 

20 h 13,33 6,66 

(*) Observe-se que são 26,66 unidades, de acordo com a duração definida pelo sistema ou rede de 
ensino (60 minutos, 50 minutos, 45 minutos ou qualquer outra que o sistema ou rede tenha decidido).  

Fonte: Parecer CNE/CEB nº 18/2012. 

 

A Lei nº 775 de 23 de dezembro de 2008, que rege o Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério de Una-BA estabelece: 

 

Art. 28 – Na jornada de trabalho a que está sujeito o pessoal docente da Creche, 
Educação infantil, Ensino fundamental I e II, 1/3 (um terço) da sua carga horária 
destinar-se-á às atividades complementares. 

Art. 28, §1º - A jornada do professor em exclusiva regência de classe, da Creche, 
Educação Infantil do Ensino Fundamental I, II e do coordenador pedagógico inclui 
uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, destinadas à preparação 
e avaliação do trabalho didático, a reuniões pedagógicas, a articulação com a 
comunidade e aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica 
de cada escola. 

Art. 28, § 2º - Da carga horária destinada às atividades complementares 1/3(um 
terço) será cumprido na Unidade escolar. (UNA, 2008, n.p.). 

 

A Portaria nº 07 de 24 de fevereiro de 2016 apresenta: 
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Art. 2º As aulas nas Unidades Escolares do Município de Una em todos os 
níveis de ensino deverão ser organizadas atendendo a 2/3 da jornada de 
trabalho com alunos e 1/3 de trabalho sem alunos. 
 
Art. 2º, § 3° - Assim, 2/3 da jornada de 20h equivale a 13h e 40 min com 
alunos e 1/3 equivale a 6h e 20 minutos sem o aluno conforme a Lei 
11.738/2008. 
 
Art. 2º, § 4° - A Unidade Escolar que tem em sua organização curricular de 
50 minutos terá a organização da jornada do professor em 16 aulas por 
componente curricular para cada 20h de trabalho docente. 
 
Art. 2º, § 5° - Quanto às atividades referentes a 1/3 da jornada de trabalho sem 
o aluno, atender-se-à ao que assegura a Lei. (UMA, 2016, n.p.). 

 

No quadro a seguir, veremos como a rede pública de ensino municipal está organizada. 

 

Quadro 11 - Composição da jornada de trabalho dos professores a partir da implementação da Lei nº 
11.738/2008, na rede pública d ensino do município de Una-BA 

Duração total da 
jornada 

Interação com 
alunos 

Atividade 
extraclasse:  
Na escola 

Atividade 
extraclasse:  

Fora da escola 
40h 26 6 h 8 h 

20h 13 3 h 4 h 

Fonte: Secretaria de Educação de Una-BA(2020). 

 

À medida que apresentávamos cada slide sobre a jornada de trabalho, parávamos para 

fazer a interlocução com as participantes e discutíamos as dúvidas que apareciam. Foi um 

momento muito rico para o grupo, pois todas concluíram que necessitavam de mais estudo, para 

de fato compreenderem como está estruturada a Lei 11.738/08 e as leis municipais, no que se 

refere à jornada de trabalho, algo que deveria ter sido feito antes da implementação da referida 

lei. Assim relataram algumas participantes: 

 

Esse estudo deveria acontecer antes da implementação da reserva... Assim não 
ficaríamos perdidos naquela época e com dúvidas até hoje. (Diretora 15, 3º 
encontro, 2020). 
 
Se tivéssemos um estudo sobre a lei, não ia ficar essa ideia que é folga. 
(Professora B, 3º encontro, 2020). 
 
Sei lá... acho que faltou planejamento, conscientização do que realmente é 
reserva técnica, porque ficou para a gente, que teríamos um momento de folga. 
(Professora  F, 3º encontro, 2020). 
 
Eu não sei exatamente se eu estou certa, vamos ver com a pesquisa... Mas acho 
que faltou planejamento, uma sensibilização, conscientização do que é 
realmente reserva técnica. Chegou pra gente assim: que teríamos um momento 
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de folga! Achei interessante a pesquisa, ela deveria ter sido feita antes de 
implementar a reserva técnica. E aí agora na memória da gente vem à tona 
essas questões da angústia que passamos, não é? Sim e até hoje quando a gente 
cobra algumas coisas na reserva técnica, nem todos compreendem ou não 
querem compreender porque é conveniente ter a folga. (Coordenadora 8, 3º 
encontro, 2020). 
 
Então, é pertinente esse estudo para nós porque muito se ouve falar sobre 
reserva técnica mas o real significado, a explicação para nós veio um pouco 
complicada, deturpada e eu lembro que quando surgiu, era professora das 
escolas do campo. E a princípio nós do campo, os professores, nós não 
tínhamos direito a essa reserva, não foi assegurado para nós no primeiro 
momento. Então assim, já é devido à maioria dos professores do campo serem 
contratados e os poucos efetivos que tinha... então a gente entrou naquele bojo 
que a gente não tinha direito. Com o passar do tempo, nós começamos a ler o 
documento, a buscar e surgiu como se fosse assim mais esmola para o 
professor do campo. Onde na sede, os professores tinham o direito adquirido 
da reserva, onde tinha uns dias de planejamento, tinha aquele horário para 
estar realmente planejando para os alunos e nós do campo tínhamos como 
folga.  Folga mesmo! Era aquele dia que a gente não ia pra escola, o que era 
folga porque no momento e nós não tínhamos era momento de planejamento 
com os professores do campo. Cada um fazia o que achava melhor.  O 
planejamento era uma vez no mês, onde se passava mais as demandas que 
estava se pensando para aquele mês, não existia um planejamento. Então, 
como eu falo que é pertinente porque até para mim me criou uma curiosidade 
realmente de saber o real objetivo, porque hoje eu estou na coordenação das 
escolas do campo porque infelizmente essa reserva técnica ainda está 
impregnada em alguns professores que é o momento da folga, é um momento 
onde o professor não vai estar. (Coordenadora 13, 3º encontro, 2020). 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9.394/1996, dispõe a 

necessidade desse tempo reservado a estudo, planejamento e avaliação dentro da carga horária 

do professor, como rege o Art. 67: 

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais do 
magistério, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 
de carreira do magistério público: 
V – Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluido na carga 
de trabalho (BRASIL, 1996, n.p.). 

 

A Lei 11.738/08 veio regulamentar essa jornada de trabalho do professor, contemplando 

esse tempo, de forma a deixar clara a noção de hora-aula e de hora-atividade do trabalho 

docente, estabelecida pela LDB 9.394/96. No entanto, o modo como a lei foi implementada em 

cada município apresentou-se de forma diversa e com várias concepções e arranjos.  

De acordo com Arretche (2001), as políticas não são formuladas em condições de 

irrestrita liberdade, dado que a formulação de um programa/política com seus objetivos e 

desenho é, em si mesmo, um processo de negociações e barganhas. Seu desenho final não será 

necessariamente o mais adequado, mas sim aquele em torno do qual foi possível obter algum 
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grau de acordo ao longo do processo decisório. Tampouco, os formuladores concebem 

estratégias de implementação, dispondo de completa e perfeita informação acerca da realidade 

sobre a qual se pretende interferir. Podemos observar assim que a política muitas vezes é 

implementada sem o envolvimento dos grupos que a precisa colocar em prática, como 

mencionamos no primeiro capítulo, em relação às políticas educacionais e, desse modo, a 

informação nem sempre é clara e objetiva, e até mesmo baseada em expectativas quanto ao 

comportamento futuro das variáveis da realidade.  

Por essas razões, desenhos de programas não são peças internamente coesas e ajustadas. 

Nessas circunstâncias, é possível que algumas das especificações do programa possam operar, 

no plano local, de modo contrário aos objetivos do programa, isto é, a metodologia prevista 

produz no plano local implicações contrárias às originalmente previstas, dado o fato de que o 

desenho do programa é formulado em condições de razoável incerteza, com base nos efeitos 

esperados de uma dada estratégia de operação. Mais que isto: a diversidade de contextos de 

implementação pode fazer com que uma mesma regulamentação produza impactos inteiramente 

diversos em diferentes unidades da federação (ARRETCHE, 2001). 

O impacto causado pela implementação da Lei 11.738/08 no município de Una-BA em 

relação à jornada de trabalho refletiu em questões econômicas. O arranjo da política não 

considerou a contratação de mais professores para suprir o período da jornada de trabalho 

extraclasse do professor, garantindo o direito do(a) docente ao tempo reservado para estudo e 

planejamento. No campo pedagógico também a concepção desse tempo foi alterada da sua 

concepção original, requerendo um resgate do processo histórico de luta acerca desse direito e 

objetivo.   

É de fundamental importância uma quantidade de horas destinadas a outras atividades 

docentes, além do ato de ministrar aulas. Afinal, para estarem em sala de aula os(as) docentes 

necessitam de uma preparação especial, que precisa estar inclusa no seu tempo de 

trabalho/carga horária e em sua remuneração.  

 

Se de um lado é difícil especificar o tempo adequado para as atividades 
docentes que não impliquem a presença em sala de aula, por outro, é evidente 
que elas não se esgotam aí. Da mesma forma que a jornada de trabalho de um 
jornalista não leva em conta apenas o tempo para escrever a matéria (que, 
muitas vezes, levou dias de elaboração), ou a jornada de um engenheiro civil 
não considera apenas o tempo que ele leva para desenhar a planta de uma casa, 
parece evidente que preparar aula, corrigir trabalhos e provas, participar de 
reuniões coletivas com outros profissionais da educação são compromissos 
que decorrem da própria natureza da atividade e não podem acontecer 
simultaneamente com a presença do professor em sala de aula. (PINTO, 2009, 
p. 55).  
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Ao longo da história do magistério, a jornada de trabalho docente foi cercada por várias 

problemáticas, como acúmulo de demandas cada vez maiores, condições objetivas de trabalho, 

renumeração insuficiente etc. Na Educação Infantil, esses fatores acentuam-se ainda mais por 

estarem ligados à marginalização histórica do trabalho com as crianças que, por séculos, foi 

entendida apenas como uma fase que antecede a vida adulta, período em que a criança é 

considerada um ser inacabado, sem direito à opinião, simplesmente um ser passivo à espera do 

“crescer”. Nesse contexto, a Educação Infantil tem sido uma das últimas etapas da educação a 

usufruir do direito à jornada de trabalho extraclasse.  

No debate com o grupo, discutimos o reconhecimento e avanços perante a legislação, 

como a formação mínima, o pagamento do piso, os planos de carreira, atividade extraclasse. No 

entanto, ainda são inúmeros os elementos que merecem destaque na discussão em benefício da 

valorização. É indiscutível que a valorização se dá por meio de investimento público e 

reconhecimento social do professor e da Educação Infantil. 

Nesse sentindo, avançamos nossas discussões acerca de outros aspectos da 

implementação da Lei 11.738/08 no que diz respeito ao trabalho pedagógico desenvolvido na 

Educação Infantil, emergindo assim uma nova categoria: a divisão o trabalho pedagógico.  

 

4.2 A divisão do trabalho pedagógico 

 

Essa categoria emergiu durante o segundo encontro, a partir da apresentação das 

informações acerca de como ocorria o planejamento das atividades pedagógicas na instituição 

escolar e a partir da implementação da Lei 11.738/08.  Essas informações constam nos itens 4.7 

e 4.8 do questionário dignóstico. 

 Em relação à questão 4.7 - Explique em que momento realiza o planejamento das 

atividades pedagógicas na instituição?, 33 participantes, ou seja, aproximadamente 87%, 

responderam a essa questão; 21 ou 55%, responderam que acontece durante a permanência da 

criança na instituição, em dias agendados; 2 ou 5%, nas “janelas” dos horários com as crianças; 

5 ou 13% semanalmente; e 5 ou 13% colocaram o dia e horário. 

 Em relação à questão 4.8 - Caso tenha indicado que o planejamento seja durante as 

atividades das crianças, explique como se organiza a instituiçã.  Foi esclarecido em resposta 

que na instituição que atende às crianças de 1 a 3 anos e 11 meses são duas professoras por 

turma e uma monitora. Enquanto uma professora está planejando com a coordenadora, uma 

professora e uma monitora ficam na sala com as crianças. Nas demais instituições escolares de 
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atendimento às crianças de 4 e 5 anos são duas professoras. Enquanto, uma professora está 

planejando com a coordenadora pedagógica, a outra professora está sozinha na sala com a 

turma.  

Ao apresentar as informações sobre essas duas questões, as docentes manifestaram-se 

da seguinte maneira:  

 

A gente dificilmente consegue fazer um planejamento coletivo. As professoras 
do Berçário todas juntas. Toda vez que tem planejamento, uma colega vai 
planejar e a outra fica na sala. E às vezes não consegue realizar o trabalho 
sozinha. (Professora B, 2º encontro, 2020). 
 
O pior que eu acho é que as monitoras nunca participam do planejamento. 
Acho isso injusto pois, elas também trabalham com as crianças. E se o 
professor adoece, não são elas que vão ficar na sala? (Vice-diretora 11, 2º 
encontro, 2020). 
 
Para quem não conhece a rotina da Creche, a gente não consegue nem planejar 
com os mesmos professores das mesmas turmas juntos. Geralmente é uma 
professora e a outra fica na sala com a monitora. O problema já começa daí, 
são planejamentos separados. A gente sabe que a unificação do planejamento 
da turma da sala é essencial. Ontem eu estava conversando com a colega sobre 
a discussão do grupo. Penso, eu não sei se estou certa, a Creche deveria ter 
uns profissionais que trabalhassem psicomotricidade, para quando o professor 
estivesse fazendo o planejamento, esses profissionais poderiam fazer esse 
trabalho diferenciado com as crianças, pois a criança adora uma novidade. 
Não que o professor não faça, mas essa equipe seria para fazer um trabalho 
diferenciado, com uma organização para que não chocasse os horários para 
que todos os professores e monitores pudessem fazer o planejamento juntos. 
(Professora B, 4º encontro, 2020) 

 
As fragilidades que envolvem o trabalho docente na primeira etapa da educação básica 

evidenciam as desarticulações existentes entre as políticas de profissionalização dos docentes, 

delineadas pelo viés economicista (OLIVEIRA, 2004) e as funções sociopolíticas e 

pedagógicas da Educação Infantil (BRASIL, 2010).  

As discussões dos quadros profissionais envolvem duas questões centrais: a formação 

requerida e o quantitativo de adultos necessários ao atendimento dos respectivos grupos que 

integram a faixa etária de atendimento da EI (0 a 6 anos de idade). Focalizando a faixa etária 

de (0 a 3 anos), denominadas em creches, a composição dos quadros funcionais tem sido 

apresentada com base na proporção de um adulto (com expectativa de que seja um professor) 

para um quantitativo de seis a oito crianças.  

Para a ampliação do número de crianças atendidas por grupos (salas de atendimento ou 

salas de referência), as políticas públicas vêm informando uma estratégia de compor uma 

atuação, associando o professor e o auxiliar. Essa estratégia garante a presença de um professor 
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por turma; mas, ao ampliar o número de crianças atendidas na turma, o segundo profissional 

designado geralmente não é outro professor. Desse modo, para dar conta da expansão do 

atendimento na EI, compõem-se grupos profissionais distintos, com requisitos formativos 

diferenciados, implicados em condições de trabalho e valorização desiguais (PAULINO; 

CÔCO, 2016). 

Essa realidade não é diferente no município de Una-BA e apresenta-se na falas das 

docentes, demonstrando uma hierarquização das ações educativas, provocando uma divisão do 

trabalho pedagógico pautado na ideia de que o professor é responsável pelas ações voltadas ao 

educar e o monitor(a) pelas ações do cuidado.  

Essas ações realizadas pelos profissionais de forma diferenciada que permeiam o 

cotidiano das instituições da Educação Infantil no Brasil estão alicerçadas em uma hierarquia 

em relação ao nível de formação, salários que refletem nas atribuições das tarefas do fazer 

pedagógico. Isso faz com que o trabalho seja fragmentado, resultando na divisão de tarefas entre 

o cuidar e o educar, no equívoco em relação ao processo educativo, evidenciando um hiato entre 

o cuidar e o educar, como nos mostra Cerisara (2002): 

 

Em geral, as professoras têm formação de 2º grau, recebem salário maior, 
trabalham menos horas por dia e são responsáveis pelas atividades tidas como 
“educativas”. As outras, independentemente da denominação que têm 
recebido (monitoras, atendentes, auxiliares de sala), não precisam cursar 
sequer o 1º grau completo, recebem salários mais baixos, trabalham mais 
horas por dia e são responsáveis por empenhar as atividades relativas ao 
cuidado das crianças (higiene, alimentação, limpeza do ambiente, etc.). 
(CERISARA, 2002, p.16).  
 

 As informações do questionário-diagnóstico apontam para uma realidade convergente 

para a citação de Cerisara. Podemos verificar isso em uma resposta de uma das docentes: 

 

Nós temos duas professoras em sala de aula, uma fica 1 dia e meio e a outra 
fica 1 dia e meio. Quem fica o tempo todo com a criança é a monitora. E aí 
vem aquele lado, na hora de fazer o planejamento, as monitoras não estão no 
planejamento. Elas só ficam mesmo no lado do cuidar, mas elas deveriam 
fazer parte do educar também como a professora.  Então fica aquela visão que 
as professoras é o pedagógico e as monitoras, o cuidar. E ainda tem outra 
coisa, uma vai para o planejamento em um momento e a outra vai em outro 
momento. Já tivemos um momento de planejamento coletivo, a criança fica 
até 14h e depois, era planejamento. Mas essas mudanças ficou assim que 
muitas vezes até as colegas de classe não se conversam (...). (Vice-diretora 11, 
2º encontro, 2020). 
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Em relação ao perfil e formação das docentes pudemos contatar o seguinte: 

 
                           Tabela 18 - Formação acadêmica das docentes participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: elaborado pela autora com base nas respostas das docentes para o questionário-diagnóstico (2020). 

  

 Em relação à formação, podemos constatar que o município cumpriu com a formação 

em nível superior para as docentes e obedeceu ao que preconiza a LDB 9.394/96 em relação à 

formação para atuar na primeira etapa da educação básica. No entanto, em relação à questão 

salarial, o professor efetivo recebe em média 4 salários míninos, com carga horária contemplada 

na Lei 11.738/08 – 2/3 de interação com as crianças e 1/3 de atividade extraclasse –, enquanto 

o monitor(a) é contratado e sua formação em geral é Ensino Médio, com a renumeração de um 

salário mínino, com a carga horária semanal de 40horas, sem direito à atividade extraclasse 

(UNA, 2019). 

Esse mecanismo de contratação de pessoal não-docente para atuar em atividades 

docentes é um mecanismo utilizado pelos municípios para desonerar as suas folhas de 

pagamento, constituindo-se um entrave para a valorização docente e para o avanço na qualidade 

da Educação Infantil. É preciso compreender como as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil/DCNEI de 2010 determinam a indissociabilidade entre o cuidar e educar, 

ações que fazem parte da ação pedagógica na Educação infantil. Esse recurso do município pela 

adoção de monitores desqualifica a função docente, além de evidenciar que a atuação nessa 

etapa da educação básica não seja necessária formação mínima.  

Outro aspecto na organização do planejamento pedagógico, especialmente na única 

instituição do município que atende a crianças de 1 a 3 anos e 11 meses, é que se evidencia a 

concepção de divisão do trabalho pedagógico entre educar e cuidar a partir do fato das 

professoras participarem do planejamento e o(a) monitor(a) não. Além disso, esse arranjo para 
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o atendimento da lei deixa o trabalho coletivo fragilizado quando não se tem a presença de todas 

as professoras no planejamento pedagógico.  

No cotidiano da Educação Infantil, o cuidar e o educar não podem ser compreendidos 

em um sentido fragmentado, pois o trabalho a ser desenvolvido com as crianças deve ser voltado 

para a unicidade e indissociabilidade. Forest (2003) trata dessa questão e afirma:  

 
Implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos saberes, a 
constituição do ser não ocorre em momentos compartimentados. A criança é 
um ser completo, tendo sua interação social e construção como ser humano 
permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e educar significa 
compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço 
particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes 
que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade. (FOREST, 
2003, p. 2).  
 

Compreender o cuidar e educar como princípio indissociável é imprescindível para 

desenvolver ações pedagógicas voltadas para a realidade da criança. No diálogo com as 

docentes, todos esses aspectos mencionados anteriormente em relação à divisão do trabalho 

pedagógico foram importantes para tomadas de decisões sobre o que fazer frente aos problemas 

apresentados e sobre como o grupo decidiu enfrentar essa situação historicamente apresentada 

no município.  

Os estudos teóricos e as reflexões em grupo permitiram às docentes apontarem como 

desafio o planejamento pedagógico coletivo para romper com o seu caráter individualizado.Na 

questão do item 6.5 do questionário diagnóstico, que trata dos desafios enfretandos para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas no seu trabalho, constatamos que, entre as 

diversas demandas citadas (falta de acompanhamento familiar, falta de material pedagógico e 

tecnológico, espaço físico inadequado), algumas estão relacionadas às condições objetivas do 

desenvolvimento do trabalho docente. De acordo com Vieira (2008), as condições objetivas do 

trabalho 

 

São as condições efetivas do trabalho do professor. Na estrutura física, 
incluem-se: a adequação do espaço escolar para a atividade profissional; 
espaço da sala de aula e salas de apoio; salas de professores/as e de produção 
de material pedagógico; laboratórios; limpeza, higiene e conservação. Na 
organização do trabalho docente (tempos e espaços) incluem-se: carga 
horária; tempo de planejamento coletivo e individual; grupos de estudo; 
formação continuada; pessoal de apoio; acompanhamento pedagógico. Nos 
recursos didáticos, incluem-se: material de consumo (papel, tinta, tesoura, 
lápis, borracha, caderno, fotocópia, material impresso, etc.); material didático 
(livros de apoio, livros de literatura, retroprojetor, data show, computador, 
etc.). (VIEIRA, 2008, p. 162).  
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Da discussão sobre as condições de trabalho, que estão ligadas diretamente aos meios 

necessários para a realização do seu labor, surgiu novamente como uma das principais 

demandas a dificuldade para se fazer o planejamento coletivo com a participação de todas as 

professoras da Educação Infantil em um mesmo horário. A respeito dessa questão as docentes 

pontuaram:  

 

Com a reserva técnica, cada professor tem um horário de planejamento. 
Enquanto coordenadora é muito cansativo de 2 em 2 horas me reunir com um 
professor, além do que eu acho que fragmenta um pouco o trabalho. 
(Coordenadora Pedagógica 4, 2º encontro, 2020). 
 
Às vezes eu converso com a minha colega na sala sobre o que vamos trabalhar 
na semana, mas ali eu sei que não é lugar para isso, na sala eu tenho que estar 
atenta às crianças. (Professora C, 2º encontro, 2020). 

 
Nas discussões com as docentes, percebemos várias lacunas na implementação da Lei 

11.738/08 no município, principalmente no que se refere a estabelecer diretrizes para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico na Educação Educação Infantil. A docente, 

principalmente concursada, tem o direito de ter sua atividade extraclasse garantida conforme a 

Lei do Piso e a Portaria Municipal; contudo, no processo educativo, identificamos uma 

fragmentação do trabalho, o que se reflete na divisão do trabalho e na individualização do 

planejamento pedagógico. Quando questionamos acerca da participação na discussão que 

aprovou a Portaria 07 de 24 de fevereiro, que regulamentou a Lei 11.738/08 no município, 

obtivemos as seguintes respostas para a questão do item 6.1 do questionário diagnóstico.  

 
               Gráfico 6 – Participação na discussão sobre a Portaria 07 de 24 fevereiro de 2016  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com base na resposta das docentes para o questionário-disgnóstico 

(2020).  
* Questão respondida pelas docentes: “Você participou da discussão que aprovou a Portaria 07, de 24 
fevereiro de 2016 - Secretaria de Educação?” 
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De 32 respostas, apenas 2 ou 6,3% responderam que sim e justificaram sua resposta da 

seguinte forma:  

 

Participei porque neste período eu estava na coordenação da escola, portanto, 
precisava estar envolvida para poder organizar disciplinas e horários de acordo 
à carga horária do professor. (Coordenadora Pedagógica J, 2º encontro, 2020). 
 
Era diretora na época e ia ter que organizar o quadro de professores. 
(Diretora 10, 2º encontro, 2020). 

 
Essas falas revelam outra face da divisão do trabalho no interior das escolas que 

perpassa para além de questões salariais hierarquizantes, mas também de acesso à informações 

de acordo ao lugar que o sujeito ocupa. O fato de estarem na coordenação/direção escolar 

permitiu o acesso à sua participação no processo de discussão do documento, o que não ocorreu 

com as professoras.  Discutindo acerca dessa questão, outra participante fala: 

 

Há uma fragmentação nas informações. Quando eu era professora, quase as 
informações não chegavam pra gente. Hoje que estou na direção, tenho mais 
acesso às informações e consigo compreender melhor as coisas. (Diretora 2, 
2º encontro, 2020). 

 
No grupo que respondeu que não conhecia a portaria, também há diretoras, vice-

diretoras e coordenadoras, mas mesmo assim o acesso às informações do que é preciso fazer, 

muitas vezes é restrito a determinados grupos, na hierarquia de poder do espaço escolar. Ao 

lermos e discutirmos a Portaria 07 de 24 de fevereiro de 2017, que regulamenta a implentação 

da Lei 11.738/08 no município, o grupo ficou surpreso com o documento, que foi oriundo de 

uma reivindicação histórica do movimento sindical, especialmente de grupo de professores da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mas desconhecido pelo grupo. O 

documento não esclarece como será desenvolvido o trabalho pedagógico em cada etapa de 

ensino, especialmente na Educação Infantil, deixando a cargo de cada gestor escolar organizar 

a carga horária dos professores de acordo com a Lei 11.738/08, independente de que etapa 

trabalhem, sem considerar as especificidades das etapas de educação, como mencionamos no 

terceiro capítulo.  

Mesmo diante do contexto de dificuldade de implementação da polítca, as docentes 

referendam a importância da implementação da Lei 11.738/08 e a conquista desse direito, fruto 

de muita luta; no entanto refletem sobre a a necessidade de se reavaliar o trabalho desenvolvido 

em cada instituição e propor mudanças.  
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Fundamentados na pesquisa-ação, que apresenta como condição intrínseca a 

necessidade de interação entre pesquisadores e comunidade investigada, sem juízo de valor e/ou 

estabelecimento de hierarquia de saberes, reafirmamos a importância da participação de todos 

os envolvidos na pesquisa, dando voz e vez a cada uma que participa, o que contribuiu 

enormemente para a identificação dos problemas, bem como para a decisão das ações a serem 

tomadas coletivamente para a solução (THIOLLENT, 1985).  

O grau de conscientização do grupo, das lacunas observadas, os problemas encontrados 

e as possiblidades de resolução dos problemas elencadas fizeram com que a discussão dos 

problemas, especialmente a respeito da organização do trabalho na Educação Infantil, fosse 

objeto de reflexões, fazendo com que o grupo analisasse o que impede a mudança. Como 

superar e propor mudanças, quando a situação é complexa e apresenta-se como de difícil 

resolução? Essa fase da práxis humana, de delimitação dos problemas, foi apontada pelo grupo 

no segundo encontro, à medida que avançávamos na exposição das informações do questionário 

e com sua discussão. Esse processo fez emergir a seguinte categoria: a “disciplinarização na 

Educação Infantil”. 

 

4.3 A “disciplinarização” na Educação Infantil 

 

Essa categoria emergiu durante o segundo encontro, a partir da apresentação das 

informações acerca das principais mudanças causadas pela publicação da Portaria nº 07 de 24 

de fevereiro de 2016 na rede de ensino. Essas informações constam no item 6.2 do questionário-

dignóstico: A instituição que trabalha teve modificações com o envio da Portaria 07 de 24 de 

fevereiro de 2016, da Secretaria Municipal de Educação de Una?. Descreva as principais 

mudanças. Como resultado, 21 pessoas não responderam e 9 responderam pontuando as 

seguintes mudanças: 

 
1. Redução da carga horária de trabalho com as crianças; 
2. Nova rotina de trabalho (tempo, espaço, planejamento); 
3. Necessitou de mais profissionais; 
4. Houve uma inquietação, pois não houve um estudo, uma preparação 

para a implementação da mesma. Então a escola teve que se reorganizar 
em relação a horários, carga horária de cada professor; 

5. Organização do trabalho dos/as professores/as de acordo a sua carga-
horária de trabalho: Os professores com carga horária de 40h - 
disciplinas de português e matemática; 

6. Carga horária de 20h - disciplinas de geografia, história, ciências. 
(Respostas ao questionário aplicado na pesquisa, 2020). 
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 As respostas à questão chamou-nos a atenção em relação à divisão da carga horária de 

trabalho na Educação Infantil de forma disciplinar, o que gerou uma discussão no grupo acerca 

de como é desenvolvido o trabalho na Educação Iinfantil, surgindo os seguintes 

questionamentos: Na educação Infantil trabalhamos por disciplina? O que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil/DCNEI de 2010 / BNCC 2017 dizem a respeito 

do currículo e do trabalho a ser desenvolvido com as crianças? Nesses diálogos, surgiram várias 

falas:  

 
Precisávamos dar conta da carga horária do professor. Foi pensada uma 
metodologia para o fundamental, por disciplina, mas não foi pensada para a 
educação infantil. Ela pegou a carona do Ensino Fundamental, mas essa não é 
a formatação da Educação Infantil. (Diretor 19, 2º encontro, 2020). 

 
No início foi aquela angústia... o que vamos fazer? Então dividimos os campos 
de experiências, quem está na sala hoje fica com determinado campo. Só que 
isso não deu certo, porque houve uma fragmentação do trabalho. (Diretora 02, 
3º encontro, 2020). 
 
Trabalhamos com os campos de experiências da BNCC. Na rotina 
trabalhamos todos os campos dando ênfase cada dia a um campo ou a outro. 
(Coordenadora pedagógica 4, 2º encontro, 2020).  

 
Começamos com cada professor planejando um campo de experiência, depois 
vimos que não ia dar certo e aí voltamos para todos planejanejarem todos os 
campos, independente de quem aplicaria a atividade no dia. (Coordenadora 
pedagógica 7, 3º encontro, 2021).  

 

A fala das docentes nos remetem ao texto de Cerisara (1999), “Educar e cuidar: por 

onde anda a educação infantil?”, quando a autora apresenta como desafio a seguinte questão: 

como transformar as instituições de Educação Infantil em um nível de ensino, sem que elas 

reproduzam ou tragam para si as práticas desenvolvidas no Ensino Fundamental?  Segundo a 

autora, a própria LDB 9.394/96 apresenta no seu conjunto a preocupação com esse aspecto 

quando define a educação básica em três etapas de ensino: a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. Ao falar em educação e não ensino na Educação Infantil, é 

dada ênfase a uma proposta de trabalho com criança, cuja especificidade está voltada à questão 

mais educativa do que instrucional. Os trabalhos nas instituições de EducaçãoIinfantil devem 

priorizar os processos educativos que envolvem as crianças como sujeitos da e na cultura com 

suas especificidades etárias, de gênero, de raça, de classe social (CERISARA, 1999). 

No debate com as docentes sobre os princípios da Educação Infantil e sua base legal, 

muitas não souberam explicar como ocorreu a proposta da disciplinarização, mas foi uma 

maneira encontrada pela maioria das instituições para resolver a questão da jornada de trabalho 
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da docente extraclasse. Ainda acerca do trabalho com disciplinas na Educação Infantil, a autora 

afirma: 

 

É preciso ter claro que o trabalho junto às crianças em creches e pré-escolas 
não se reduz ao ensino de conteúdos ou disciplinas, ou de conteúdos escolares 
que reduzem e fragmentam o conhecimento, mas implica trabalhar com as 
crianças pequenas em diferentes contextos educativos, envolvendo todos os 
processos de constituição da criança em suas dimensões intelectuais, sociais, 
emocionais, expressivas, culturais, interacionais. (CERISARA, 1999, p. 16). 
 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/DCNEI ressaltam os 

objetivos e as funções sociopolíticas e pedagógicas das intituições voltadas à infância, no seu 

Art. 7: 

 

Art. 7º: I – Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 
direitos civis, humanos e sociais;  
II – Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e 
cuidado das crianças com as famílias;  
III – Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto 
a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 
 IV – Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 
diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades 
de vivência da infância;  
V – Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 
com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento 
de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa. (BRASIL, 2010, n.p.). 

. 
Essas reflexões teóricas foram discutidas com as docentes e mediadas pela contradição 

da proposta de disciplinar para a Educação Infantil, evidenciando que nessa etapa da educação 

básica o trabalho a ser realizado com as crianças deve assumir um caráter de intencionalidade 

e de sistematização, sem a reprodução das práticas familiares ou assistencialistas voltadas 

somente à alimentação e higiene e sem a noção de escolarização como pressuposto de 

preparação para o Ensino Fundamental. 

 Com o desafio de desenvolver um trabalho intencional voltado para a especificidade da 

Educação Infantil, destacamos como as docentes refletiram sobre essas questões:  

 
Para o Fundamental já foi complicado... Na Creche e pré-escola então... Como 
fica a cabeça da criança? Um dia está com um professor, outro dia está com 
outro. Fica parecendo fundamental anos finais. As crianças precisam de rotina, 
acostumar com as professoras, criar hábitos. (Diretora 16, 2º encontro, 2020). 

 
Se eu pegar um professor de 20h, ele começa trabalhando um dia e meio e 
termina com outro professor trabalhando um dia e meio na pré-escola e na 
Creche é mais complicado... A coisa acontece, mas não garante o direito da 
criança, porque a rotina é quebrada no meio da semana. (Diretor 19, 2º 
encontro, 2020). 
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De acordo com alguns estudiosos, não basta somente dar assistência a essas crianças, é 

importante que sejam oferecidas condições necessárias para que cresçam e aprendam. Oliveira 

(2010) assinala:  

[...] em relação à aprendizagem infantil, considera que as habilidades para a 
criança discriminar cores, memorizar poemas, representar uma paisagem 
através de um desenho, consolar um coleguinha que chora etc., não são fruto 
de maturação, mas são produzidas nas relações que as crianças estabelecem 
com o mundo material e social, mediadas por parceiros diversos [...]. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 5-6). 
 

Nesse sentido, dialogamos com o grupo apresentando a aprendizagem como algo que 

se faz por meio das relações que a criança estabelece com a professora e com os colegas de sala 

e para que isso aconteça de forma positiva a professora deve proporcionar esse ambiente de 

interação e confiança. A rotatividade da professora nessa fase pode vir a interferir de forma 

negativa no desenvolvimento dessa aprendizagem, influenciando na sua formação integral 

enquanto sujeito. 

Para atender à Lei 11.738/2008, por meio da Portaria 07 de 24 fevereiro de 2016, a 

respeito do seu parágrafo único – “Cabe à gestão escolar elaborar o horário dos docentes, 

alinhando o processo de ensino/aprendizagem com a organização das horas previstas” 

(BRASIL, 2008, n.p.) –, as gestoras organizaram a carga horária da professora de acordo às 

demais etapas de ensino, sem compreender que a educação infantil tem uma especificidade, 

tanto em relação ao tempo de atividade e interação com as crianças, quanto ao espaço para essa 

interação.   

No debate com o grupo sobre os fundamentos que regem a Educação Infantil e como as 

instituições de Una-BA organizaram essa etapa, distribuindo os conteúdos construídos 

historicamente pela humanidade, por meio das diversas disciplinas, garantiram o direito das 

docentes à hora-atividade extraclasse. No entanto, o direito das crianças de ter uma educação 

de qualidade, voltada para sua formação integral, o grupo concluiu que de fato isso não vem 

acontecendo com essa forma de organização do trabalho. 

As falas das docentes dão indicativos de que o desenvolvimento do trabalho no formato 

em que foi organizado tem trazido dificuldades na execução das atividades e não atendem ao 

que preconizam os documentos oficiais e os estudos a respeito de uma Educação Infantil de 

qualidade. Nas reflexões sobre essas questões, o grupo compreendeu que a efetivação das 

políticas públicas não pode ser considerada isoladamente. Outros fatores influenciam a 

materialização das políticas nas escolas, como questões econômicas, condições de trabalho, 

sistematização do trabalho pedagógico, contratação de professores. Desconsiderar esses fatores 
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é não compreender que, como salienta Arretche (1998), as docentes são sujeitos que fazem a 

política seguindo suas próprias referências e a diversidade dos contextos sociais, políticos, 

econômicos e pessoais, apresentando caminhos para a política pública. É de fundamental 

importância considerá-las no processo de implementação de uma política para que essa venha 

ocorrer da forma mais eficaz possível.  

Apoiando-nos na concepção de Vazquez (1968), podemos afirmar que a consciência da 

práxis pelo grupo das docentes participantes da pesquisa apresentou-se em um grau mais 

elevado, o que contribuiu para percepções de problemas que até então eram improváveis de 

serem reconhecidos e que podem vir a ser resolvidos a partir de proposições elaboradas pelo 

próprio grupo.   

 

4.4 Organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil 
 

 A organização do trabalho pedagógico foi uma categoria escolhida a priori, discutida 

no primeiro capítulo 1, e que durante os diálogos com as docentes apareceu constantemente à 

medida que as discussões eram realizadas pelo grupo e no grupo. De acordo com Oliveira 

(2010), devemos compreender a organização do trabalho escolar como um conceito econômico 

que se refere à divisão do trabalho na escola.  

 

A forma que o trabalho do professor e demais trabalhadores da escola é 
organizada, buscando atingir os objetivos da escola ou do sistema. Assim, a 
organização do trabalho escolar refere-se à forma como as atividades estão 
discriminadas, como os tempos estão divididos, os ritmos determinados, a 
distribuição das tarefas e competências, as relações de hierarquia que refletem 
relações de poder, entre outras características inerentes à forma como o 
trabalho é organizado. (OLIVEIRA, 2010, p.1). 
 

Nesse sentido, a organização do trabalho no espaço escolar pressupõe a reunião de 

diferentes elementos que compõem o trabalho docente: a jornada de trabalho, diferença entre a 

hora-aula e hora-atividade, a divisão do trabalho pedagógico, os tempos e espaços.  

De acordo com Barbosa, Alves e Martins (2010), a organização do trabalho pedagógico 

na Educação Infantil visa assegurar meios e condições objetivas para atingir determinada 

finalidade, que na perspectiva sócio-histórico-dialética refere-se a uma formação integral, capaz 

de proporcionar o desenvolvimento multifacético da criança. 

Os vários elementos que compõem a organização do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil necessitam garantir a articulação entre eles, devendo considerar a participação das 

famílias e da comunidade no planejamento, na escolha de critérios para formação dos 
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agrupamentos de crianças, na definição do tempo, dos espaços e ambientes, na rotina de 

atividades (BARBOSA, 2006). 

 Acerca desses elementos, registramos a fala de uma docente a respeito do 

desenvolvimento do seu trabalho a partir da implementação da Portaria 07 de 24 de fevereiro 

de 2016, em cumprimento à Lei 11.738/08:  
 

Nesse ponto de vista com a implementação dessa política, há fragmentação 
sim, principalmente na educação infantil da creche. Porque quando aquela 
discussão aqui na creche e 2 ou até 3 professores, mas, na medida que eu estou 
planejando, minha colega fica com o trabalho e sobrecarrega sim. Há 
fragmentação sim, nesse horário.  No ano retrasado, estava a situação que eu 
trabalhava no período da tarde todo o trabalho de receptividade e acolhimento 
que era feito com a criança, era feito com minha colega, quando eu chegava 
eu era mais uma estranha para os alunos do que propriamente a professora da 
sala. Então assim é a implementação dessa jornada e já está em lei. E daqui 
para frente vai ser uma realidade sim, mas o chão da escola ela teve alguns... 
causou algumas... como é que fala ... obstáculos sim”. (Professora F, 2º 
encontro, 2020). 
 

Barbosa e Horn (2006) compreendem a rotina como uma categoria pedagógica da 

Educação infantil que tem como base a função organizadora da vida cotidiana em creches e 

pré-escolas fazendo parte dessa rotina atividades recorrentes da vida cotidiana coletiva das 

crianças. É importante levar em consideração três diferentes necessidades das crianças na 

organização da rotina: 

 

As necessidades biológicas, como as relacionadas ao repouso, à alimentação, à higiene 
e à sua faixa etária; as necessidades psicológicas, que se referem às diferenças 
individuais como, por exemplo, o tempo e o ritmo que cada um necessita para realizar 
as tarefas propostas; as necessidades sociais e históricas que dizem respeito à cultura 
e ao estilo de vida, como as comemorações significativas para a comunidade onde se 
insere a escola e também as formas de organização institucional da escola infantil. 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 68). 
 

 De acordo com a fala da professora mencionada anteriormente, a criança não se sente 

segura com a sua presença, pois ela não compartilha dos momentos de acolhimento da turma, 

tão importantes para o desenvolvimento da rotina que está ligada às necessidades psicológicas 

da criança de se sentir segura no ambiente escolar. Ao relatar que as crianças viam-na como 

uma estranha, demonstra que essa organização da carga horária do professor tem afetado a 

organização do trabalho pedagógico, especialmente no que se refere à questão da segurança 

psicológica e afetiva da criança, que são aspectos a serem observados na rotina escolar. Ao 

serem questionadas acerca da importância da rotina na Educação Infantil, uma docente afirmou:  
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Com certeza, a rotina é essencial para eles, desde a educação infantil. A gente 
ao terminar os nossos estudos esses dias, nós estávamos comentando em 
relação às crianças especiais nesse período de pandemia, onde a rotina deles 
foi fragmentada, foi cortada.  A partir do momento que você tem o 
conhecimento dessa rotina, é um aprendizado. A importância dessa rotina é 
crucial em todas as esferas e na educação infantil principalmente, porque 
como são bebezinhos não é?... a criança ali naquele momento, ela já sabe tudo 
o que vai se fazer, então ela começa a aprender e estimular certas partes do 
cérebro para que o aprendizado aconteça de forma gratificante. Às vezes eu 
sei que 8 horas eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, então o meu 
organismo já vai se preparando, se predispondo para aquela aprendizagem. 
Então a rotina é essencial. (Coordenadora 13, 3º encontro, 2021). 
 

 Outro fato que também influenciou a rotina escolar foi o professor “reservista”, como 

relata uma diretora: 

 

Nós tínhamos na escola um professor “reservista”, ou seja, aquele que ficava 
só para tirar a reserva técnica do colega. Isso era ruim, porque ele não se sentia 
responsável pela turma. Sempre que cobrava alguma coisa, ele me dizia que a 
turma não era dele, que ele só tirava a reserva. Isso foi muito ruim, pois o 
professor parecia que não fazia parte da escola. (Diretora 2, 2º encontro, 
2020). 
 

De acordo com a fala da diretora, o professor não se sentia responsável pela turma, pois 

apenas realizava atividades com as turmas nos dias de reserva da colega. Essa atitude perpassa 

por questões para além do comprometimento profissional, questões que envolvem o 

planejamento pedagógico, o planejamento coletivo, observando a finalidade da etapa 

Educacional Infantil. 

 

A ação de projetar, dar direção, traçar um plano, programar, elaborar roteiro, 
ordenar, sequenciar, definir prioridades, criar possibilidades de interação e 
experiências, para favorecer a apropriação pelas crianças de conhecimentos, 
afetos e atitudes, permitindo diferentes manifestações expressivas das 
crianças e, também, do professor. (BARBOSA; ALVES, 2010, p. 4). 
 

A respeito do planejamento pedagógico, o item 4.4 do questionário-diagnóstico 

questiona quem coordena o planejamento na instituição onde a professora trabalha. Como 

resultado, 37 docentes responderam a questão e disseram que é a coordenadora pedagógica; e 

1 docente assinalou o vice-diretor. Esse é um dado significativo e representativo, visto que 99% 

das instituições têm o coordenador como o articulador das ações a serem planejadas para 

instituição, contando com esse apoio.  

Em relação ao fato de a escola dispor de sala de apoio para planejamento/organização 

de suas atividades pedagógicas, no item 4.6 do questionário- diagnóstico, obtivemos as 

seguintes respostas.  
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               Gráfico 7 - Espaço disponibilizado na instituição para o planejamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com base na resposta das docentes para o questionário-disgnóstico 

(2020).  
* Questão respondida pelas docentes: “Há um espaço disponibilizado na instituição para o 
planejamento?” 

 

Como resultado, 37 docentes que responderam que “sim”, que a escola possui o espaço, 

e 4 responderam que não. No item 4.6.1, em relação à descrição do espaço, 33 docentes 

responderam a essa questão. Desses que responderam, 15 docentes afirmaram que possui sala 

de coordenação, 6 docentes responderam que há sala de professores, 12 responderam que 

realizam o planejamento em locais improvisados como refeitório, sala de leitura etc., conforme 

uma professora descreve: “Na minha escola utilizamos o refeitório para fazer os planejamentos 

e é muito incômodo, pois o local é aberto e sempre tem gente transitando” (Professora G - 3º 

encontro, 2020). 

A falta de estrutura física de algumas escolas ainda é um entrave para a realização de 

reuniões e planejamentos. Nesse sentido, a precariedade da estrutura física das escolas 

compromente a qualidade do trabalho desenvolvido. 

No item 6.5 do questionário-diagnóstico, que trata dos desafios enfretados para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas no seu trabalho, as docentes apontam alguns 

desafios que são representados nas respostas a seguir: 

 

Temos dificuldade do planejamento coletivo com as professoras da Educação 
Infantil por conta da “reserva”. Por isso, fazemos individualizado, mas seria 
mais proveitoso com todas as professoras juntas. (coordenadora pedagógica 
9, 2º encontro, 2020). 

 
Sempre temos que ter o cuidado de preparar uma atividade para o momento 
do planejamento que a colega (professora) possa realizar sozinha. (Professora 
D, 2º encontro, 2020). 
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O planejamento na Educação Infantil é um momento que possibilita a(o) professor(a) a 

reflexão sobre sua prática pedagógica, objetivando a organização do trabalho, relacionando-o 

às diferentes habilidades das crianças e ao seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Por 

isso, deve ser uma atividade contínua de reflexão-ação-reflexão:  

 

São os educadores que dão o tom ao seu trabalho, que reforçam ou não a 
capacidade crítica e a curiosidade das crianças, que as aproximam dos objetos 
e das situações, que acreditam ou não nas suas possibilidades, que buscam 
entender suas produções, que dão espaço para a fala, a expressão, a autonomia 
e a autoria. (CORSINO, 2012). 
 

Para Kramer (2004), as experiências vividas pelas crianças durante a execução das 

atividades são fundamentais; todavia tão importante quanto isto é a compreensão que elas têm 

de suas ações no momento das produções. Em complemento a isso, outro fator necessita de 

atenção, que é a valorização do seu trabalho por parte do educador, uma vez que um olhar 

atencioso estimulará o desejo pelo cumprimento das tarefas e ainda estimulará o interesse pela 

produção dos colegas.  

Desse modo, em diálogo com o grupo, a partir da disponibilidade de um conjunto de 

referências/textos para o estudo da organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil – 

Organização do trabalho Pedagógico na Educação Infantil (Ivone Garcia Barbosa, Nancy 

Nonato de Lima Alves, Telma Aparecida Teles Martins), Organização do trabalho Pedagógico 

na Educação Infantil (Mario da Graça Horn, Paulo Sérgio Fochi), as DCNEI (2010) –, 

discutimos que o planejamento das atividades não pode ter como foco o professor (a) e a sua 

facilidade na aplicação da atividade, mas sim as práticas desenvolvidas pelas crianças. Nesse 

sentido, a atividade realizada na sala de referência deve estar ligada à organização global do 

trabalho pedagógico da instituição, como o Projeto Político Pedagógico. A elaboração do PPP 

precisa considerar como base essencial para a organização do trabalho pedagógico (VEIGA, 

1998) as DCNEI que determinam as propostas pedagógicas das intituições de Educação 

Infantil, cujos objetivos são: 

 

Garantir à criança acesso aos processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 
como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 
(BRASIL, 2010, p. 18). 
 

 Nesse conjunto das propostas expostas nas DCNEI, o currículo deve ser pensado como 

um “conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 
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tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de 

idade” (BRASIL, 2010, p. 12). O currículo deve propiciar a construção de um sujeito social e 

histórico em um espaço que possibilite a integração entre os diferentes aspectos do 

desenvolvimento humano. O currículo, assim, aparece nas falas das docentes durante as 

dicussões com o grupo, subsisdiadas pelo estudo dos textos e dinâmica de análise de imagens.  

 
Figura 9 - Slides apresentados no 3º encontro com as docentes da Educação Infantil da rede pública 
municipal de Una-BA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Horn e Fochi (2012). 
  

Acerca das imagens, as docentes comentam: 

 
Eles estão aí usando a imaginação, estão fazendo um desenho mentalizando 
algo que já foi previamente estudado e retratando no papel. (Professora S, 3º 
encontro, 2021). 
 
A criança tem um corpo e uma história né... ela não é só simplesmente estar 
ali, mas quando a gente organiza no cantinho uma atividade para a criança, a 
gente tem que olhar a criança, que ela movimenta e que desse movimento ela 
também tem uma história. (Vice-diretora 11, 3º encontro, 2021). 
 
Eu vou ler a legenda que eu acho que quase ninguém está conseguindo ler: 
“Aqui é uma criança e tem dezembro, junho, setembro, fevereiro, agosto, abril 
e na Páscoa os ovinhos. Aí embaixo, o material, o programa. Então, fevereiro, 
março na páscoa os ovinhos e cá tem a criança, tem um corpo e uma história”. 
(Pesquisadora, 3º encontro, 2021). 
 
Então... é isso que eu estava querendo argumentar. Às vezes trabalhamos de 
formas fragmentadas e é isso que elas falaram, é pertinente porque a criança 
tem um corpo, ela tem uma história, ela precisa realmente estar inserida nesse 
contexto, mas que não seja de forma fragmentada. Este é dezembro e o 
corpinho setembro tem umas florzinhas, fez uma ilustração, aí o corpo da 
criança que seja trabalhada em todas as esferas do corpo, mas porém, numa 
contextualização, não de forma fragmentada e se a gente puder observar essa 
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imagem é de 1979, há 43 anos não é? Pensando nisso, pensando na 
metodologia de trabalho com a criança e nesse trabalho de 1979 onde o corpo 
é utilizado. A gente vê em neurociência que tem que se falar de cada esfera do 
corpo. (Coordenadora 13, 3º encontro, 2021). 
 
Concordo com a colega. Temos que trazer sempre a realidade para a criança, 
as experiencias sempre trabalhando o brincar (Coordenadora 13, 3º encontro, 
2021).  
 

Para o grupo, esse diálogo foi muito importante porque poucas docentes do grupo 

tinham realmente acesso às DCNEI, estudado-as de forma aprofundada, compreendendo-as 

como um documento mandatário que organiza a Educação Infantil, mesmo sendo um texto de 

2010, o que suscitou no grupo a necessidade de um maior aprofundamento desse estudo, como 

relata a docente:  

 

Eu vejo a necessidade de fazer uma roda de estudo, mesmo que seja online, 
sobre : O que é  educação infantil?  Primeiro a gente vê a necessidade que 
alguns profissionais, que nós precisamos compreender primeiro: O  que é 
educação infantil, para daí começarmos a caminhar. Na hora que a gente 
conseguir entender o que é, a gente vai começar a buscar as necessidades, 
porque a prática aí já tem.  (Coordenadora 8, 2º encontro, 2020). 
 

A necessidade do aprofundamento do conhecimento acerca das especificidades da 

Educação Infantil foi latente em todo o desenvolvimento dos diálogos no e com o grupo. A 

partir das categorias apontadas nos encontros 1, 2 e 3, fizemos o 4º encontro, com a proposta 

de que os participantes da pesquisa apresentassem proposições acerca das situações-problema 

elencadas. Para tanto, as docentes foram divididas em grupos de estudos formados por escolas 

de localidade mais próximas, a saber:  grupo 1 – Escola Municipal Santa Rita/Escola Municipal 

David Soares Pinheiro; grupo 2 - Escola Municipal Fábio Souto/Escola Municipal André 

Rebouças; grupo 3 - Escolas do Campo/Escola Municipal Liberalino Barbosa Souto/Escola 

Municipal Humberto Rusciolleli; grupo 4 – Creche Municipal Frei Silvério/Escola Municipal 

Anísio Teixeira. Quatro grupos foram formados para a apresentação das proposições. As 

sínteses das proposições foram apresentadas no primeiro capítulo. Em relação ao exercício de 

reflexão e busca por soluções para os problemas elencados, temos as seguintes falas:  

 

Pensar ações e estratégias para possíveis soluções foi interessante essa parte, 
porque gente, é muito difícil... e começávamos a rir... Porque somos bons em 
apresentar os problemas e é muito complicado a gente apontar possíveis 
soluções. Pois, quando pensamos a solução sempre aparece algum entrave, 
então colocamos aí:  Trabalho sequenciado em um único núcleo com duplas 
de professores só na Educação Infantil. Quando chegamos lá na frente, não 
resolve o problema do planejamento, só resolve a questão do professor ficar 
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sozinho. Mas mantivemos, pois podemos estar amadurecendo e contribuindo. 
(Diretora 2, 4º encontro, 2021). 
 
A discussão foi bem intensa, mas fizemos um slide bem sintético para 
apresentar esses 4 pontos: a “disciplinarização” na Educação Infantil; a 
divisão do trabalho pedagógico na Educação infantil; a organização do 
trabalho pedagógico na Educação Infantil. São bem intrínsecos. Se você der 
solução para um ele vai se reverter aos outros pontos, né? Solução eu digo 
assim, uma ideia de mudança que vai interferir no todo... foi o que 
percebemos. (Coordenadora 4, 4º encontro, 2021). 

 
Sobre as discussões acerca das categorias elencadas, podemos dizer, com base nas 

concepções de Vázquez (1968), que a práxis reiterativa em relação à organização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil e demais categorias cederam lugar à práxis criadora. Nesse 

sentido, poderíamos afirmar também que a consciência da práxis, no grupo de docentes, 

participantes da pesquisa, apresenta-se em um grau mais elevado, pois demonstraram perceber 

que os problemas elencados sofrem interferência de diversos fatores e aspectos que estão 

intrinsicamente ligados e abrangem aspectos pedagógicos, sociais, históricos e econômicos etc. 

Essa reflexão crítica contribuiu para a busca pela superação de obstáculos, até então, tidos como 

improváveis de serem superados. 

Nesse sentido, foram apresentadas várias propostas que versaram acerca das categorias 

e problemáticas supracitadas. O primeiro grupo a apresentar foi o da Escola Municipal Santa 

Rita e da Escola Municipal David Soares Pinheiro.  

 

C4 - Quero dizer que o nosso grupo foi um pouco prejudicado porque quando 
marcamos a reunião, faltou energia e ficamos sem internet, faltaram alguns 
colegas, mas mesmo assim, fizemos o encontro e foi muito proveitoso. A 
discussão foi bem intensa. Para dinamizar o estudo pegamos as nossas 
próprias falas, que foi apresentada no encontro anterior e fomos descutindo. 
A primeira temática foi jornada de trabalho do professor. Por exemplo: “Os 
professores consideram 1/3 do tempo destinado ao planejamento de aula 
como um dia de folga”. O grande problema da jornada do professor é o 
professor encarar esse tempo de planejamento como dia de folga. Algumas 
ações realizadas para o enfrentamento desse problema foram a emissão de 
portaria, oficios e pela secretaria de educação foram feitas várias reuniões do 
sindicato. Todas as legislações - a Lei 11.738/08, estatuto do magistério, a 
portaria - se complementam dizendo a mesma coisa... Que não é folga. Só que 
ainda insistem em dizer que é a folga... Possibilidade de mudança para que 
alguns colegas que ainda estão na mente que é um dia de folga. Fazer uma 
nova reunião sindicato e secretaria de educação com um estudo assim, como 
foi feito aqui no grupo da pesquisa da Lei federal, estatuto e da portaria, 
esclarecendo o que é a “reserva técnica”. 
 
C4 - O outro tema, divisão do trabalho pegagógico. Então pegamos outra fala: 
“Com a implementação da política houve uma fragmentação do trabalho sim. 
Na Creche eu trabalhava a tarde e quando eu chegava toda a parte do 
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acolhimento com a criança já tinha acontecido e a criança me via como uma 
estranha”. O trabalho começou a ser fragmentado; a colega até comentou que 
se sentia uma intrusa... Em relação a isso algumas ações foram 
implementadas: ajuste na carga horária e a contratação de alguns monitores. 
No entanto, não resolveu o problema. 
 
C4 - “Disciplinarização na Educação Infantil”, ou seja, divisão dos campos de 
experiências ou disciplinas, pegamos a fala: “Os professores com carga 
horária de 40h - disciplinas de português e matemática; Carga horária de 
20h - disciplinas de geografia, história, ciências”. Acredito que houve um 
equívoco aí, pois a Educação infantil trabalha com os campos de experiências 
da BNCC. No trabalho você pode dar ênfase a um campo ou a outro... Não 
tem como trabalhar separadamente... As meninas podem falar que não existe 
isso de português, matemática... 
 
C4 - Organização do trabalho Pedagógico: “Temos dificuldade do 
planejamento coletivo com as professoras da Educação Infantil”. Esse é um 
grande problema, não é? Essa questão do planejamento na pré-escola e 
principalmente na Creche, pois, se trabalha com tema geral para todos e 
quando não há esse momento, dificulta bastante. As ações realizadas para 
resolver os problemas e tentativas de ajustar o horário pelo gestor escolar, acho 
que só o campo consegue fazer o planejamento coletivo... Acho que a 
possibilidade de mudança seria o planejamento coletivo online. Não é possível 
que vamos sair dessa pandemia sem tirar alguma coisa boa e as aprendizagens 
que tivemos. Para finalizar, trouxemos esse pensamento para refletir: “A 
educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que 
temos”.  Que cada um possa refletir que não precisamos só de palavras, mas 
de atitudes para mudar”.  Obrigada! 
 

 O primeiro grupo reflete acerca das próprias falas para pensar soluções, apontando 

proposições já vivenciadas pelo e no grupo que geraram mudanças, como estudo das leis, e 

planejamento on-line, algo que tem se tornado uma realidade no contexto educacional atual etc. 

Reafirmando um dos aspectos importantes da pesquisa-ação, faz-se pesquisa com o outro e 

sobre os outros, sempre meio do diálogo. Assim, o segundo grupo a apresentar foi o da Escola 

Municipal Fábio Souto e da Escola Municipal André Rebouças.  

 

D2 - Fizemos nossa discussão com a participação das professoras e a 
coordenadora participante da pesquisa e mais 4 professores da escola que 
quiseram participar da discussão. Então vamos começar pela jornada de 
trabalho, e aí a gente começa pela discussão da jornada, pensamos em fazer a 
discussão em duas horas e aí avançamos muito mais, e mais tempo tivesse. 
Teve gente que disse: eu queria discutir mais. Então elencamos os problemas 
vivenciados:  
1. Não houve planejamento prévio para implantação do AC na Unidade 
escolar (faltou o diálogo com os professores/gestão). 
2. Faltou maior atuação do sindicato na orientação sobre a reserva técnica e 
os direitos dos alunos (respeito ao Currículo). 
3. Falta atenção para o currículo da Educação Infantil. 
Professor sozinho na sala quando o outro sai para planejar. 
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D2 - Esses problemas foram elencados. O que o Fábio Souto conseguiu fazer 
frente a esses problemas para minimizar isso? Como? Manter o planejamento 
com os campos de experiências independente dos professores que estivessem 
na sala. No início aquela angústia... o que vamos fazer? Então dividimos os 
campos de experiências, quem está na sala hoje fica com determinado campo. 
Só que isso não deu certo, porque houve uma fragmentação do trabalho. Então 
retornou o planejamento dos campos de experiências por todos os 
profissionais da EI, independente de que dia ele estaria. Mais na frente os 
colegas podem ir complementando... Depois eles arranjaram um jeito de 
discutirem juntos ações e estratégias para possíveis soluções. Foi interessante 
essa parte, porque gente é muito difícil e começávamos a rir... Porque somos 
bons em apresentar os problemas e é muito complicado a gente apontar 
possíveis soluções. Pois, quando pensamos a solução, sempre aparece algum 
entrave, então colocamos aí: Trabalho sequenciado em um único núcleo com 
duplas de professores só na Educação Infantil. Quando chegamos lá na frente, 
não resolve o problema do planejamento, só resolve a questão do professor 
ficar sozinho. Mas mantivemos, pois pudemos estar amadurecendo e 
contribuindo.  
 
D2 - Agora vamos falar da “divisão do trabalho pedagógico”, o problema 
inicial: Problema inicial com a disciplinarização, divisão em disciplina ou 
campos de experiências para atender ao AC e à reserva técnica e o 
planejamento individual. As ações realizadas para enfrentamento desse 
problema foi a retomada do planejamento pelo professor de todos os campos 
de experiências. Pensamos também no planejamento on-line porque agora 
com a pandemia conseguimos reunir todos os professores.  A 
“disciplinarização” na educação infantil, problemas vivenciados com a 
dificuldade para atender ao AC levou a divisão dos campos por professor; 
limitou o trabalho do Corpo e Movimento, ficando apenas com o professor 
específico desse campo, pois sabemos da importância desse campo para a 
criança. As ações realizadas para enfrentamento desse problema foi a 
retomada do planejamento pelo professor de todos os campos de experiências. 
E como ação estratégica, formação continuada para entender melhor o 
trabalho na educação infantil, a DCNEIS, a BNCC parece que não, mas ainda 
muito recente ainda na prática do professor. A organização do trabalho 
pedagógico na Educação infantil, problemas vivenciados: O planejamento 
fragmentado das ações, como por exemplo, trabalhar datas comemorativas 
(trabalho pontual). Foi interessante aí porque uma professora falou da questão 
do dia do índio que trabalhamos estar relacionada à disciplina História, ou 
seja, questão da disciplina individualizada.  A formação inicial do professor, 
eu recebi uma formação inicial, como será que eu faço pra me adaptar a essa 
nova realidade? Tem a questão das formações. Às vezes o profissional não 
quer participar... Outra questão na nossa escola é o espaço físico, temos um 
espaço amplo mas, não é adequado. Como enfrentamos esses problemas? com 
as formações internas da escola e externa da Secretaria de educação que 
contribuíram para melhorar a organização do trabalho pedagógico. Ações 
possíveis para soluções seria a Formação continuada – externa e interna; 
construção de salas de aula; adequação do espaço e da quadra de esportes. 
  

O grupo apresentou diversos aspectos que já pontuamos, mas também trouxe elementos 

novos, como a questão do espaço físico inadequado, currículo descontextualizados das datas 

comemorativas, formação inicial e continuada.  
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Alguns autores, em seus estudos, discutem essas questões. Em relação ao espaço, 

Barbosa (2006) afirma que é por meio dele que podemos contribuir ou não para a formação dos 

aspectos subjetivos e cognitivos dos pequenos, além disso, o espaço também é um incentivo 

para a criação de ambientes que sejam desafiadores e repleto de estímulos. Nesse sentido, a sua 

inadequação acarretará prejuízos a formação dos aspectos subjetivos e cognitivos dos pequenos. 

Acerca do currículo baseado em datas comemorativas, mostra que em algumas práticas 

pedagógicas ainda prevalece a compreensão de que o currículo representaria a listagem de 

conteúdos a serem trabalhados, o que revela uma concepção reducionista de currículo, 

especialmente quando estamos falando de crianças pequenas. 

Segundo Oliveira (2011), o currículo na Educação Infantil deve ser discutido e 

planejado por todos os membros da instituição e sempre que possível levar em consideração a 

participação das crianças, que são os sujeitos a quem esse currículo se endereça. Para que 

considere as crianças, esse documento deve tanto abranger as especificidades e a cultura dessa 

categoria geracional quanto promover a escuta e o engajamento dos pequenos na elaboração e 

no desenvolvimento da proposta curricular no cotidiano dessa etapa de ensino. 

O grupo apresenta a questão da formação incial e continuada, o que constatamos nas 

respostas das docentes. Todas as participantes, ou seja, 100% das docentes afirmaram que 

atendem à LDB 9394/96, como é orientado pelo Art. 62 da Lei nº 13.415 de 2017:  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. (BRASIL, 2017, n.p.). 
 

No entanto, nas falas das docentes, apresenta-se a necessidade de um aprofundamento 

teórico e prático na formação de professores para esta etapa da educação básica. Pensar o 

desenvolvimento integral de bebês e crianças pequenas requer tanto o estudo das contribuições 

teóricas advindas das diferentes áreas do conhecimento quanto uma imersão no universo da 

criança. Ressaltamos assim a importância da formação continuada, pois a formação inicial não 

dá conta da gama de conhecimentos necessários para atuar na Educação Infantil. 

Retornando à conexão da internet, o terceiro grupo, da Creche Municipal Frei Silvério 

e da Escola Anísio Teixeira começa a apresentar:  

 

CJ - Em relação à jornada de trabalho, o que é mais problemático é que alguns 
colegas que têm 40h pensam que as 8horas de reserva são para o seu lazer, 
passear, no descanso....  
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O grupo apresenta suas proposições (já elencadas no primeiro capítulo) e as docentes 

relatam:  

 

VC11- Falando sobre a jornada aqui na Creche, só temos 3 professoras de 40h 
e  as demais 20h. Isso complica demais nossa vida, porque na hora de fazer 
né? O casamento ali de sala por sala é muito complicado. E o que acontece? 
Nós temos duas professoras em sala de aula, uma fica 1 dia e meio e a outra 
fica 1 dia e meio. Quem fica o tempo todo com a criança é a monitora. E aí 
vem aquele lado, na hora de fazer o planejamento, as monitoras não estão no 
planejamento. Elas só ficam mesmo no lado do cuidar, nas elas deveriam fazer 
parte do educar também como a professora.  Então fica aquela visão que as 
professoras é o pedagógico e as monitoras, o cuidar. E ainda tem outra coisa, 
uma vai para o planejamento em um momento e a outra vai em outro 
momento. Já tivemos um momento de planejamento coletivo, a criança fica 
até 14h e depois, era planejamento. Mas essas mudanças ficaram assim que 
muitas vezes até as colegas de classe não se conversam ... 
 
C4 - Mas isso é fácil de resolver, lá na escola as professoras têm o caderno de 
planejamento e elas planejam a semana toda, mesmo que uma planeje a 2 dias 
e a outra 3 dias. Mas, no caderno fica registrado a semana toda e aí elas vão 
se conversando, combinando e uma sabe o que a outra vai fazer. 
 
PC - Hoje já não é assim, mas eu já tive situação de conversar com a colega, 
e aí, o que vamos fazer amanhã? Só que na sala de aula não é para isso... 
Porque se acontece alguma coisa com uma criança? Nesse momento temos 
que ter atenção para a criança. Nós temos o caderno, mas eu penso que o ideal 
é que tivéssemos o planejamento coletivo para evitar essa fragmentação. 
 
CV11- Vou voltar a falar o que a colega falou: sempre quando pedimos algum 
professor para a Creche, sempre diz que tem gente demais... E ai fica assim... 
 

O grupo traz à tona questões que fortaleceram a questão da divisão do trabalho 

pedagógico como categoria emergente, reafirmando a questão do cuidar e educar, assim como 

questões voltadas para o viés econômico que já discutimos anteriormente, que tratam de uma 

tônica do modelo capistalista e mercadológico na educação. 

Após as apresentações e debate, comprometemo-nos a realizar uma síntese das 

proposições elencadas e apresentá-la em um próximo encontro, ou seja, no 5º encontro. O 

quinto encontro foi realizado no dia 31 de março de 2020, das 14h15min. às 16h00min., pela 

Plataforma Google Meet,  com a presença de 18 participantes. Algumas justificaram a sua 

ausência por motivo de saúde e outras, por compromisso na mesma data. O encontro teve 

duração de 1 hora e 45 minutos. 

Iniciamos o encontro com a leitura do poema “Feita de retalhos”, de Cora Coralina 

(ANEXO III). Após a leitura, pontuamos que a educação representa esses pedacinhos de 

retalhos que a gente vai construindo, vai deixando no outro, formando e fazendo parte da vida. 
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Nós, como educadores, fazemos isso com nossas crianças, vamos deixando um pouquinho com 

eles e eles vão tecendo e formando essa colcha que, como diz a poetisa, é uma colcha bordada 

com os pedacinhos que a gente encontra, pedacinho de saudade, pedacinho de humanidade. 

Pergunatmos às docentes: “Alguém gostaria de comentar a respeito do poema?” A docente pede 

a palavra: 

 

D2 - É lindo o poema. Eu gosto muito na verdade de Cora Coralina. Ela 
chegou na minha vida quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Eu não 
sei, não conhecia ela de ler, de acompanhar, mas veio assim, já de forma tão 
linda e eu me apaixonei. Foi quando meu marido me deu um livro e leu para 
mim alguns poemas quando estava grávida e assim me apaixonei por ela.  Ela 
realmente traz tudo numa simplicidade tão grande que parece fácil, diferente 
do que foi realmente a vida dela que quando a gente conhece a história de vida 
dela como uma pessoa que tem uma história de vida daquela forma e que 
conseguiu colocar em poemas tanta simplicidade, tanta coisa linda, acho que 
isso é Cora Coralina. 
 

 Após essa reflexão, rememorizamos os encontros anteriores, pontuando que o 5º 

encontro é o oitavo momento, é a apresentação das sínteses das proposições construídas. 

Importante ressaltar que esta fase da pesquisa é o seminário, “que envolve examinar e discutir 

as interpretações das informações coletadas, avaliar os dados e a tomada de decisão por meio 

de diretrizes de ações que acontece de forma coletiva e simultânea” (THIOLLENT, 2011). 

Trata-se de um momento de tomar decisões de forma coletiva, voltadas aos problemas 

elencados pelo grupo com as quatro categorias que foram discutidas no 4º encontro: a jornada 

de trabalho do professor, a divisão do trabalho pedagógico, a disciplinarização da educação 

infantil e a organização do trabalho pedagógico. 

 Um Plano de Ação foi elaborado, conforme descrito no primeiro capítulo, a respeito do 

resultado dos estudos, diálogos, e foi organizado como o Produto Educacional (APÊNDICE) 

resultante da pesquisa com as docentes da Educação Infantil do município de Una-BA. O 

Produto Educacional é uma exigência do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 

em Educação – PPGE da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC.  

Após a apresentação do Plano de Ação abrimos para discussão e análise das ações e 

tomada de decisão pelo grupo, conforme registramos nos diálogos das docentes:  

 

PESQUISADORA: Então, o que é que vocês acharam? Agora eu gostaria de 
ouvir vocês se o plano está contemplando, se não está, se a parte das 
formações... Se vocês querem inserir outros temas, outras ações. Preciso ouvir 
vocês. 
 
D2: É importante a gente ouvir as falas de todos, mas quando eu falo da 
condição gestora, eu me coloco novamente na posição, atuando como 
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professora, não pelo fato da informação ser muito vaga.  Eu acho que já 
contempla aí e acho que é a formação inicial de colocar, de esclarecer, de 
mostrar como funciona. Eu acho que teria que ser para toda a rede, não só para 
quem atua na educação infantil.  
 
PESQUISADORA: Você fala o que do seminário? 
 
D2 – Sim, do seminário para toda a rede, eu penso mais a nível de informação 
que às vezes a pessoa nem atua, nem vai atuar, pode se aposentar sem atuar na 
educação infantil, mas eu acho que você poder compartilhar das informações 
é muito importante. Eu acho que é bem por aí para que haja um encontro 
mesmo de informações, eu acho que seria o caso, é o que eu tenho a colocar. 
 
PESQUISADORA: Quem tiver com problema no microfone, coloca no chat 
a opinião. 
 
CJ - No último momento que estivemos juntos, aquele ponto que foi dito sobre 
a valorização do professor... que essa implementação foi feita nas “coxas”... 
eu ia falar sobre isso, eu acabei  sem internet, mas eu acredito que o município 
de Una está à frente de muitos  municípios da região. Quanto a essa proposta 
da lei de valorização profissional, estamos à frente, então isso aí já é um ponto 
importante e significativo para o nosso município, para nós profissionais e se 
nós tivéssemos feito isso aí que você está propondo agora, se nós tivéssemos 
feito no início, não é?  Nós estariamos muito mais fortalecidos em relação à 
valorização profissional.  E em relação às reuniões, eu acredito que seja a 
primeira com o sindicato, o conselho, Secretaria de educação. Eu acredito que 
quando for fazer essas reuniões, que seja primeiro o conselho de educação, 
secretaria de educação e sindicato e você que é peça fundamental. 
 
PESQUISADORA:Se vocês quiserem inserir mais representações, por 
exemplo, câmara de vereadores, pode ser também. 
 
CJ - Primeira discussão fosse com vocês, depois seria com a rede. Eu vou 
dizer: essa proposta não ficou só com a educação infantil, eu acredito que ela 
se expande para toda a rede sim, para toda a rede. Então é importante a gente 
fazer esses estudos realmente dessa lei, valorização profissional. Diante de 
tudo que nós falamos na semana passada que ouvimos, que discutimos, eu 
acho que é importante nós fazermos isso tudo certinho, conforme a lei, 
direitinho mesmo. 
 
PESQUISADORA: Vamos ponto a ponto. Vocês estão pontuando o 
seminário, não é isso? A questão do estudo no seminário. Então você acha que 
tem que ser primeira discussão CJ com Secretaria de educação, depois com 
conselho para depois com o sindicato. Você acha que tem que ser uma ordem? 
 
CJ - Não. Vocês deveriam estar juntos. 
 
PESQUISADORA: Então a proposta do seminário vai ser juntos... são os 3 
participando, tirando as dúvidas, entendeu?  
 
CJ - Mas assim, eu estava pensando que vocês primeiro fizessem uma reunião 
só vocês para enxugar a proposta para quando chegassem no seminário, todos 
vocês estivessem falando a mesma língua. 
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PESQUISADORA: Sim, com certeza a primeira vai ser essa elaboração de 
como vai ser o seminário, o que é que a gente vai pontuar, o que a gente vai 
esclarecer, com certeza para depois ir para ir a rede. Na sua opinião, é com a 
rede toda também? 
 
CJ –Isso. Com a rede toda também. 
 
PESQUISADORA: Eu queria que vocês pontuassem as 3 ações. 
 
PS- Quando eu estou falando, a internet está caindo... Então o conjunto das 
ações, o plano em si ficou muito bom, mas quanto à formação é a primeira 
ação, é específica para a educação infantil ou para a rede? 
 
PESQUISADORA: Então... nesse caso vai ser para a educação infantil, 
entendeu? Porque na pesquisa, a gente trabalha com a educação infantil. 
Então, com a pesquisa percebemos quetem alguns equívocos, alguns 
pensamentos que a gente precisa reforçar, entender melhor o que é educação 
infantil,como é que trabalha educação infantil... porque a gente viu que tem 
muitas coisas que a gente ainda precisa se aprofundar e o foco da pesquisa  é 
educação infantil,por exemplo, o seminário a gente pode fazer pra rede toda 
porque é uma questão da jornada de trabalho,  então envolve todo mundo na 
jornada de trabalho do professor,então pode ser para o professor independente 
de onde ele esteja, no fundamental ou na educação infantil. No entanto, a 
formação é direcionada ao professor da educação infantil.  
 
OS - Muito bem. O seminário também é importante, como já foi dito isso, que 
seja com toda rede, até mesmo para que outros professores que não estejam 
atuando na educação infantil, mas poderá atuar na educação infantil, ele estar 
é por dentro não é... do que está acontecendo.  E a terceira ação? 
 
PESQUISADORA: Foi audiência com a Secretaria de educação, com o 
conselho e com o sindicato para nós discutirmos os problemas elencados. 
Vocês lembram que vocês elencaram vários problemas? A questão do 
planejamento e deram sugestões.  Então, a gente vai estar levando essas 
demandas para essas instituições.  
 
PS - Assim, muito bom também. Até mesmo eu lembro que na última reunião 
nós falamos a respeito das reservas e alguns professores até hoje não sabem 
se comportar na sala. Então está todo mundo junto, falando a mesma língua: 
sindicato, professor, conselho e fica muito bom, vai ser muito bom. Outra vez 
parabenizar esse trabalho seu, não é? Está sendo assim um marco importante 
para o município, principalmente para a educação infantil. Há décadas a 
educação infantil foi só pegar os professores, colocar para cuidar das crianças 
e não tinha esse alinhamento, e algumas leis novas também foram criadas 
agora e está dando esse alicerce para a educação como um todo, porque se a 
gente olhar no histórico da educação infantil você não começa a construir uma 
casa pelo teto...Se não tivermos o alicerce, se não tivermos uma base... um 
chão... Agora sim estamos olhando para o chão, para a base para construir a 
educação do alicerce. Com certeza teremos uma educação melhor de 
qualidade que está surgindo do menor para o maior. 
 
PESQUISADORA: É isso aí.  Por que não começarmos com a educação 
infantil? 
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D2- Você começou a falar sobre a questão da participação ou não da Câmara 
de vereadores, eu acho que seria bastante interessante incluir pelo mesmo 
representante, porque caso venha se tornar uma lei, qualquer coisa a gente 
precisa que eles tenham conhecimento antes de chegar lá. Eu acho que seria 
importante pelo menos representante para participar. 
 
PESQUISADORA: Sim. Porque na Câmara tem um representante da 
educação e é importante que eles participem também. 
 
C3 - Concordo com a colega, pois a educação infantil é a base.  
 
D19 - Olha só... na discussão nós já evoluímos muito em todos os aspectos, 
assino embaixo em tudo o que a colega falou. Às vezes tem coisas que a gente 
naquele momento ali era um momento diferente, hoje nós já temos uma outra 
leva de conhecimento que naquele momento não tínhamos. Então, quando a 
gente olha para trás, a gente não pode desconsiderar todo o trabalho que foi 
feito.  Por isso, eu concordo com a colega, assim trazendo para o que eu quero 
falar, a gente precisa estar atento quando se fala da questão da educação 
infantil e eu concordo plenamente com a proposta que foi colocada do 
seminário, da formação. A gente precisa realmente valorizar a base, porque se 
não tivesse alicerce... A gente vê como as crianças chegam quando passam 
por uma boa base, ela chega com um melhor preparo no primeiro ano. Então 
é bom, vai ser muito importante para o município e aí eu vou falar em escola 
do campo. A gente está falando de algo que a gente, você tem nos 
acompanhado nessa dinâmica da educação infantil, o quanto a educação 
infantil do campo evoluiu. A gente conseguiu aumentar o número de alunos 
na educação infantil graças à sua coordenação, ao suporte que você vem dando 
na educação infantil e as escolas do campo. 
 
PESQUISADORA: Em relação aos temas, contempla a necessidade mesmo?  
Vocês inseririamalgum tema ou alguma ação e é fora essas 3 ações que a gente 
colocou que são ações grandes para trabalhar com formação o ano todo, tem 
que ter um tempo para você articular esse seminário. 
 
PD - Boa tarde! olha só, eu achei bem interessante as 3 ações e eu gostaria só 
de dar uma sugestão a respeito da formação... quando for tratar o que é infância 
o que está sendo infantil, eu gostaria que tivesse algum tópico que tratasse 
sobre a inclusão, sobre educação especial. Porque é importante ter esse olhar 
atento do professor ao desenvolvimento da criança, principalmente lá na 
creche que já vem sendo desenvolvido esse trabalho em parceria com a sala 
multifuncional, onde eu estou atuando e que foi o tema do meu artigo, da 
minha especialização - TEA: “A importância do diagnóstico precoce para o 
desenvolvimento da criança”, porque é quando a criança está nos anos iniciais 
que o professor consegue diagnosticar o comportamento diferenciado, 
esperado para a idade dele, já começa uma equipe multidisciplinar a ensinar a 
cuidar dessa criança e o ganho para o desenvolvimento dela é muito grande. 
Quando vem esse ganho, vem também para o município.  A criança já sai da 
creche com relatório, com a vida toda organizada e já vai para a pré-escola, 
para a escola regular que já vai estar esperando esse aluno com o contato para 
a sala multifuncional e assim que vai para as séries iniciais e para o 
fundamental já com o acompanhamento.  
PESQUISADORA: Sim.  Importantíssimo, importante mesmo e a gente vai 
estar inserindo também nessa formação aí, essa sugestão como tema. 
 
PD - Tá bom, essa foi a minha sugestão. 
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PESQUISADORA: Obrigada por sua contribuição colega. 
 
PB - Esse seminário não tem nenhuma possibilidade de se tornar uma 
audiência pública?  Ou então ele tem que fechar assim só com um seminário, 
por exemplo: Só os pais da educação infantil? Porque assim, além de muitos 
professores que não compreendem a questão da jornada de trabalho da 
qualificação nossa profissional, muitos pais também que não compreendem, 
então acho que seria interessante abrir mais um pouco esse leque pra essa 
comunidade, para que eles também compreendam. Porque na verdade assim, 
nós profissionais, nós compreendemos, nós sabemos, não é? O que é direito, 
o que é dever, o que é obrigação, o que não é, mas tem muitos colegas que 
fingem não saber.  E tem pais que não compreendem de fato.  Então seria 
interessante também levar para a comunidade escolar depois que se fizer todo 
esse processo.  Eu acho que seria uma sugestão interessante. 
PESQUISADORA: Sim.O que a gente pode fazer... Eu acredito que se a gente 
fizer um seminário grande só com os pais talvez não atinja todo os pais. Mas 
se fizermos por escola? 
 
PB - Sim, por escola em uma reunião. 
 
PESQUISADORA: Sim.  Uma ação voltada para isso. 
 
PB - O que for já projetar, sim. 
  
PESQUISADORA: Nesse seminário a gente poderia inserir mini seminários 
nas escolas falando também a respeito para a comunidade escolar, seriam os 
mini seminários que a gente poderia até movimentar o conselho, ter alguma 
pessoa do conselho para ir na escola, alguém do sindicato fazer esse 
movimento de esclarecimento também na escola. 
 
D19 - Quanto mais o envolvimento de outros personagens, mais fortalecido 
fica. 
 
PESQUISADORA: Sim. Sim, mais inserção aí no plano, fazer os mini 
seminários nas escolas com a comunidade escolar. Muito bom, temos trabalho 
hein! Isso é bom. Quero ouvir quem ainda não falou.  
 
C8 - Boa tarde a todos!  É muito importante, a gente olhando assim tem um 
leque. Você tem um leque muito grande em relação a essas informações pra 
gente abranger, não é? Acho importante oseminário e essa base da nossa 
educação infantil como o colega comentou aí, ela já está tendo, vamos chamar 
assim hoje, a gente tem um olhar para a educação infantil e uma coisa assim, 
que eu não sei se vou estar entrando nessa sua fala nestas ações. 
 
PESQUISADORA: Não é minha não, é nossa! 
 
C8 - Verdade. Uma coisa eu sei... quando a gente trabalha educação infantil, 
quando a gente trabalha uma formação continuada na educação infantil para 
onde eu vou falar pela Creche, muitas vezes eu vou para uma formação que 
não contempla muito a Creche.  É muito pertinente levar o profissional da 
educação na creche, sabermos dessas leis. Às vezes eles fingem não saber de 
determinadas ações.  Seria pertinente sim esse seminário, o estudo do papel 
do educador na educação infantil, a organização do trabalho. Quando o colega 
fala assim que a base da educação avançou, a criança quando passou pela 
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creche na educação infantil, ela já tem uma qualidade maior de aprendizagem. 
Então eu acho pertinente sim, esse seminário abranger até educação infantil. 
É muito importante. Eu acho essas ações maravilhosas, esssas formações para 
a educação infantil. Ter um olhar mais específico para a Creche, pois ainda 
precisa avançar, olhar ainda e muito pra pré-escola. 
 
PESQUISADORA: Não se sinta, assim não...Essa questão é histórica em 
relação à Creche enquanto educação infantil, toda a valorização é muito 
recente ea luta foi muito grande para a creche entrar como educação, então 
assim, há muitos anos a creche foi vinculada à assistência social.  Foi com o 
FUNDEB e um processo histórico mesmo de muita luta, muita manifestação 
da sociedade civil para que as crianças pequenastivessem seus direitos 
garantidos e até hoje lutamos por isso, para que esses direitos sejam realmente 
garantidos. Então assim, é o que eu sempre digo:a gente nunca consegue nada, 
nem um direito se a gente não parar para estudar, para discutir, para lutar. 
Porque assim, esperar que o governo vai dar, que a coisa vai acontecer... Não 
acontece não, se a gente não se mobilizar, se a gente não se organizar, 
enquanto classe para que a coisa aconteça. Entao é nesse sentido aí que a gente 
está buscando, que não é garantido, mas estamos buscando, temos que fazer o 
nosso papel.  
 
PESQUISADORA:  Bom, do que a gente colocou aqui, já inserimos várias 
coisas no plano. Que bom, isso é muito bom! Vocês que vão dizer a questão 
do cronograma. 
 
D14 - O cronograma. Vamos deixar finalizar esse ano e a gente vai estar 
pensando nesse cronograma, pois ainda estamos finalizando o ano letivo. 
 
PESQUISADORA: Certo. Então vai ficar na dependência do grupo para 
pensarmos dentro dessas ações as subações que são na verdade um miudinho 
do plano, por exemplo, as formações... em que período a gente poderia fazer, 
como a gente poderia fazer, o  seminário como a gente poderia fazer esses 
estudos de detalhamento de cada especificidade de creche  da pré-escola, 
quando poderia fazer. Então a gente vai ter que ter um detalhamento do plano 
e do cronograma dessas ações. Eu Acredito que a gente em 2021 vai ser o 
ensino remoto. Estou vendo esse andamento aí dessas vacinas, ainda está 
devagar... complicado, mas eu quero ouvir vocês.  
 
PESQUISADORA: É nosso trabalho o plano de ação do grupo, não é mais 
meu.  
 
D19 - Pronto tudo, eu acho que é uma coisa que de repente, não sei se você já 
pensou nisso. Precisa ser feito agora, ele precisa ficar institucionalizado 
porque ele vai deixar de ser do grupo e vai passar a ser da Seduc.   
 
PESQUISADORA: Não. Me desvincule da Secretaria de educação, pois eu 
não estou aqui representando a Secretaria de educação, mas enquanto 
pesquisadora e educadora com vocês que sofrem as mesmas angústias como.  
Porque assim... hoje eu estou na Seduc, amanhã eu posso não estar, entendeu? 
Aqui somos educadores pensando a educação infantil do nosso município para 
além do cargo que eu ocupo. Primeiro, eu estive como pesquisadora e agora 
esse plano, ele passa a ser um plano do grupo de educadores que participaram 
dessa pesquisa entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu estou, como a 
minha orientadorafala: você é um sujeito implicado, você não pode estar fora 
daquilo que você faz, mas nesse momento eu não posso ser instituição, por 
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que quando eu sou instituição, eu tenho outros interesses e outras demandas, 
entendeu?  Eu não posso, eu tenho que ser a educadora porque eu vou estar 
lutando pelo direito do educador, porque eu sou educadora, eu sou uma 
coordenadora da educação infantil. A proposta nossa aqui é o seguinte, esse 
grupo que ficou, realmente são pessoas que querem a mudança na educação 
do município e estão empenhadas em fazer esse trabalho coletivamente, então 
é isso aí, a gente se juntar enquanto, grupo que quer uma mudança, esse desejo 
nosso é legítimo enquanto educador e enquanto grupo a gente pode se 
organizar, fazer os estudos e propor isso enquanto educador.  Eu posso usar o 
cargo que eu ocupo na Seduc para mobilizar isso? Posso, mas eu fico com 
receio que é benefício para a rede e benefício para todo mundo, mas nem todo 
mundo entende, então fica complicado para mim nesse momento me impor 
enquanto SEDUC. 
  
PESQUISADORA: Então o plano foi aprovado. Vamos colocar as inserções 
e no momento posterior de acordo com o grupo vamos estar construindo um 
cronograma para executar essas ações. No mais, agradecer... estou muito feliz 
de ter conseguido... assim, eu acho que a gente conseguiu atingir os objetivos 
da pesquisa que foi discutir a política, o outro era justamente entender como é 
que  a educação infantil fez a sua organização do trabalho pedagógico a partir 
dessa política e o terceiro, fazer esse plano de ação para tentar minimizar as 
situações limites causadas com a implementação dessa política.  Então eu acho 
que conseguimos, eu estou muito feliz com isso e que assim... fazer uma 
pesquisa dentro de uma pandemia, garantindo o diálogo e mesmo nesse 
momento difícil de pandemia foi muito desafiador, mas conseguirmos nos 
reunir para discutir educação, eu fico muito feliz mesmo! Muito grata a vocês 
que ficaram comigo até esse momento. Vocês qualificaram muito o meu 
trabalho. Só tenho a agradecer muito mesmo. E vamos caminhar... esse plano 
é nosso e a gente vai dar caminhamento. Vamos caminhar juntos e mais 
fortalecidos porque temos muito o que fazer por nosssas crianças.  
Então, um beijo meus amados/as, obrigada por tudo, vamos seguindo com “fé 
que a fé não costuma faiar” como diz o poeta Gilberto Gil. 
 

Como salientamos, as docentes da Educação Infantil foram capazes de identificar 

algumas incoerências na implementação da política de valorização em atendimento à Lei 

11.738/2008 no município. As docentes pontuaram diversos aspectos ao longo da pesquisa que 

reverberaram na organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil, no município. As 

docentes tiveram a oportunidade de discutir acerca dessa implementação e seu desdobramento, 

alcançando assim um maior grau de consciência que possibilitou a elas a autocrítica de sua 

própria prática docente. As participantes sugeriram ainda ações para superação dos problemas 

elencados pelo grupo, na análise dessa política, que se materializaram na construção de um 

Plano de Ação, construído a partir do conhecimento da realidade das participantes da pesquisa 

e em diálogo para tomada de decisões, como preconiza a pesquisa-ação. 

O diálogo acima reflete o sentimento do grupo em relação ao fortalecimento da 

Educação Infantil, à contribuição desta pesquisa para esse fortalecimento e em relação à 

importância desse debate para o município, não só para a primeira etapa da educação, mas para 
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outras etapas, pois algumas ações vão abranger a rede de ensino como um todo. As docentes 

ainda sugeriram que o grupo de estudo permaneça, não só para executar o plano, mas também 

para continuar as discussões acerca da Educação Infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo surgiu da nossa inquietação como pesquisadora em compreender a 

política de valorização do magistério a partir da implementação da jornada de trabalho docente, 

pela Lei 11.738/2008, incluindo o direito à atividade extraclasse, fruto de muita luta e 

mobilizações dos profissionais da educação, em especial da Educação Infantil do município de 

Una-BA, que foi organizada a partir da Portaria 7, de 24 fevereiro de 2016, e refletiu na 

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil da rede pública municipal. 

Escolhemos dialogar com as docentes da Educação Infantil (professoras, coordenadoras 

e gestoras) a respeito da organização do trabalho pedagógico, a partir da política da gestão 

municipal de 2016, para o atendimento à Lei 11.738/2008, buscando responder as seguintes 

questões de pesquisa:  

1. Como ocorreu a política de implementação da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, 

no município de Una-BA para a garantia da jornada de trabalho na Educação Infantil 

voltada ao estudo, planejamento e avaliação a partir da orientação da gestão 

municipal, em 2016? 

2. Como foi organizado o trabalho pedagógico das docentes da Educação Infantil a partir 

dessa orientação? 

Realizamos encontros que possibilitaram a nós e  ao grupo participante da pesquisa 

analisar e refletir acerca do processo de implementação dessa política e seu reflexo na 

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil, proporcionando momentos de 

construção coletiva de conhecimentos, crescimento do grau de consciência da realidade 

vivenciada, tomada de decisões e propostas de ações.  

Ancoramo-nos em uma abordagem crítica e dialética do objeto, compreendendo a 

realidade por meio das relações sociais e suas contradições. A pesquisa-ação, na perspectiva de 

Thiollent (1998), foi o método escolhido, pois fundamenta-se no princípio de que os sujeitos 

são conhecedores da realidade em que estão inseridos e podem contribuir para a reflexão do 

assunto abordado, sendo um método de articulação entre o conhecer e o agir. Nesse caso, o agir 

é compreendido no sentido de buscar a transforrmação do contexto onde se vive.  

Pela pesquisa-ação sempre se trabalha com os outros, considerando nesse movimento a 

voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido. A pesquisa-ação propõe não apenas um registro ou 

posterior interpretação de dados, mas sim enfatizar as vozes dos sujeitos no momento da práxis 

social da investigação, considerando-os sujeitos implicados (THIOLLENT, 1998). Partindo 
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desse princípio de dar voz aos sujeitos implicados é que direcionamos os nossos diálogos com 

as docentes.  

No contexto em que vivemos, na atualidade de isolamento social e pandemia, o quadro 

para realização da pesquisa-ação tornou-se ainda mais desafiador, pois contávamos com vários 

obstáculos – entre esses, transformação dos encontros presenciais em encontros on-line, o 

acesso à internet pelos participantes, a qualidade da conexão da internet, o domínio da 

tecnologia, a disponibilidade do colega para participar –; pois estavámos em período de 

atividade remota, necessitando da liberação dos seus gestores para sua participação, pois as 

escolas tinham suas programações individuais e específicas também momentos de 

aprendizagens das docentes nessa nova realidade, com a COVID-19. No entanto, apesar dos 

obstáculos, conseguimos realizar cinco encontros que nos possibilitaram a análise da 

implementação da política de valorização do magistério a partir da Lei 11.738/08, no âmbito 

nacional e local, e seu reflexo na organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil 

municipal.  

Nossas reflexões e estudos demonstraram que a valorização do magistério é um 

processo histórico de lutas dos profissionais da educação que, por meio dos movimentos sociais 

organizados, como o sindicato de professores, mesmo com todas as suas contradições, são 

representativas na disputa política e situam-se na arena de reivindicar a política educacional e 

para o quadro docente.  

Chama a atenção nos estudos o fato de as docentes da Educação Infantil terem sido as 

últimas a terem garantida a valorização de sua jornada de trabalho, reforçando a estatística 

histórica de desvalorização dessa profissional. Outro ponto observado e de grande importância 

para esta pesquisa foi a afirmação das docentes de não conhecerem nem terem participado da 

discussão do documento que orientou a implementação da Lei 111.738/08, no que se refere à 

atividade extraclasse e que no município convencionou-se chamar de “reserva técnica”.  

O desconhecimento desse direito legal das docentes levaram-nas a terem o desejo de 

conhecer o documento e estudar as quetões liagdas à jornada de trabalho do professor. Esses 

momentos foram ricos, pois possibilitaram dirimir dúvidas, construir conhecimentos e refletir 

sobre suas práticas cotidianas na escola. As docentes relataram que esse estudo deveria ter sido 

feito antes da implementação da política no municipio para sua melhor compreensão.  

A não participação das docentes na discussão, assim como a ausência do Conselho 

Municipal de Educação, conforme relatado no terceiro capítulo, contribuíram para uma 

implementação com um olhar apenas legislador, de que se “cumpra a lei”, desconsiderando os 
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aspectos de organização do trabalho pedagógico, principalmente no tocante à Educação 

Infantil. 

Nos diálogos coletivos, elencamos algumas situações-problema, a partir das reflexões 

da implementação da Portaria 7, de 24 fevereiro de 2016, que interferiram diretamente na 

organização do trabalho pedagógico da Educação infantil: trabalhos pedagógicos por disciplina 

ou campos de experiências; rotinas e práticas pedagógicas fragmentadas; monitores que não 

participam dos planejamentos pedagógicos; falta de planejamento coletivo com as docentes; 

falta de conhecimento crítico das lei que normatizam as políticas educacionais e, em especial, 

a Educação Infantil; a necessidade de política de formação continuada voltada para as 

especificidades da Educação Infantil.  

Diante desses desafios, o grupo participante da pesquisa apresentou algumas ações para 

superação dos problemas elencados e discutidos: formação continuada com contéudos 

específicos para creche e pré-escola; seminário temático para discussão dos aspectos legais da 

jornada do professor; um grupo de estudo com as docentes para o fortalecimento da Educação 

Infantil no município.  

O produto educacional desta pesquisa proposto pelo grupo foi a contrução de um Plano 

de Ação, visando ao fortalecimento da Educação Infantil no município por meio de uma 

formação continuada sólida, fundamentada em uma organização do trabalho pedagógico que 

atenda às especificidades da Educação Infantil, requerendo de instâncias, com a Secretaria de 

Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos professores e Câmara de 

Vereadores, o envolvimento na materialização do plano de ação e na garantia de políticas 

públicas educacionais para a Educação Infantil do município.  

Acreditamos que ao final desta pesquisa, suscitamos reflexões nas docentes, no seu fazer 

docente na Educação Infantil do município, e mostramos a elas que não estão sozinhas em suas 

angústias e dificuldades, mas que suas vivências e experiências são compartilhadas por colegas 

de outras escolas. Os encontros possbilitaram o aprofundamento do conhecimento das políticas 

públicas voltadas para a valorização do magistério no âmbito nacional e local e sua influência 

no chão da escola, comprendendo que uma política, para ser implementada, é fruto de disputas 

no campo ideológico, político e econômico, o que nos revela as contradições da sociedade 

capitalista, que, na maioria das vezes, reverberam nas condições de trabalho do professor, na 

sua jornada de trabalho, na organização do trabalho pedagógico. 

Os momentos de estudos e diálogos nos possibilitaram repensar práticas e fez com que 

nos percebêssemos como agentes transformadores com propostas de mudanças, ou seja, a partir 
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da tomada de consciência pelo grupo, dialogamos sobre a melhoria da educação no município 

de Una-BA e apresentamos uma proposta coletiva que visa à qualidade da educação para nossas 

crianças. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

SOU FEITA DE RETALHOS 

             Cora Coralina  

Sou feita de retalhos. 

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem 

sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em 

cada encontro, em cada contato, vou ficando maior... 

Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade... 

Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. 

E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se 

tornando parte da gente também. 

E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados... 

Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. 

Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem 

engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar 

pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. 

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso bordado de 

"nós".  

Disponível em: httpshttp://hildafpm.blogspot.com/2017/01/sou-feita-de-retalhos.html. Acesso 

em: 25 abr 2020.  
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – PPGE 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a) Professor(a), Coordenador(a) e Gestor(a) 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a implementação da Lei 11.738/2008, 

considerando a jornada de trabalho dedicada a estudo, planejamento e avaliação 

(atividade extraclasse), na rede pública de ensino no município de Una-Bahia, na 

Educação infantil, a partir de 2015. Pretendemos compreender como os/as docentes da 

Educação Infantil da rede  pública de Una/BA realizam a organização do trabalho 

pedagógico com a implementação da Lei 11.738/2008. Desse modo, solicitamos sua 

colaboração no preenchimento das informações queseguem. 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1) Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

 
Estado civil:   
(  ) Solteiro(a) (  ) Casado(a) (  ) Separado(a) 

(  ) Viúvo(a) (  ) Divorciado(a) (  ) Desquitado(a) 

3) Idade: _________ 
  

 

4) Tempo de serviço na rede pública de educação municipaldeUna:  

4.1) Tempo de serviço naeducação:   

 

5) Exerce função de: 

(  ) Professor(a) 

(  ) Coordenador(a) pedagógico (a) 

(  ) Diretor(a) 

(  ) Vice-diretor(a) 

 

 

6) Em qual Unidade de Ensino (UE) trabalha?  
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Localização da UE:_____________________________________ 

( ) Sededa cidade (  ) Distrito  

 ( ) ZonaRural 

 

7) Em qual etapa você leciona? (Marcar mais de um se forocaso) 

 
( ) Creche (0 a 3 anos)   ( ) Pré-Escola (4 e 5 anos)  (    ) Creche e Pré-

escola (    )    Outros:_____________________________________ 

8) Período em que trabalha na EducaçãoInfantil? 

(  ) matutino (   ) Vespertino (   ) matutino evespertino 

2. FORMAÇÃOACADÊMICA 

 Qual é o máximo nível de escolaridadeconcluído? 
( ) Graduação 
incompleta 

( ) Público ( )Privado ( ) presencial ( ) adistância ( )semi-
presencial 

( ) Graduação Completa ( ) Público ( )Privado ( ) presencial ( ) adistância ( )semi-
presencial 

(   ) Especialização ( ) Público ( ) Privado ( ) presencial ( ) a distância ( )semi-
presencial 

(   ) Mestrado ( ) Público ( ) Privado ( ) presencial ( ) a distância ( )semi-
presencial 

( ) Doutorado ( ) Público ( )Privado ( ) presencial ( ) a distância ( )semi-
presencial 

 Graduação em andamento, qualcurso:   

 Qual cursode graduação? ( ) licenciatura ( )bacharelado 

 Em que ano seformou?  

 Nome da Instituição que você se formou/ou ainda faz ocurso?

  

Para conclusão do curso foi exigido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)? 

 (   )Sim ( ) Não 

 Caso positivo, qual foi o título?  

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

  
Sua formação em graduação está ligada a programas especiais de governo de acesso ao ensino 

superior: 

(    )Sim (    ) Não 

Caso sua resposta seja positiva indique oprograma: 

()PROAÇÃO ( )PARFOR ( )UAB ( ) PRONERA – Pedagogia daTerra 

(  ) Outros:   
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 Pós-graduado/a Lato Sensu(especialização)? (.   )Sim (    ) Não 

 Caso sua resposta seja positiva indique ocurso:  

 Instituição: Ano Conclusão:   

 ( ) Presencial (   )Adistância (   )Outro:   

TítuloTCC:   
 

 Pós-graduado/a StrictoSensu(mestrado ou doutorado)? (    )Sim (    ) Não 

 Caso sua resposta seja positiva indique oPrograma:  

 Instituição: Ano Conclusão:   

Em qual Linha de Pesquisa? 

 

2.8.4.TítuloDissertação/Tese:________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 (   ) Dissertação (   )Tese 

 
3. JORNADA DETRABALHO 

Qual é o grau de conhecimento da Lei11.736/2008.  

(    ) Total (já leu naíntegra) 

(    ) Parcial (leu algunsartigos) 

(     ) Já ouviu falar, mas nunca leu 

(     ) Não sei dizer 

 
 Caso conheça a lei, mesmo em parte, o que chama mais atenção na referidaLei. 

 
 
 
 

 

Você conhece o processo de implementação da Lei 11.738/2008 no município de Una?  

(  )Sim (  ) Não 

   Caso positivo, descreva um pouco seu conhecimento: 
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 Quem apresentou a Lei 11.736/2008 no município e qual(is) foi(ram) osargumentos? 
 
 
 
 
 

 Qual sua opinião sobre a implementação da Lei 11.736/2008 nomunicípio? 
 

4 . ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 Como realiza o planejamento pedagógico na unidade de ensino em que vocêtrabalha? 
 
 
 
 

 

4.2 O planejamento na unidade de ensino em que você trabalha é: 

( )individual ( ) Coletivo ( ) as vezes coletivo, outras 

individual ( ) não há planejamento naescola 

 Quanto tempo é dedicado aoplanejamento?

  

 Caso possua planejamentona escola, quem ocoordena?  
 
 

 Há um espaço disponibilizado na escola para o planejamento?Descreva-o: 
 
 
 
 
 
 

O planejamento é realizado durante o período dedicado as atividades com ascrianças? 

(   ) Sim (   ) Não 

Caso positivo, o que as crianças fazem (atividades) durante o seuplanejamento? 
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O que poderia dizer de sua experiência na escola acerca da orgnização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil (rotina, tempo-espaço-materiais, currículo, relação 

criança- familia-escola, formaçãodocente)? 
 
 
 
 
 
 

 

Obrigada! 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

1. Quando e como surgiu o movimento sindical no município de Una? 

 

2. O que motivou a sua criação? 

 

3. Qual foi a principal pauta de reivindicação nesse período? 

 

4. Quais as principais dificuldades enfrentadas no momento de implantação? 

 

5. Quais os principais movimentos realizados pelo sindicato nesse período? 

 

6. Em 1994 o município teve o seu primeiro Plano de Cargos e Salários do Magistério, a 

Lei nº 002 de 10 de Março de 1994 . Qual foi a participação do sindicato em sua 

elaboração? 

 

7. Em 1999 o município teve o seu segundoPlano de Cargos e Salários do Magistério a 

Lei nº 582 de 1º fevereiro de 1999. Qual foi a participação do sindicato em sua 

elaboração? 

 

8. No segundo Plano de Cargos e Salários do Magistério, a Lei nº 775 de 23 de dezembro 

de 2008, em relação à jornada de trabalho do professor, os professores do Fundamental 

dos anos finais tinham a sua carga horária em sala de aula reduzida para realizarem o 

planejamento pedagógico dentro da sua carga horária e os professores do Fundamental 

anos iniciais e Educação infantil não tinham essa redução. Para planejarem eles 

excediam a sua carga horária de trabalho. Como foi resolvida essa questão? 

 

9. Em 2008 o município teve o seu terceiro Plano de Cargos e Salários do Magistério. Em 

2008 a Lei 11.738/08 foi sancionada, fixando um piso nacional para os professores, 

assim como a sua jornada de trabalho.  É nesse período que o sindicato inicia a sua luta 

pelo piso e cumprimento da jornada de trabalho? 

 

10. Como foram  as negociações para a implementação da Lei 11.738/08 no que se refere à 

jornada de trabalho do professor no que diz respeito ao tempo reservado para atividade 

extraclasse? 

 

11. Quais os atores que participaram dessas dicussões e consequentemente das 

negociações? 
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12. Qual a participação do Conselho Municipal de Educação nesse processo de 

implementação e nornatização da Lei 11.738/08 no município? 
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ANEXO VII 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – PPGE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado (a) Professor(a) 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, na pesquisa “A 
implementação da jornada de trabalho/atividade extraclasse na Educação Infantil: 
diálogos com os docentes do munícipio de Una-BA” que tem como objetivo geral 

analisar a 

políticadevalorizaçãodosprofissionaisdaEducaçãoInfantil,aLei11.738/08implementadaa 

partir de 2015 na rede pública municipal de Una/BA no que se refere à jornada de trabalho, 

especificamente, a atividade extraclasse e a responsabilidade desta pesquisa é da mestranda 

Sandra Silva Santos Batista e da sua orientadora professora Drª Emilia Peixoto Vieira. No 

caso de aceitar fazer parte desta investigação, o(a) senhor(a) participará de encontros 

mensais com um grupo formado pelos professores, diretores e coordenadores pedagógicos 

da Educação Infantil para analisarmos e discutirmos, por meio do diálogo, a interpretação 

do grupo com relação à jornada de trabalho dedicada à atividade extra classe, assim como 

identificar e analisar os reflexos dessa implementação nas práticas pedagógicas. Logo, 

exigirá uma disponibilidade de seu tempo para participação dos encontros. Esse ato poderá 

causar certo desconforto, mas nos comprometemos a suspender a qualquer momento que 

desejar. Lembramos, portanto, por se tratar de uma investigação pautada no diálogo, todo 

o processo de construção de conhecimento respeitará o sujeito e seus argumentos. Assim, 

o Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como para 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter 

assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhumaforma. 

Ainda, solicitamos permissão para o uso da gravação como forma de melhor 

apreensão das informações, ressaltando que preservaremos todos os dados coletados, que 

essas informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em 

questão, e somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou 

quaisquer outras indicações que possa identificar o sujeito da pesquisa. 

Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, e que 

mesmo que não previsto, caso o participante tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será 

ressarcido pela pesquisadora, pois o participante tem o direito à indenização se tiver 

qualquer dano decorrente da sua participação na pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa em que se discute a valorização do professo rque afeta 

diretamente o trabalho docente e envolve diálogos para resolução dos problemas detectados 

pelo grupo. O conhecimento gerado pode contribuir para o repensar de ações e práticas que 

visando à melhoria da qualidade da educação do município. Desse modo, sua participação 

neste estudo será importante, pois os resultados deste trabalho podem fornecer subsídios 

para a elaboração de um documento orientador a respeito da jornada de trabalho na 
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Educação Infantil, tendo como perspectiva a valorização do magistério e o direito à 

educação. 

Asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos 

em sigilo de forma a resguardar sua privacidade e integridade moral. Garantimos, caso 

desista a qualquer momento da pesquisa (mesmo após a assinatura deste termo), que basta 

avisar às pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as 

informações dadas pelo (a) senhor (a) serão destruídas imediatamente ou devolvidas para 

o (a) senhor (a), sem que haja nenhuma forma de prejuízo. Ademais, como responsáveis 

por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos os seus dados, 

declarações, opiniões. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, 

pedimos que assine o presente documento. 

Desde já agradecemos, 

 
 

Sandra SilvaSantosBatista  Emilia Peixoto 

Vieira      Pesquisadora Responsável      Membro equipe de 

pesquisa 

     (73) 99963-3449    (73) 9138-2800 

sanssb@hotmail.com emilcarl28@hotmail.com 

 

Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante). 

 

Eu, ,   RG , 

aceito participar da pesquisa intitulada “A implementação da jornada de trabalho/ 
atividade extraclasse na Educação Infantil: diálogos com os docentes do munícipio de 
Una-BA”. Fui devidamente informado(a) sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. 

Fui informado(a) ainda que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem 

nenhum dano da minha integridade pessoal emoral. 

 
 

UNA-BA, / / 2020.   

Assinatura 
 
 
 
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que 

fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, 

Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319.E-

mail:cepuesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8:00h às12:00h e 

de 13:30H às16:00h. 
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ANEXO VIII 
 

Encontros com o grupo de docentes da Educação Infantil do município de Una-BA 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente Plano de Ação é resultado das discussões desenvolvidas no período de 28 de 

outubro de 2020 a 31 de março de 2021 com o grupo das docentes da Educação infantil de Una-

Bahia e tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da Educação Infantil no município, 

evidenciando a importância da valorização do magistério especialmente nessa etapa da eduação, 

buscando atender a valorização do magistério e o direito das crianças a uma Educação Infantil 

de qualidade.  

 Este Plano de Ação foi elaborado também com o objetivo de cumprir com a exigência 

do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGE), da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), de se elaborar um produto educacional da pesquisa A 

implementação da jornada de trabalho/atividade extraclasse na Educação infantil: 

diálogos com as docentes do município de UNA-BA, tendo como pesquisadora Sandra Silva 

Santos Batista e, orientadora Profa. Dra. Emilia Peixoto Vieira.  

A produção deste material tem como base as reflexões, análises e interpretações das 

docentes da Educação Infantil do município de Una-BA em relação à implementação da política 

da gestão municipal de Una/BA, de 2016, em atendimento à Lei 11.738/2008, para o trabalho 

docente na Educação Infantil. Este material fundamenta-se também nas discussões realizadas 

sobre a jornada de trabalho dedicada a estudo, planejamento e avaliação (atividade extraclasse) 

e sobre como se organiza o trabalho pedagógico a partir da mencionada política. 

Para tanto, fez-se necessário compreender a concepção de implementação de política 

pública, segundo Arretche (2001), ancorando-se na metodologia da pesquisa-ação, 

fundamentada em Thiollent (2011), e partindo do princípio de que os sujeitos são conhecedores 

da realidade em que estão inseridos e podem contribuir para a reflexão sobre o assunto 

abordado. O diálogo foi fundamental no processo, pois buscamos analisar a reverberação da 

política no “chão da escola” e na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil do 

município. 

Desse modo, apresentamos o plano de ação, resultado dos diálogos com as docentes da 

Educação Infantil, que esperam manter o grupo de estudo, para formação continuada com 

conteúdos específicos para creche e pré-escola, seminário temático, audiências com a Secretaria 

de Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Professores e Câmara de 

vereadores, encaminhando as demandas elencadas pelo grupo, requerendo dessas instâncias o 

envolvimento na materialização do plano de ação e o fortalecimento da Educação Infantil no 

município. 
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1 A LUTA SINDICAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 11.738/2008 NO 

MUNICÍPIO DE UNA 

 

No município de uma-BA, a luta sindical se dá de forma embrionária desde a década de 

1990, segundo relato de alguns professores que compunham a frente desse movimento na 

época: Darci Cabral de Souza e Vera Lúcia Correia. No início, a sua principal reivindicação era 

salarial, pois os baixos salários e os constantes atrasos no recebimento dos vencimentos na 

gestão do prefeito Manoel Bispo dos Santos criaram um sentimento de indignação na classe de 

professores. Na década de 1990, o núcleo sindical não possuía sede, as reuniões eram feitas nas 

casas dos professores ou em escolas quando os diretores consentiam.  

Segundo os relatos dos professores fundadores, eles enfrentaram muita dificuldade e 

tinham maior apoio dos professores do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, que eram em sua 

maioria da zona rural, já os professores do ensino fundamental anos finais não se envolviam 

muito na luta. Quando tinha reunião ou algum movimento, os professores da zona rural se 

distribuíam nas casas para almoçarem e demais necessidades.  Entre as ações desenvolvidas, 

foram feitas muitas passeatas, reuniões e por fim, greve em virtude dos atrasos nos salários e 

demissões de professores que participavam do movimento. O período da gestão de Manoel 

Bispo dos Santos foi um período muito sofrido para os docentes, porém foi o período do 

nascimento do engajamento político do professor.  

Em Una-BA, o primeiro plano de cargos e salários foi de 1994, uma lei complementar 

à dos servidores públicos, Lei Complementar nº 002, de 10 de março de 1994, na gestão do 

então prefeito Luiz Elias de Souza. Segundo relatos dos fundadores do sindicato, um plano feito 

no gabinete do prefeito, sem a participação dos professores. No entanto, segundo relato dos 

fundadores do sindicato, houve um avanço salarial substancial, de uma média de 1 salário 

mínimo e ½, passaram a ser 2 salários mínimos e ½.  Nesse período, o quadro de professores 

no município era em sua maioria de contratados e poucos participavam do movimento sindical 

por medo de represálias, como as vividas nos governos anteriores. O ano de 1994 marca o início 

do movimento sindical em Una e, em 1996, inicia-se o estudo da reformulação da lei 

complementar do plano de cargos e salários, Lei Complementar nº 002, de 10 de março de 1994, 

a partir da posse de um grupo de professores à frente do sindicato. Foi formada uma comissão 

composta por professores para rever o plano de cargo e salários.  O período de discussão e 

aprovação da lei perdurou por três anos, sendo aprovado em 1999. Assim, a Lei nº 582 de 1º de 
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fevereiro de 1999 passou a ser o segundo plano de cargos e salários do município. No Art. 27, 

desta lei, trata-se da jornada de trabalho do professor municipal que compreende: 

 

I- Hora/aula que é o período de tempo em que o professor desempenha 
atividades docentes com o aluno, em classe, em grupo ou isoladamente; 
II- Hora/atividade, que é o período de tempo em que o professor desempenha 
atividades relacionadas com a docência, de participação na elaboração da 
proposta pedagógica, do plano de trabalho e colaboração nas atividades de 
articulação da escola com a família e a comunidade. (UNA, 1999, n.p.). 
 

O plano de 1999, em seu Art. 27, contempla a exigência da Lei nº 11.738/2008, no que 

diz respeito ao tempo de jornada de trabalho dedicada aos alunos e crianças e ao tempo de 

planejamento, estudos, formação (atividade extraclasse). O Art. 28 procura organizar a carga 

horária de 20 horas ou de 40 horas destinada para hora/atividade.   

 

A jornada de 20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas semanais do professor será 
cumprida em um, dois ou três turnos, respectivamente, em unidade escolar 
assim distribuída: 
I- Para o exercício em classes de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental e de 
Educação Infantil, 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas/aulas conforme a jornada 
a que estiver submetido; 
II- Para o exercício em classes de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e de 
Ensino Médio, 15 (quinze) horas/aulas e 05 (cinco) horas/atividade, para 
jornada de 20 (vinte) horas e 30 (trinta) horas/aulas, e 10 (dez) 
horas/atividades, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (UNA, 1999, 
n.p.). 

 

A organização apresentada, contudo, orienta a hora-atividade apenas para o professor 

do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série e Ensino Médio, pois para os professores do Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª séries e Educação Infantil a hora-atividade não foi contemplada. Os Art. 

27 e 28 do Plano de Carreira criou um descontentamento entre os professores das duas etapas 

da educação, de 1ª a 4ª séries e Educação Infantil, que foram motivados a buscarem o seu direito.   

 Essa discussão perpassou por várias assembléias sindicais e a questão foi resolvida, no 

mesmo ano, em 1999, com o acréscimo de 25% no salário dos professores que não foram 

contemplados com a hora-atividade denominada como Atividade Complementar, o A/C. A 

gestão municipal prevendo o aumento na contratação de mais professores para suprir esse 

período que os professores estariam fora de sala de aula negociou a “compra” desse tempo com 

a gratificação de 25% para os professores da Educação Infantil e Fundamental de 1ª a 4ª série. 

Essa manobra fez com que os professores acalmassem os ânimos.  

 Entre o período de 1999 a 2008, o professorado conformou-se com a situação até então 

“resolvida” com acréscimo salarial e as lutas se concentraram no piso salarial nacional. Com a 
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aprovação da Lei 11.738/2008, retoma-se, além da implementação do piso, a luta pela atividade 

extraclasse, ou seja, um tempo dedicado a estudo, planejamento e avaliação para todos os 

professores da rede municipal não apenas para professores do Ensino Fundamental anos finais. 

 Em 2008, é aprovado o terceiro Plano de Cargos e Salários do município, a Lei nº 775 

de dezembro de 2008. Esse plano já é elaborado de uma forma mais democrática com a 

participação dos docentes, assim como relata os representantes do sindicato do período. O plano 

já apresenta a jornada de trabalho do professor concernente à Lei 11.738/2008. No Art. 28, 

trata-se da jornada de trabalho:  

 

Art. 28 - Na jornada de trabalho a que está sujeito o pessoal docente da Creche, 
Educação Infantil do Ensino Fundamental I e II 1/3 (um terço) da sua carga 
horária destinar-se-á às   atividades complementares. 
§ 1º - A jornada do professor em exclusiva regência de classe, da Creche, 
Educação Infantil do Ensino Fundamental I, II e do Coordenador pedagógico, 
inclui uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, destinadas à 
preparação e avaliação do trabalho didático, a reuniões pedagógicas, a 
articulação com a comunidade e aperfeiçoamento profissional, de acordo com 
a proposta pedagógica de cada escola. (UNA, 2008, n.p.). 
 

A Lei 11.738/2008, conhecida como a “Lei do Piso”, foi considerada totalmente 

constitucional a partir de 2011, garantindo ao professor o limite máximo de 2/3 da carga horária 

para o desempenho das atividades de interação com os educandos, sendo que o 1/3 restante 

deveria ser dedicado às atividades extraclasse e essa regulação deveria ser implementada em 

todos os municípios do país. Além do pagamento salarial adequado que preconiza a lei, a 

jornada de trabalho também foi motivo de luta dos professores unenses, sobretudo dos 

professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, que foram os últimos 

a serem contemplados com a lei.  

Em 2013, a luta pela atividade extraclasse ganhou corpo, tendo em vista a garantia de 

constitucionalidade da Lei 11.738/08 referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Após 

muita disputa e luta dos profissionais da educação pelo direito à jornada do professor, ao final 

de 2015, a Secretaria de Educação anunciou que iria criar diretrizes em atendimento a jornada 

de trabalho garantida pela Lei 11.738/2008 e os professores da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais seriam contemplados. Em 24 de fevereiro de 2016, a secretaria 

emitiu a Portaria de nº 07 acerca das diretrizes para distribuição de disciplinas e carga horária 

dos docentes da Rede de educação municipal de Una.  

A implementação da Lei 11.738/08 no município de Una aconteceu a partir da pressão 

do movimento sindical, iniciada pelos professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

- Anos Iniciais e Secretaria de Educação. Segundo relato do coordenador do sindicato que 
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participou do processo de discussão da Lei 11.738/2008, o debate se deu entre a Secretaria de 

Educação e o sindicato. Não houve envolvimento do Conselho Municipal de Educação ou de 

outros órgãos representativos. O direcionamento dado em relação à jornada de trabalho para 

todas as etapas de ensino na rede municipal de uma, a partir da Portaria de nº 07 de 24 de 

fevereiro de 2016, não respeitando as especificidades de cada etapa de ensino, teve diversas 

consequências que reverberam na organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil e 

no cotidiano das escolas.  
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2 DIÁLOGOS COM AS DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES 

ACERCA DA VIVÊNCIA DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO COTIDIANO 

ESCOLAR 

 

  Em relação à execução das políticas públicas educacionais, Arretche (2001) relata que 

a implementação modifica as políticas públicas, a diversidade de contextos de implementação 

pode fazer com que uma mesma regulamentação produza impactos inteiramente diversos em 

diferentes unidades da federação. 

 

[...] a implementação modifica o desenho original das políticas, pois esta 
ocorre em um ambiente caracterizado por contínua mutação. Mais que isto, 
deve levar em conta que os implementadores é que fazem a política, e a fazem 
segundo suas próprias referências. Nessas circunstâncias, cabe investigar a 
autonomia decisória dos implementadores, suas condições de trabalho e suas 
disposições em relação à política sob avaliação. (ARRETCHE, 2001, p. 54). 

  

 Nesse sentido, buscamos analisar a política da gestão municipal de Una/BA de 2016 em 

atendimento à Lei 11.738/2008 para o trabalho docente na Educação Infantil acerca da jornada 

de trabalho dedicada a estudo, planejamento e avaliação (atividade extraclasse) e como se 

organiza o trabalho pedagógico a partir dessa política junto às docentes. Segundo Arretche 

(2001), a implementação de uma política depende dos agentes encarregados de executá-lo 

traduzindo suas concepções em medidas concretas de intervenções, pois na prática são esses 

que fazem a política.  

 Desse modo, o docente é peça fundamental na execução dessa política e é de 

fundamental importância ouvir sua concepção acerca da implementação e dos seus efeitos na 

organização do trabalho pedagógico na educação infantil do município de Una.  Para tanto, nos 

ancoramos na pesquisa-ação que, conforme expõe Thiollent (2011), é realizada em um espaço 

de interlocução em que os atores implicados participam da resolução dos problemas com 

conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação. 

A pesquisa-ação, na perspectiva de Thiollent, foi estruturada de modo a assegurar a 

organização em espiral da pesquisa: o objeto dos acordos - descrição da problemática e as 

negociações entre pesquisadores e pesquisados; a fase exploratória e delimitação do 

problema – consta da leitura, discussão e construção das abordagens e concretização de 

conhecimentos teóricos; o seminário – envolve examinar, discutir as interpretações das 

informações coletadas, avaliar os dados e tomada de decisões, por meio de diretrizes de ação 

que acontecem de forma coletiva e simultânea; a divulgação externa: retorno da informação 
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sobre os resultados aos membros dos grupos implicados e demais setores interessados 

(THIOLLENT, 2011). 

Sendo orientada por essa metodologia, realizamos 5 (cinco) encontros. O grupo 

participante da pesquisa é comporto, em sua maioria (no total de 37 mulheres e 1 homem), por 

mulheres, portanto iremos utilizar o gênero feminino para nos referirmos às pessoas que 

compuseram o grupo.Tivemos momentos enriquecedores de conhecimento, debates e 

discussões, tanto para o grupo participante como para a pesquisadora, sujeito implicado, por 

fazer parte também da rede de ensino do município de Una.  

  Ressaltamos o quanto foi desafiador realizar esses encontros em um contexto de 

pandemia. Muitos foram os entraves, a saber: transformação dos encontros presenciais em 

encontros on-line, o acesso à internet pelos participantes, a qualidade da conexão da internet, o 

domínio da tecnologia, a disponibilidade do colega para participar. Estávamos em período de 

atividades remotas, necessitando da liberação dos seus gestores para sua participação, visto que 

as escolas tinham suas programações individuais e específicas, também momentos de 

aprendizagens das docentes nessa nova realidade com a COVID-19; no entanto  persistimos no 

princípio da pesquisa-ação, que se trabalha sempre com os outros e não sobre os outros.  

 Desses 5 (cinco) encontros, emergiram 4 (quatro) categorias de análise, elementos 

latentes nas discussões e que foram apontados pelo grupo como os principais aspectos que 

reverberam no contexto escolar da Educação Infantil após a implementação da mencionada 

política pela Portaria de nº 07 de 24 de fevereiro de 2016.  

 O primeiro encontro se deu no dia 28 de outubro de 2020, às 14h00mim e encerrou às 

15:23h por meio da plataforma google meet, com a presença de 20 participantes. Foi um 

momento de apresentação da pesquisa, do TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido), 

das motivações que nos levou a pesquisa a importância da discussão coletiva, apresentação do 

questionário diagnóstico que teve como objetivo traçar um perfil do grupo participante no que 

diz respeito: à identificação, à formação acadêmica, jornada de trabalho: como se organiza para 

o atendimento à educação Infantil; a 3ª parte do questionário busca informações acerca da 

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil de Una; a 4ª parte relacionada ao 

conhecimento dos documentos legais orientadores da educação em âmbito nacional e local; a 

5ª parte busca informações  da organização do trabalho pedagógico para o atendimento à 

Educação Infantil do município de Una, a partir da Portaria 07, de 24 de fevereiro de 2016. Esse 

questionário foi feito no aplicativo googleforms onde os participantes responderam e enviaram 

por email. Nesse primeiro encontro houve as primeiras negociações acerca da dinâmica dos 
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encontros posteriores e posteriormente, marcamos uma próxima data para o segundo encontro, 

se constituindo assim a primeira fase da Pesquisa-Ação: objetos dos acordos. 

No segundo encontro, ocorrido no dia 14 de dezembro de 2020, por meio da plataforma 

google meet, com a presença de 32 participantes, a pesquisadora, a professora e a orientadora 

Drª Emilia Peixoto Vieira. O encontro durou cerca 2 horas e 30 minutos. Nesse encontro 

apresentamos a tabulação do questionário com as respostas dos participantes. Foram enviados 

39 questionários e 38 respondidos. A cada apresentação dos slides, parávamos um momento 

para discussão e debate do grupo acerca das respostas apresentadas. Nessa dinâmica, emergiram 

várias situações problemas caracterizadas pelas falas das docentes. Entre estas, elencaremos 

algumas:  

 

Precisávamos dar conta da carga horária do professor. Foi pensada uma 
metodologia para o fundamental, por disciplina, mas não foi pensada para a 
educação infantil. Ela pegou a carona do Ensino Fundamental, mas essa não é 
a formatação da Educação Infantil. (Diretor 19, 2º encontro, 2020). 

 
Com a reserva técnica, cada professor tem um horário de planejamento. 
Enquanto coordenadora é muito cansativo de 2 em 2 horas me reunir com um 
professor, além do que eu acho que fragmenta um pouco o trabalho. 
(Coordenadora Pedagógica 4, 2º encontro, 2020). 

 
Os professores consideram 1/3 do tempo destinado ao planejamento de aula e 
formação como um dia de folga. (Professora G, 2º encontro, 2020). 

 
O pior que eu acho é que as monitoras nunca participam do planejamento. 
Acho isso injusto pois, elas também trabalham com as crianças. E se o 
professor adoece, não são elas que vão ficar na sala? (Vice-diretora 11, 2º 
encontro, 2020). 
 
Começamos com cada professor planejando um campo de experiência, depois 
vimos que não ia dar certo e aí voltamos para todos planejarem todos os 
campos, independente de quem aplicaria a atividade no dia. (Coordenadora 
pedagógica 7, 3º encontro, 2021).  

 
Nesse ponto de vista com a implementação dessa política há fragmentação 
sim, principalmente na educação infantil da creche. Porque quando aquela 
discussão aqui na creche e 2 ou até 3 professores, mas, na medida que eu estou 
planejando, minha colega fica com o trabalho e sobrecarrega sim. Há 
fragmentação sim, nesse horário.  No ano retrasado, estava a situação que eu 
trabalhava no período da tarde todo o trabalho de receptividade e acolhimento 
que era feito com a criança, era feito com minha colega, quando eu chegava 
eu era mais uma estranha para os alunos do que propriamente a professora da 
sala. Então assim é a implementação dessa jornada e já está em lei. E daqui 
para frente vai ser uma realidade sim, mas o chão da escola ela teve alguns... 
causou algumas... como é que fala ... obstáculos sim”. (Professora F, 2º 
encontro, 2020). 
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No terceiro encontro, ocorreu dia 25 de fevereiro de 2021, por meio da plataforma 

Google Meet, com a presença de 20 participantes, da pesquisadora e da professora orientadora 

Dra. Emilia Peixoto Vieira. Trouxemos as falas e as reflexões pontuadas pelo grupo no segundo 

encontro para que pudessem confirmar ou não aquilo que foi elencado pelo grupo. Esse 

momento foi muito marcante, pois as docentes puderam se ver nas falas e refletirem acerca dos 

impactos da política no seu dia a dia na escola. Diante desses diálogos, as docentes foram 

refletindo acerca de como a implementação da política foi afetando o desenvolvimento e a 

organização do trabalho pedagógico, abarcando outros elementos que surgiram como as 

categorias emergentes: jornada de trabalho do professor, divisão do trabalho pedagógico, 

disciplinarização na educação infantil e organização do trabalho pedagógico.  

Vale salientar que nessa fase da pesquisa caracterizada pela fase exploratória e 

delimitação do problema, já citadas anteriormente, são momentos em que se identifica como 

tem sido as ações do grupo frente aos problemas apresentados, como esses problemas têm sido 

apresentados ao grupo e como este decide enfrentá-los. Esse momento envolve a leitura, 

discussão, construção das abordagens teóricas e concretização de conhecimentos teóricos. 

Nesse sentido, sugerimos a formação de grupos de estudos. Para tanto, a pesquisadora forneceu 

textos voltados para as categorias elencadas pelo grupo e, entre as referências estudadas, temos:  

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009); o texto da 

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil (BARBOSA, ALVES, MARTINS, 

2010); a Lei 11.738/08 (BRASIL, 2008); o texto da Organização do Trabalho Pedagógico na 

Educação Infantil (HORN, FOCHI, 2009); e a Portaria nº 7 de 24 de fevereiro de 2016 (UNA, 

2016). Fechamos com a proposição de apresentar soluções para os problemas elencados. Esse 

momento foi o mais desafiador para o grupo participante, pois, mergulhado em sua realidade, 

após uma análise crítica, conseguiram perceber a complexibilidade da implementação de uma 

política que envolve disputas no campo ideológico, político e econômico e que nos revela as 

contradições da sociedade capitalista. 

As apresentações das propostas constituíram-se como um dos momento da pesquisa, o 

seminário, que, segundo Thiollent (2011), envolve examinar, discutir as interpretações das 

informações coletadas, avaliar os dados e tomadas de decisões, por meio de diretrizes de ação 

que acontecem de forma coletiva e simultânea. Foram formados 4 (quatro) grupos que 

apresentaram suas proposições, revelando um grau de consciência da práxis mais elevado.  

De acordo com Vázquez (1968, p. 293) “a consciência da práxis pode contribuir para 

enriquecer a atividade real, material e, com isso, elevar a consciência (prática) que nela se 
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plasma”, tornando-se a consciência da práxis em uma autoconsciência prática. É exatamente 

quando o sujeito atinge o grau de consciência de sua atividade que temos a práxis criadora. 

Conforme Vázquez (1968), esta é determinante, já que nos possibilita enfrentar novas 

necessidades ou situações, criando permanentemente novas soluções. 

Neste sentido, poderíamos afirmar que a consciência da práxis do grupo participante da 

pesquisa apresenta-se em um grau mais elevado, o que contribuiu para as modificações 

ocorridas e a busca pela superação de obstáculos, até então, tidos como improváveis de serem 

superados. 

 A partir da análise das categorias emergentes,  dos estudos, da discussão no/com o 

grupo, nos encontros realizados, as docentes apontaram alguns impactos da política em 

atendimento à Lei 11.738/2008 na organização do trabalho pedagógico da Educação Infantil do 

município, como: trabalho pedagógico por disciplina ou campos de experiências; práticas 

pedagógicas fragmentadas; monitores não participarem dos planejamentos pedagógicos; falta 

de planejamento coletivo com as docentes; falta de conhecimento crítico das leis que 

normatizam as políticas educacionais e, em especial, a Educação Infantil; a necessidade de uma 

formação continuada voltada para as especificidades da Educação Infantil: creche e pré-escola.  

 Diante desses desafios o grupo participante da pesquisa apresentou algumas ações para 

a superação das situações limite elencadas pelo grupo que foram discutidas e apresentadas no 

grupo, entre as quais destacamos: formação continuada com conteúdos específicos para creche 

e pré-escola, seminário temático para discussão dos aspectos legais da jornada do professor, um 

grupo de estudo com as docentes para fortalecimento da Educação Infantil no município.  

Como produto educacional desta pesquisa, o grupo propôs a construção de um plano de 

ação, visando ao fortalecimento da Educação Infantil no município por meio de uma formação 

continuada sólida, fundamentada em uma organização do trabalho pedagógico que atenda às 

especificidades da Educação Infantil, requerendo de algumas instâncias – Secretaria de 

Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos professores e Câmara de vereadores 

– o envolvimento na materialização do plano de ação e na garantia de políticas públicas 

educacionais para a Educação Infantil do município.  
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3 PLANO DE AÇÃO DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE UNA-BAHIA 

 

A produção coletiva do Plano de Ação apoiou-se na metodologia da pesquisa-ação, 

fundamentada em Thiollent (2011).  A escolha pela pesquisa-ação para analisar a política da 

gestão municipal de Una/BA de 2016 para o trabalho docente na Educação Infantil, em 

atendimento à Lei 11.738/2008, a jornada de trabalho dedicada a estudo, planejamento e 

avaliação (atividade extraclasse) e como se organiza o trabalho pedagógico a partir dessa 

política nasce de diversos fatores, entre eles, a compreensão da importância do engajamento  

do(a) pesquisador(a) e do(a) participante da pesquisa na construção do conhecimento sobre o 

tema tratado, assim como na solução dos problemas apontados no/pelo coletivo de forma não 

hierarquizada, em que todos possam contribuir para a reflexão-ação-reflexão. Na pesquisa-ação 

é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e 

tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo de transformação da 

situação, favorecendo, assim, a emancipação do grupo participante, pois entendemos que os(as) 

docentes têm muito a contribuir para o fortalecimento da Educação Infantil no município. 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Contribuir para o fortalecimento da Educação Infantil no município evidenciando a 

importância da valorização do magistério, especialmente na Educação Infantil, buscando 

atender à valorização do magistério e ao direito das crianças a uma Educação Infantil de 

qualidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Manter o grupo de estudo com os(as) docentes da Educação Infantil para executar as 

ações do plano de ação e estudar temas pertinentes à infância, à Educação Infantil e 

políticas públicas educacionais voltadas para essa etapa de ensino. 

2. Incentivar a promoção da formação continuada para os(as) docentes da Educação 

Infantil a partir das especificidades (creche e pré-escola).  
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3. Firmar parceria com outras instituições, a fim de realizar o seminário (sindicato de 

professores, Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Educação) e formações 

(Secretaria de Educação, UESC, UESB etc). 

4. Discutir situações limites e demandas educacionais específicas (creche e pré-escola) e 

buscar soluções nas discussões em grupo.  

5. Encaminhar as demandas elencadas pelo grupo de estudos à Secretaria Municipal da 

Educação e órgãos competentes. 

 

Desse modo, o Plano de Ação é apresentado em quatro ações:  

 

A primeira ação: manter o grupo de estudo com os(as) docentes da Educação Infantil para 

executar as ações do plano de ação e estudar temas pertinentes à infância, a Educação Infantil 

e políticas públicas educacionais voltadas para essa etapa de ensino.  

 

A segunda ação: formação continuada para os(as) docentes da Educação Infantil que consiste 

em realizar 4 encontros de 4 horas cada, totalizando 16h, por meio de parcerias, objetivando o 

estudo e o aperfeiçoamento da prática pedagógica do/da docente. 

 

A terceira ação: um seminário para todos(as) os(as) docentes da rede pública do município com 

a participação do sindicato dos professores, Conselho Municipal de Educação e Secretaria de 

Educação, objetivando tratar da jornada de trabalho do professor de acordo com a Lei 

11.738/08, o Estatuto do Magistério do município, a Lei e a Portaria nº 07, de 24 fevereiro de 

2016, visando esclarecer dúvidas e o fortalecimento da valorização do magistério. 

 

A quarta ação: audiência com a Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, 

sindicato dos professores e câmara de vereadores. Visando socializar as demandas/situações 

limite elencadas pelo grupo em relação à Educação Infantil do município. 
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PLANO DE AÇÕES ELABORADO COM OS/AS DOCENTES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO MUNICÍPIO DE UNA-BA (2020-2021) 

 
AÇÕES DETALHAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO 

Manter o grupo de estudo das 
docentes da Educação Infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter o grupo de estudo das 
docentes da Educação Infantil, 
visando executar as ações do plano 
e estudar temas pertinente à 
infância, à Educação Infantil e 
políticas públicas educacionais 
voltadas para essa etapa de ensino.  
 
 
 
 

1.  Escolher um/a docente para 
atuar como coordenadora do 
grupo.  
2. Definir calendário de 
encontro.  
3. Eleger demais membros do 
grupo de estudos (vice-
coordenador, secretária, grupo 
de divulgação etc.)  
4. Escolher os temas a serem 
estudado, a partir da demanda 
do grupo, baseado na realidade 
da rede e problemas cotidianos. 

2. Formação para as docentes da 
Educação Infantil da rede pública 
do município. 

2. Realização de encontros de 
Formação para as docentes da 
Educação Infantil da rede pública 
do município. 

1. Buscar parcerias com as 
Instituições de Ensino (UESC, 
UESB, entre outras) para 
realização das formações.  
2. Organizar junto à Secretária 
Municipal de Educação o 
evento.  
2. Solicitar e organizar o local 
da formação.  
3. Curso “Formação para os/as 
docentes da Educação Infantil 
da rede pública do município”. 
Temáticas para 4 encontros, de 
44 horas, totalizando 16h.  
 
Conteúdo Programático: 
a) O que é Educação Infantil? 
Concepção de criança e 
infância. Desenvolvimento 
infantil. A inclusão na 
Educação Infantil. 
 b) A Legislação Educacional 
para Educação Infantil no 
Brasil. 
c) Qual o papel do educador na 
Educação Infantil? 
 d) Organização do trabalho 
pedagógico na Educação 
Infantil. 

3. Um seminário para todos/as 
os/as docentes da rede pública do 
município com a participação do 
sindicato dos professores, 

3. Realizar um seminário para 
todos/as os/as docentes da rede 
pública do município com a 
participação do Sindicato dos 
professores, Conselho Municipal 

1.  Convocação de toda rede de 
ensino para participar do 
seminário; 
2.Divulgação nas redes sociais 
convidando o público-alvo; 
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Conselho Municipal de Educação e 
Secretaria de Educação. 
3. Mini seminários nas unidades 
escolares para comunidade escolar, 
com a participação de 
representantes do sindicato dos 
professores, Conselho Municipal 
de Educação e Secretaria de 
Educação. 
 

de Educação e Secretaria de 
Educação para tratar da jornada de 
trabalho do professor de acordo a 
Lei 11.738/08, o Estatuto do 
magistério do município a Lei nº 
775 de 23 de dezembro de 2008 e 
a Portaria Nº 07, de 24 fevereiro 
de 2016. Visando esclarecer 
dúvidas e o fortalecimento da 
valorização do magistério. 
3.1 Realizar Mini seminários nas 
Unidades escolares para 
comunidade escolar com a 
participação de representantes do 
Sindicato dos professores, 
Conselho Municipal de Educação 
e Secretaria de Educação. Visando 
esclarecer dúvidas acerca da 
Jornada de trabalho do 
professor(a) buscando fortalecer a 
parceria escola e família.  

3. Realização do seminário, 
de forma on-line ou presencial. 

4. Audiência com a Secretaria de 
Educação, Conselho Municipal de 
Educação, sindicato dos 
professores e câmara de 
vereadores. 

4. Realização de audiência com a 
Secretaria de Educação, Conselho 
Municipal de Educação, Sindicato 
dos professores e câmara de 
vereadores, para socializar as 
demandas/situações limite 
elencadas pelos grupos em relação 
a Educação Infantil do município. 
Essa ação será realizada após os 
encontros de formação relacionado 
a primeira ação do plano. 

1. Apresentação das demandas 
e situações limite elencadas 
pelo grupo à Secretaria de 
Educação, Conselho Municipal 
de Educação e Sindicato de 
professores e câmara de 
vereadores, buscando 
alternativas conjuntas para os 
problemas elencados, visando 
o fortalecimento da Educação 
Infantil no município. 

Fonte: elaborado pela autora e em parceria com o grupo de docentes participantes da pesquisa 

(2021). 
Obs.: o Grupo de docentes da Educação Infantil definirá as datas de realização de cada ação 
posteriormente, de acordo com o consenso do grupo.  
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