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Resumo: O presente artigo discute o tema das greves com foco nas narrativas de 

professores(as) do Estado do Rio Grande do Sul que participaram das paralisações do 

CPERS/Sindicato, de 1991 a 2016. Tem-se como objetivo conhecer o aprendizado obtido 

por esses profissionais a partir de sua participação no movimento sindical e nas greves, 

tido como um momento de disputa e conflitos. Busca-se apreender a memória sobre as 

experiências produzidas nestes momentos e inferir seus aprendizados a partir do 

movimento de individuação da experiência. A metodologia utilizada neste trabalho é a 

história oral, com foco na narrativa de um professor aposentado e uma professora na ativa 

desde 1999, que participaram de todos os momentos de greve propostos pela categoria. É 

possível identificar um período de difícil mobilização e de resultados não tão satisfatórios, 

mas também a percepção de que é importante continuar lutando, reivindicando direitos 

para que não se percam os já conquistados, assim como o aprendizado de que não basta 

apenas trabalhar sem participar dos assuntos políticos, o que permite um processo de 

reflexão sobre as consequências da ação militante. 

 

Palavras-chave: Greves; Movimento sindical; Memória social. 

 

Autobiographical narratives about strikes organized by the CPERS/Trade 

Union from 1991 to 2016 

 

Abstract: This article discusses the subject of strikes, focusing on the narratives of 

teachers from the state of Rio Grande do Sul that took part in the stoppages organized by 

the CPERS / Trade Union, from 1991 to 2016. The aim is to know what the professionals 

learned from their participation in the unionist movement and in the strikes, 
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understanding these moments as instances of disputes and conflict. The aim is also to 

apprehend the memories about the experiences generated in these moments and to infer 

their learnings related to the movement of individuation and experience. The 

methodology followed in this study is the Oral History, focusing on the narratives of a 

retired teacher and a teacher working since 1999, both of them participating in all the 

strike movements proposed by their category. It is possible to identify a period of 

difficulties in mobilization and of non-satisfactory results, but also a perception that it is 

necessary to keep fighting, claiming for rights, in order to avoid losing those already 

reached, as well as the perception that working without participating in political affairs is 

not enough. And then, this approach makes possible a process of reflection about the 

consequences of militant action.  

 

Keywords: Strikes; Union movement; Social memory. 

 
 

 
A rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das 
malhas de solidariedade múltiplas dentro das quais 
estamos engajados (HALBWACHS,1990, p.14). 

 
 
 
Introdução 
 
 

 a maioria das vezes, uma greve é proposta pela direção de um sindicato, e é 

acatada ou reprovada pela categoria representada. As greves do 

CPERS/Sindicato são caracterizadas como greves do setor público. Assim que 

é aprovada a greve nestes espaços – que podem ser de fato representativos, como nos 

momentos de conquista com a participação de 20 a 25 mil professores(as), ou então mais 

restritos, com a participação de 2 a 6 mil professores(as), mas dificilmente menor que isso 

– ela chega até a base, ou seja, até as escolas. A base, por sua vez, se reúne e discute e 

pode optar por levar adiante a greve, com a possibilidade de boicote. 

A partir das experiências de professores(as), chega-se à conclusão que, não raras 

vezes, esse processo de decisão pode ser tumultuado e conflitivo, em que a discussão 

pode ser conflituosa, evidenciando, assim, a diversidade de posições e de situações dos 

professores(as) no seio da categoria. Pode ocorrer, por exemplo, uma situação em que 

alguns profissionais resolvem fazer greve em um contexto em que a maioria dos 



Acesso Livre n. 8   jul.-dez. 2017 
 

25 
 

professores(as) segue trabalhando. Nesse caso, é importante ouvir o relato dessas pessoas 

que militam sindicalmente e aderem aos processos de greve e, mesmo que seus colegas 

não façam o mesmo, eles(as) produzem uma experiência de militância sindical particular.  

Algumas situações-problema podem ocorrer, como a entrega do nome de um 

grevista à Secretária de Educação (Seduc-RS), tendo em vista que esta costuma solicitar 

o nome dos grevistas às escolas, abrindo a possibilidade desse profissional ser perseguido 

pelo governo ou pela direção da escola. Situações como essa podem gerar também a 

estigmatização de um profissional por sua condição de sindicalista. 

Também é preciso lembrar a situação dos professores(as) que estão em seus 

primeiros anos de magistério e encontram-se em estágio probatório. Muitas vezes, 

eles(as) optam por não fazer greve quando estão entre minorias grevistas, devido a 

possíveis perseguições políticas. Também há os profissionais contratados, que não podem 

aderir a greves pelos mesmos motivos. 

Uma situação em que a direção da escola não colabora com os grevistas também 

gera conflito entre os(as) professores(as). Além disso, há a perseguição dos governos, 

embora haja diferenças – uns perseguem mais, outros menos. Estas informações são 

determinantes, em muitos casos, para saber por que os(as) professores(as) não aderem às 

greves. Porém, não são as únicas causas explicativas.  

A situação de greve é uma situação muito tensa na base do sindicato, principalmente se a 

greve não contar com larga adesão. O sindicato teve momentos de conquistas, quando na 

década de 1980 as greves eram massivas. Muitos(as) professores(as) lembram esse tempo 

com nostalgia, e fazem referências a momentos que a luta era de fato coletiva, em que 

todos assumiam posições conjuntas frente aos governos e sustentavam posições firmes 

até o sucesso da categoria, como destacam Marques (2017) e Bulhões e Abreu (1992). É 

importante salientar que esta é uma memória coletiva do sindicato e da categoria, 

sustentada, principalmente, por aqueles que vivenciaram essas experiências. As perguntas 

são: esses tempos mudaram? As greves não têm sido mais momentos de vitórias da 

categoria? Se mudaram, por que mudaram? Desde quando? Quais elementos explicam 

uma mudança? 

 

Metodologia  
 

As respostas a essas perguntas serão buscadas nas narrativas dos(as) 

professores(as) que viveram esses momentos na categoria após 1991, e também nas 
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narrativas daqueles que já estavam na categoria anteriormente, pois esses têm a 

possibilidade de comparar o significado das greves para a categoria dos(as) professores 

(as) do Rio Grande do Sul em dois momentos. Adotou-se  como referência uma divisão 

das greves do sindicato em dois tempos, antes e depois de 1991.  

É importante dizer que essas narrativas são construídas quando os(as) 

professores(as) recorrem à sua memória em torno das greves do sindicato que eles(as) 

participaram. Nesse exercício, eles demonstram sua percepção e falam dos momentos que 

consideram mais relevantes. Assim, é possível apreender como são construídas essas 

narrativas e como eles(as) atribuem significado a esse processo de luta social. 

É importante pontuar, como Maurice Halbwachs (1990), que mesmo separados 

uns dos outros, a combinação de grupos coletivos define múltiplas experiências de tempo. 

Com isso, pode-se fazer relação com as prioridades e experiências vividas por cada 

professor(a), engajado(a) no sindicato, assim como perceber diferenças entre aqueles que 

nunca foram numa assembleia e aqueles que fazem disso uma rotina. Georges Gurvitch 

(apud HALBWACHS, 1990) fala da “multiplicidade dos tempos sociais”. Por isso, deve-

se analisar de forma diferenciada a narrativa de uma pessoa que compareceu à sua 

primeira assembleia e participou de uma greve pela primeira vez e a narrativa daquele(a) 

profissional que vivenciou isso em toda a sua carreira docente. Não é possível concluir 

que este(a) último(a) obteve maior aprendizado, mas é possível dizer que foi quem 

acumulou maior experiência. E se o aprendizado está relacionado à experiência, é 

possível dizer que este(a) último(a) teve maiores possibilidades de obter aprendizados. 

Desse modo, neste trabalho, usou-se como critério inicial analisar as narrativas daqueles 

que produziram quantitativamente maior experiência individual sobre esse processo 

coletivo. 

Foi realizada uma entrevista com um casal de sindicalistas. O casal entrevistado 

nunca ocupou cargos de direção no sindicato, mas participou de todas ou pelo menos da 

maioria das greves organizadas pelo Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do 

Sul (CPERS/Sindicato) desde que ingressaram na categoria. Dessa forma, podem ser 

considerados militantes de base do sindicato. É possível dizer, a partir de seus relatos, que 

eles trazem um aprendizado destes anos de militância. O professor entrevistado é 

aposentado, está na categoria desde 1980 e tem sido um ativista das lutas do sindicato; a 

professora está na categoria desde 1999 e participa ativamente das lutas do sindicato, 

greves, atos e passeatas. 
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Iniciando o trabalho com sindicalistas de base, que tiveram como prioridade na 

carreira docente a sala de aula, propôs-se a se fazer uma sociologia da vida cotidiana, ou 

seja, analisar uma realidade vivenciada pela maioria da categoria. Como essa categoria é 

composta eminentemente de professores(as) que atuam cotidianamente em sala de aula, 

isso influencia sua percepção dos acontecimentos. Dessa forma, as entrevistas com 

dirigentes sindicais farão parte de um trabalho posterior, a ser realizado em outro 

momento. O método utilizado para tratamento do material recolhido com as entrevistas é 

análise de conteúdo, com base em Laurence Bardin (1977), o que possibilita identificar 

nas falas dos entrevistados o significado atribuído às greves e qual o aprendizado nesse 

processo de militância. 

O primeiro resultado foi inferido a partir da recorrência nas entrevistas de 

“palavras”, “frases” e “situação de contexto” onde aparece o termo “greve”. Esse termo 

foi considerado “o índice” e a frequência das categorias e os indicadores. O segundo 

resultado é parte de uma análise sobre o sentido, ou seja, a direção das inferências 

realizadas na entrevista no processo de análise. Nesse sentido, podemos atribuir 

significado e apreender o sentido de pertencer a esse processo de lutas da categoria.  

Também é possível dizer que esse trabalho não é um simples recorte da 

experiência, tendo em vista que, uma vez ativa, coloca em questão papéis sociais e 

interfere na apreensão do vivido. Não se tenta reduzir o individual ao coletivo, mas tenta-

se buscar como ocorre a individuação dos processos vividos frente ao coletivo.  

Trabalhar com a expressão “memória social” significa abordar uma dimensão 

teórica e metodológica trabalhada por autores clássicos. Logo, o conceito de “memória 

coletiva” figura como um dos conceitos que tem motivado essa abordagem temática nas 

ciências sociais. Por isso, é importante trazer esses pensadores e seus conceitos para uma 

maior apreensão do tema.  

 

O que se entende por memória coletiva?  
 

Durkheim (apud HALBWACHS, 1990, p.10), diz que os sistemas de 

classificações sociais e mentais tomam sempre por fundamento “meios sociais 

efervescentes”. Nesse sentido, é possível afirmar que as greves se constituem como meios 

sociais efervescentes e que, por isso, marcam a história da categoria dos professores do 

Rio Grande do Sul. Durkheim (apud HALBWACHS, 1990, p.10) menciona também a 

“consciência coletiva”, afirmando que “a trama era imanente às consciências parciais que 
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a compõem e permeáveis umas às outras”. Husserl (apud HALBWACHS, 1990, p.10) 

trata da significação da descoberta de Durkheim, que permite explicar a abertura entre 

consciência dos sujeitos e a participação dos elementos que compõem a sua totalidade 

viva.  

De acordo com Halbwacks, para falar de memória é necessário refletir que o 

“tempo não é mais o meio privilegiado e estável onde se desdobram todos os fenômenos 

humanos, comparável àquilo que era a luz para os físicos de outrora. Podemos falar dele 

como categoria de um entendimento fixada uma vez por todas?” (HALBWACKS,1990, 

p. 13). 

Halbwachs (1990) não foi além da constatação de que há tantas memórias 

coletivas quanto existam grupos separados. Partindo desse pressuposto, existe uma 

memória coletiva do sindicalismo da categoria dos(as) professores(as) do Estado do Rio 

Grande do Sul que é construída ativamente pelo sindicato. Tais memórias expressas em 

falas de professoras e referendadas em trabalhos acadêmicos pontuam um passado de 

lutas da categoria e vitórias, principalmente através da realização de greves. Esse passado 

é uma narrativa dominante e constitui em memória coletiva. Agora nos interessa explorar 

esse conceito de memória coletiva.  

Segundo Halbwachs, existem limitações na memória, tendo em vista que a 

memória não pode ser alicerce para a consciência, pois é apenas uma de suas direções 

(HALBWACKS,1990, p.15). Nesse sentido, é possível inferir que o fenômeno da 

consciência ganha maiores proporções e está, segundo Augusto Silva Triviños (2006), 

associado à prática social. 

Para Halbwachs (1990), uma memória não é apenas individual, mas social. Nesse 

sentido, é sempre coletiva. Ela é composta por um conjunto de pessoas que compartilham 

do mesmo universo social. É possível dizer que uma memória é algo que remete ao 

passado, ela parte da lembrança de uma pessoa ou então de um coletivo, mas é, na melhor 

definição do termo, uma lembrança que se sobrepõe a outras lembranças, pois quando 

nos remetemos a algum momento do passado silenciamos em relação a outros. E, por que 

nos vêm à memória determinados momentos e não outros? Pode-se supor que, na maioria 

das vezes, isso não é uma escolha, mas deriva de um momento, de um contexto ou de 

uma situação significativa. Outras vezes ainda temos a possibilidade de selecionar as 

nossas memórias e destacar o que é mais relevante.  

Michael Pollak (1989) afirma que, para Halbwachs, a memória coletiva está 

ligada, e tem como seu enquadramento principal, o Estado nacional; e que, devido ao 
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caráter nacional, tal memória consiste em memória oficial. Esta, por sua vez, nem sempre 

está de acordo com as memórias individuais, na medida em que não contempla a memória 

de determinados grupos sociais, étnicos ou políticos. É o caso dos sobreviventes do 

Holocausto, daqueles que foram perseguidos com a política stalinista ou dos alsacianos 

recrutados à força na Segunda Guerra Mundial. Esses grupos, e muitos outros, produzem 

um conjunto de memórias que ele define como memórias subterrâneas.  

Antonio Nóvoa (1992) afirma que até a década de 1980 a produção científica sobre 

a educação não teve os(as) professores(as) como centro da sua análise. Os(as) 

professores(as) surgiram enquanto sujeito e objeto da investigação na área da educação a 

partir de uma virada que ocorreu nos anos 1980, com a produção de narrativas 

autobiográficas. Esses estudos diversificaram seus objetivos e métodos, embora todos 

tivessem em comum a centralidade dos(as) professores(as) no processo de análise. 

Marie-Christine  Josso (1999) traz para o centro da análise os(as) professores(as) 

e suas histórias de vida, contribuindo para o desenvolvimento de metodologias 

autobiográficas. Sua preocupação é construir um saber a partir de um trabalho 

intersubjetivo dos autores, e, nesse sentido, ela faz uma distinção entre histórias de vida 

como projetos, e histórias de vida a serviço de projetos específicos. Em relação à história 

de vida, a autora explica,  

 

Se abordamos a vida das pessoas na globalidade de sua história, 

as variações dos registros nos quais elas se exprimem, e as 

múltiplas facetas que elas evocam de seu percurso, é realmente 

difícil não tomar consciência das sinergias positivas ou negativas 

entre as dimensões psicossomáticas, psicológicas, sociológicas, 

antropológicas, sociohistóricas, espirituais, por exemplo, que 

intervêm na expressão evolutiva da existencialidade e, assim, da 

identidade (JOSSO, 2007, p. 416).  

 
 

Em relação à definição de Josso (1999), esta análise se aproxima da segunda 

concepção, na medida que se constitui como uma abordagem autobiográfica temática. 

Nesse sentido, há o recorte temporal e a escolha do tema, que consiste nas memórias de 

participação dos professores entrevistados no movimento sindical e na sua participação 

em greves ao longo da carreira docente.  
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Memórias de greve: CPERS/Sindicato e os tempos de luta.  
 

É impossível falar de greves do CPERS/Sindicato sem falar em carreira docente, 

ação militante, ação dos governos, salários, repressão política e luta por direitos. Nesse 

sentido, falar em greves, é remeter a tempos de luta e mobilizações que têm sido quase 

incessantes para o CPERS/Sindicato em diferentes governos. Podemos inferir isso através 

dos relatos provenientes das entrevistas realizadas. 

Antes, porém, é importante apresentar os sujeitos dessas entrevistas. Um homem 

de aproximadamente sessenta anos, professor aposentado do Estado, que, segundo sua 

própria narrativa, aderiu a todas as greves da categoria desde que entrou para a carreira 

do magistério, primeiramente como contratado, depois como concursado. A mulher, uma 

professora de mais de quarenta anos de idade, na ativa na carreira do magistério, que 

entrou para a categoria no final da década 1990, como concursada, e que participava das 

mobilizações do magistério antes mesmo de entrar para a categoria. Eles são casados, 

moram em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, costumam participar 

estadualmente das atividades do CPERS/Sindicato, se intitulam militantes e têm duas 

filhas em comum. Percebe-se que em relação à participação política se incentivam 

mutuamente, tendo em vista que se conheceram e se aproximaram também por afinidades 

ideológicas. Eles foram escolhidos para trazerem suas memórias sobre a participação em 

greves do CPERS/Sindicato por seu perfil de participação política e por sua militância de 

base. A entrevista foi realizada de forma coletiva, para que pudessem discutir a auxiliar 

na rememoração de momentos importantes em suas trajetórias docentes.  

A partir da rememoração dos professores entrevistados é possível perceber a 

centralidade do movimento sindical nas suas trajetórias, porque a narrativa que se 

desenvolveu versa sobre acontecimentos e experiências de sua própria vida. Eles 

priorizaram os fatos ocorridos a partir do governo de Alceu Collares (1991-1995), do 

Partido Democrático Trabalhista – PDT, tendo em vista o foco da nossa pesquisa. Mas 

fizeram referência a um período anterior a esse, quando houve grandes greves do 

sindicato, num contexto de redemocratização, um momento em que, em suas palavras, 

todos estavam “doídos” para participar e quando existia uma efervescência social. 

A partir da análise realizada pelo entrevistado, houve três momentos de 

mobilizações no magistério, que na sua acepção se cruzam com o processo de 

emancipação das mulheres. O primeiro é um momento em que as mulheres são a maioria 

do magistério e ainda estão em situação de dependência econômica, pois seu salário é 
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visto como complemento. Em um segundo momento, essa maioria da categoria conhece 

a independência econômica, condição que, somada aos movimentos de libertação das 

mulheres que ocorria na sociedade, forjou um contexto em que elas não queriam mais 

retroceder àquela realidade de dependência. Por isso, eram firmes e assíduas em 

mobilizações e greves. De fato, a pressão exercida sobre os governos era muito forte, 

como durante o governo Collares, que, apesar de perseguir muito a categoria, teve que 

negociar com os professores, dando-lhe um aumento real de mais de 190%. Isso, no seu 

ponto de vista, não foi apenas uma possibilidade, mas uma questão de sobrevivência para 

o governo. Por fim, em seu julgamento, veio um terceiro momento, em que a realidade se 

modificou, muito em função de uma desestruturação da categoria, devido à precarização 

das relações de trabalho.  

O desafio de falar sobre greves requer um exercício de falar do contexto dessas 

greves, começando pelo governo, a relação do governo com a categoria, o contexto do 

próprio movimento sindical e a disposição da categoria para a luta. É possível notar que 

o recurso utilizado para rememorar os fatos e as greves é a periodicidade dos governos 

estaduais, pois cada um desses governos parece lembrar uma política que dá o tom da 

relação e das movimentações da categoria. Nesse sentido, as memórias produzidas sobre 

eles em torno das greves também se referiam às formas como estavam inseridos em cada 

um desses momentos. Sua militância se explicita a partir do momento em que os dois 

professores relatam que aderiram a todas as greves e estavam presentes em muitas 

mobilizações que ocorreram no movimento social ao longo da sua carreira. A partir dessa 

afirmação, infere-se que, para esses professores, a mobilização não é algo circunstancial, 

mas ocorre de forma contínua. Isso fica mais evidente a partir de sua análise da atividade 

sindical nos governos estaduais que se sucederam na política gaúcha.  

Em uma das perguntas, foi abordado o fato de que entre 1991 e 1997 o 

CPERS/Sindicato não organizou greves. Por que isso ocorreu? 

O professor lembra que no governo Collares teve início uma prática muito 

“destrutiva para a categoria”, pois um dos primeiros atos desse governo foi acabar com 

as eleições democráticas para a direção de escola. Havia ocorrido uma eleição no início 

do governo Collares em que o entrevistado havia sido democraticamente eleito diretor 

por seus colegas. Logo após a eleição, o governo Collares decidiu invalidar o processo e 

“indicar” novas direções para todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Ele lembra 

que isso ocorreu na sua escola, que é uma escola agrícola do município de Encruzilhada 

do Sul. 
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Em consequência dessa medida, o grupo que o havia eleito resolveu fazer uma 

reunião para decidir se ele iria assumir o cargo naquelas condições, ou seja, como 

indicado. Nas palavras do nosso entrevistado, reuniram para decidir “se iriam se submeter 

às regras do governo” e decidiram, por unanimidade, que ele não assumiria. Ele avalia 

que esse foi um momento tenso, mas que era necessário tomar posição. Então, decidiu 

não assumir. Lembra que correligionários do partido político do governo do município 

entraram em contato com ele para discutir a situação, mas ele comunicou que seguia uma 

decisão coletiva e, por isso, não iria assumir a direção. Ele diz que no governo Collares 

iniciou-se uma perseguição muito acirrada aos grevistas e que, possivelmente, isso tenha 

se refletido na desmobilização dos anos seguintes. Porque, segundo ele, não podia haver 

“um grupo de discussão, uma reunião dentro das escolas, que chegava a coordenadoria 

(regional de educação) e acabava com tudo”.  

A partir desse acontecimento é possível perceber a origem patrimonialista do 

Estado brasileiro, onde o público e o privado se confundem, em um mecanismo em que 

o privado se sobrepõe ao público, tornando-o extensão da sua própria esfera. A política 

de indicação de diretores escolares durante o governo Collares reforça essa forma de 

política, que pode ser nominada também de clientelista, pois reforça uma lógica de 

apadrinhamento político dentro do estado. Neuma Aguiar (2000) explicita essa 

elaboração de Raimundo Faoro. Segundo ela,  

 

Como Faoro parte do princípio que herdamos uma tradição onde 

o público predomina sobre o privado, ele critica a noção de 

patriarcado como forma de organização privada que se 

apropriaria do domínio público. Uma sociedade baseada em uma 

instituição extremamente poderosa como a família contrariaria a 

visão dessa predominância do público sobre o privado, pois dessa 

forma o privado teria prioridade sobre o público (AGUIAR, 2000, 

p. 304).  

 
 

Essa forma de fazer política que, segundo os entrevistados, teve muita força na 

gestão do governo Collares, teria colocado alguns percalços na organização da categoria. 

Segundo sua afirmação, o CPERS/Sindicato teria ficado “destruído”, e a categoria 
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“desestabilizada”. Em sua avaliação, esse seria um bom argumento para compreender por 

que a categoria passou seis anos sem conseguir articular uma greve.  

Porém, no governo de Antônio Britto (1995-1999), do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB, as greves teriam voltado. Não apenas voltado, mas 

voltado com o potencial de acabar com a reputação de governos. Esse foi um governo 

privatista, que privatizou a Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT1, parte 

da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE2 e planejava privatizar o Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul3 , orientado pela lógica do Estado mínimo. 

Segundo o deputado Flávio Koutzzi, em discurso na Assembleia Legislativa, apenas 2% 

do dinheiro da venda do patrimônio público foi para a área social. Ou seja, não houve 

investimento em educação. As entrevistas deixam a impressão que o governo Britto foi 

um governo facilmente derrotado na opinião pública, e que a única greve organizada pelo 

CPERS/Sindicato nessa gestão, em 1997, foi um ápice no movimento sindical para 

promover o seu desgaste e derrota. 

O fato de não ter havido muita ênfase sobre o governo Britto e sua relação com a 

categoria é interpretada como se tivesse sido uma tarefa fácil derrotar esse governo. Nesse 

sentido, a intenção de derrota do governo, consequência de uma indisposição para o 

diálogo, era uma realidade última que estava colocada para esse governo. Não havia 

assim, outra saída, a não ser derrotar o governo na opinião pública. Essa atitude pode vir 

de uma fácil caracterização do movimento social em relação ao governo. Neste caso, 

assumidamente neoliberal, de caráter privatista.  

Logo após o governo Britto, na sucessão do cargo, temos a eleição do governo de 

Olívio Dutra (1999-2003), do Partido dos Trabalhadores – PT. A marca desse governo, 

na avaliação desses professores, fica explícita logo no início de suas falas. Trata-se de 

uma certa confusão que foi gerada entre movimento social, governo e partidos políticos, 

especialmente com a nomeação de Lucia Camini para a Secretaria de Educação. 

Antes de assumir a pasta no governo, Camini havia sido presidente e dirigente do 

CPERS/Sindicato, na gestão de 1996-1998, e na compreensão dos professores, ela era 

“de luta”, ou seja, uma mulher combativa e alguém que organizava a categoria para a luta 

                                                 
1 Ver mais informações em: http://fndc.org.br/clipping/privatizacao-crt-277177/  
2  https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2017/04/piratini-lanca-estrategia-para-tentar-privatizar-
ceee-e-outras-duas-estatais-9764835.html  
3 Ver mais informações em: 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/10/galeria_de_imagens/589294-sartori-anuncia-venda-de-
acoes-do-banrisul-mas-descarta-privatizacao.html 
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social. A ida dela para a Secretaria teria causado um constrangimento na base do 

professorado, de esquerda. Pois, como uma pessoa que apontava as falhas do governo, 

agora estaria respondendo por ele? Nesse sentido, “deu a impressão que as coisas iriam 

mudar do dia para a noite”, mas não foi o que aconteceu. Muitos professores, motivados 

por essa contradição, impulsionaram a greve. Eles se somaram ao movimento da direita, 

que era contra o governo, e aos petistas, que sempre faziam greve. Com isso, eles tiveram 

que continuar em greve para mostrar que não haviam abandonado o movimento social, e 

nesse sentido, a greve foi grande. É inegável que este governo deu um percentual de 46% 

de aumento e realizou um concurso público, mas houve luta. A greve de 2000 foi a prova 

disso.  

A alternância de partidos políticos no governo estadual no Rio Grande do Sul é 

apontada pelos entrevistados como mais um indicativo de que a política de desgaste e 

derrota de governo, implementada pelas gestões do CPERS/Sindicato, dava certo, pois, 

como é possível perceber, não há reeleição para o cargo de governo do Rio Grande do 

Sul há muito tempo.  

A gestão do CPERS/Sindicato durante o governo Olívio Dutra talvez não tenha 

operado conscientemente a sua derrota, tendo em vista que a presidente do 

CPERS/Sindicato era Juçara Dutra, da mesma sigla partidária do governo. No entanto, a 

indispensabilidade da luta social trouxe, certamente, desgaste para o governo.  

O sucessor do petista no governo foi Germano Rigotto (2003-2007), do PMDB, 

que possuía um projeto bem diferente do que havia sido aplicado no governo Dutra. No 

governo Rigotto se intensificaram as greves – houve greves em 2004 e 2006. A 

peculiaridade desse governo, segundo os professores, é que ele não reagia às 

mobilizações; não reagia quando pressionado. Segundo o entrevistado, os(as) professores 

(as) iam a Porto Alegre protestar, mas, muitas vezes, não havia nem policiamento em 

frente ao Palácio Piratini. Eles têm a impressão que o governo fingia que eles não 

existiam. Não havia repressão, mas também não havia aumentos salariais nem 

investimento em educação. 

A gestão Rigotto foi marcada pela falta de política para a educação. Essa pode ter 

sido a estratégia do governo para lidar com o conflito. A partir dessa realidade se espalhou 

entre a categoria um discurso que dizia: “não vou fazer mais greve, porque a gente faz e 

não muda nada”. Pois, por um lado, a luta política sindical foi intensa e talvez o número 

de mobilizações e greves tenha até aumentado. Mas, por outro, surgiu uma avaliação de 

que a categoria não tinha a mesma força de negociação. Com 37 dias de greve, foi 
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negociado um reajuste de 8% parcelado em cinco vezes. A falta de conquistas do período 

levou a uma certa desmotivação da categoria. Podemos identificar essa realidade na fala 

do professor:  

 
Fomos perdendo um pouco da força porque o próprio professor 

foi se desqualificando, o quadro de professores foi se perdendo a, 

nada contra contratado, não é isso aí, mas parece que o professor 

que era efetivo, que era nomeado, ele tinha mais capacidade de 

indignação e mais certeza do movimento, e começou a diminuir 

e a cada ano que passa diminui mais (Professor entrevistado, 60 

anos).  

 
É possível perceber uma mudança de percepção em relação à categoria. Vê-se que 

há uma construção em relação ao passado, que revela uma potência maior da categoria 

em relação ao presente.  

Com o fim do mandato de Rigotto, assumiu o governo Yeda Crusius (2007-2011), 

do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, que iniciou sua administração com 

uma greve do CPERS/Sindicato. No entanto, a nova mandatária teve um comportamento 

diferente do seu antecessor, pois se este era marcado pela paralisia em relação ao 

movimento sindical, a governadora recebeu os trabalhadores com a polícia e todo o seu 

aparato de repressão. Além disso, descontou os 15 dias de greve. 

Em 2008, a única conquista da greve foi a retirada de votação de um plano 

apresentada pelo governo Yeda que retirava direitos. Dentre os pontos do plano estava a 

previsão de rebaixamento do piso salarial do magistério. As greves aconteceram em 2008 

e 2009. Segundo a professora, “o plano de carreira todos os governos querem tirar”, isso 

é sempre a mesma coisa. No governo Yeda, as greves e mobilizações foram voltadas 

apenas para assegurar o plano de carreira, ou seja, não era de conquista, era contra a 

retirada de direitos.  

Com o governo Tarso Genro (2011-2015), do PT, foi realizada uma campanha 

sistemática em protesto ao não cumprimento da lei do piso salarial magisterial, aprovado 

quando o governador ocupava a pasta de Ministro da Educação, entre 2004 e 2005, no 

segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva4. O sindicato não poupou críticas ao 

                                                 
4 Mais informações em: http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2012/03/03/tarso-genro-o-pt-e-
o-piso-salarial-dos-professores/?topo=77,1,1. 
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governador e elegeu-o como inimigo da categoria, espalhando propagandas em outdoors 

em toda parte do estado. Nesse governo, houve greves em 2011, 2013 e 2014. Segundo a 

nossa entrevistada, há uma questão sobre se houve aumento real nos salários. Segundo 

ela, o básico de 600 reais foi para 1000 reais e houve um aumento de 80% sobre o básico. 

Porém, mesmo assim, não se chegou ao piso salarial. E essa era a contradição do governo. 

Se, por um lado, os outdoors contribuíram para derrotar o governo, por outro lado 

ele se elegeu com uma plataforma que não foi cumprida. Na avaliação da professora, 

nesse período, o CPERS/Sindicato teve uma das gestões mais combativas, na presidência 

de Rejane de Oliveira. Segundo ela, “atualmente nós não temos uma diretoria que bata 

no governo [José Ivo] Sartori, como ela bateu no governo Tarso. Não temos, e é bem 

pior”.  

Em 2015, mais uma vez houve alternância no governo estadual, com a eleição de 

José Ivo Sartori, do PMDB. No primeiro ano de governo, houve uma greve tumultuada 

na própria categoria. A gestão do CPERS/Sindicato também não era mais a mesma, pois 

havia voltado para o PT, com Helenir na presidência. Um dos primeiros conflitos da sua 

gestão deu-se quando ela suspendeu o movimento de greve e suspendeu a assembleia 

geral da categoria, depois que esta havia votado pela permanência da greve. 

O número de contratados e o comodismo dos professores foram levantados como 

fatores explicativos para a falta de mobilização da categoria. A professora diz que só isso 

para explicar a falta de reação efetiva ao sucessivo parcelamento de salários e ao fato de 

estar sem décimo terceiro salário e o vale-alimentação, que entra no dia 20 de todo mês, 

é descontado no fim do mês e não existe. 

Em 2016, com o pacote do governo Sartori que visava destruir o plano de carreira 

dos(as) professores(as), houve uma greve, que foi a mais longa em 25 anos. Foram 96 

dias de paralisação, mas não foi uma greve de peso, com grande adesão da categoria. Foi 

uma greve de vanguarda, de militantes, o que desgasta o governo, mas também a 

categoria. Atualmente, na sua visão, ser servidor público não é mais garantia de receber 

salário, pois não se sabe, quanto, nem quando irá receber, nem qual parcela.  

 

Conclusões  
 

A partir das narrativas dos dois professores entrevistados é possível fazer uma 

reflexão sobre a ferramenta da greve, utilizada como forma de luta e repertório de ação 

pelo CPERS/Sindicato. A greve é um momento da luta deflagrada e também um marco 
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divisor entre aqueles que se somam à luta e aqueles que titubeiam, ou até mesmo se 

colocam ideologicamente contrários. Mas o período anterior e posterior à greve não é de 

menor tensão e conflito, pois internamente à categoria existe uma política de disputa que 

opera constantemente. Seja através do sindicato, através da mídia, do governo ou dos 

próprios colegas.  

Assim pode ser percebido que nas greves de 1991 e 1997, nos governos Collares 

e Britto, respectivamente, a situação estava muito tensa na categoria e existia uma 

construção política para que esses governos fossem derrotados.  

Também é possível concluir a partir dos relatos que não houve governo aliado 

nestes últimos 25 anos. A referência ao governo é a de um agente que reprime, persegue, 

não quer negociar, quer retirar direitos, não paga o piso e não dá o aumento devido. Nesse 

sentido, não há tréguas, não há parceria, há uma luta incessante. Muda o tom, muda a 

tática, mas a estratégia é a mesma: derrotar o governo. Nesse período, houve apenas uma 

vez em que a sigla partidária da gestão do Sindicato, de Juçara Dutra, coincidiu com a do 

governo estadual, de Olívio Dutra. No entanto, mesmo assim, houve greve e houve 

desgaste.  

O aprendizado é um processo tenso e ele não acontece sem luta. Os(as) 

professores(as) lutam pelo seu salário, como se a educação fosse uma prioridade somente 

sua. Com o tratamento recebido pelos governos, fica evidente que essa é a realidade. Mas 

ao lutarem, não lutam apenas pelos seus salários, mas pelo ensino público, pela 

universalização da escola pública, pela sua qualificação e pela qualidade do ensino. Ao 

lutarem pela sua valorização, estão lutando por um modelo de educação. O caráter 

econômico da luta encerra esses outros significados.  

A luta dos professores organizados derruba governos, democraticamente, no 

processo eleitoral, pois ao desgastá-los inviabiliza sua reeleição. Os professores 

entrevistados falaram isso, mas não só eles têm essa dimensão, e sim toda a categoria. 

Eles têm um peso político na sociedade gaúcha. Eles têm um compromisso, uma 

responsabilidade com o ensino e influenciam politicamente. Nesse sentido, é possível 

dizer, os governos erram ao não se aliarem ao magistério gaúcho, mas o magistério tem 

mostrado que sem valorização não há possibilidade de alianças.  

Em termos de efervescência política, essa categoria se mostra uma das mais ativas, 

porque ela está inserida e tem representação em todos os lugares do estado do Rio Grande 

do Sul. A categoria está onde há pessoas, comunidades, vilarejos, zonas urbanas e rurais 

e dialoga com todos, de diferentes classes sociais. 
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Além disso, se por um lado são profissionais unificados por um mesmo problema 

econômico, de desvalorização da profissão, por outro fazem parte de um grupo social 

intermediário, na escala de distinção cultural, de qual fala Pierre Bourdieu (apud ALVES, 

2008). Em seu livro A Distinção (2007) é possível visualizar uma denúncia violenta e, ao 

mesmo tempo, uma inspiração para um modelo de compreensão dos mecanismos sociais 

e culturais, que retira os fatores econômicos do epicentro das análises da sociedade porque 

relaciona as práticas de consumo culturais a uma estrutura relacional.  

Nesse sentido, segundo Bourdieu (2007), é possível classificar essa categoria 

como aqueles consumidores de cultura, em um universo em que a posição ocupada pelos 

agentes de um poder específico em um campo particular de existência é articulada por 

três dimensões clássicas de capital: o social, o cultural e o econômico. Para se ter uma 

dimensão da distinção dos(as) professores(as) no universo escolar é necessário 

dimensionar o peso e a importância do diploma escolar, pois, segundo Emiliano Rivello 

Alves, esse toma uma dimensão importante.  

 

Ao diploma escolar é reservado um elevado poder simbólico, 

transformando a escola em uma das instâncias sine qua non da 

manutenção da ordem social. A obtenção do diploma, por 

definição, “fixa” as disposições dominantes. Trata-se de uma 

delegação simbólica que desapossa e separa os menos 

competentes em favor dos mais competentes; os menos 

instruídos, em favor dos mais instruídos (ALVES, 2000, p. 6).  

 

Para Bourdieu (2007), assuntos como educação, arte e posições políticas estariam 

ligadas ao nível de instrução, submetidas ao volume total de capital global acumulado. E 

tanto a família como a escola funcionariam como um mercado de bens culturais. Assim, 

espera-se que os professores sejam portadores de bens culturais em um nível em que seja 

possível efetuar a troca.  

Com isso, a categoria dos(as) professores(as) do estado sofrem uma contradição, 

pois se por um lado estão limitados economicamente, pelo recebimento de baixos salários, 

por outro procedem em sua carreira uma incessante busca de bens culturais, promovendo 

a valorização desses. Isso pode ser verificado na formação continuada, em que muitos 

profissionais são levados a buscarem cursos de pós-graduação visando a aquisição de 

novas competências.  
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Os(as) professores(as) do estado, que quase na sua totalidade possuem ensino 

superior, fazem parte de uma elite intelectual. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, de 2015, indicam que apenas 13% dos(as) trabalhadores(as) no 

Brasil possuem curso universitário concluído. Esses trabalhadores “vivem de” e “vivem 

para” ensinar. E nesse sentido, a qualidade da educação recebida depende de sua formação 

e do acesso que possuem aos bens culturais.  

É importante situar esse sujeito coletivo para compreender a sua força política, de 

negociação com governos, para entender sua capacidade de influência política, e para 

compreender quem está lutando. Desse modo, é possível identificar uma vanguarda no 

movimento, que luta mais, como o grupo que realizou a greve de 96 dias em 2016, e o 

grupo que ocupou o Centro Administrativo Fernando Ferrari, em junho de 2016, em Porto 

Alegre. Ainda assim, as medidas do governo Sartori foram aprovadas e direitos foram 

retirados da categoria. O conjunto da categoria não aderiu a uma ação de massas e esse 

governo segue “massacrando” os(as) professores(as).  

Uma das análises da entrevista consistiu em identificar um processo de 

desestruturação da categoria, através da precarização das relações do trabalho, com a 

substituição de professores(as) nomeados(as) por professores(as) contratados(as). Foi 

analisado de que forma essa situação interfere na constituição e mobilização da luta social 

por salários abordada aqui. Ao ler Josso (1999) e sua elaboração de projeto de vida, fica 

clara a diferença do projeto de vida daqueles que pensam a sua vida como professores(as) 

e do projeto de vida daqueles(as) que não têm mais essa possibilidade, devido à incerteza 

quanto ao futuro.  

Por último, fala-se do sentido de pertencimento dos professores entrevistados à 

categoria, pois demonstram ter orgulho de ter feito parte desse processo de luta social e 

por terem deixado aí parte de sua expressão social e política. O professor fala do 

movimento sindical como um aprendizado, em que apenas o tempo e a militância podem 

fornecer respostas. Refere-se à militância como um curso extra que é realizado na carreira 

docente e traz aprendizados que o indivíduo não pode compreender se não está envolvido. 

A professora diz que na sua realidade cotidiana de trabalho em sala de aula a realidade é 

tão indignante que se ela não lutar é capaz de “surtar”. Assim, a militância para ela é uma 

válvula de escape, uma forma de reação política, individual e coletiva.  

Com esse relato, é possível cogitar que a aquisição de um nível de consciência 

política é um trabalho cotidiano, coadunado com a prática social. E essa consciência 

requer do trabalhador uma atividade política que dê vasão, que o possibilite extravasar a 
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experiência do trabalho. Nesse sentido, é a ação coletiva na sua forma mais elaborada em 

termos de deliberação coletiva e organização – as greves do sindicato – que constituem, 

dentre outras, a forma de expressar o descontentamento da exploração do trabalho. As 

greves do CPERS/Sindicato têm mostrado que do processo de luta é possível adquirir 

aprendizados.  
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