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No Brasil da transi~politica, professores, bancanos, medicos, entre .
outros profissionais, ganharam notoriedade no cenario nacional com seus
movimentos reivindicat6rios. 0 processo de abertura politica e 0 surto
recessivo, que am~va as posi~ alcan~, :fizeram com que estas
novas classes medias! assumissem novas pniticas politicas marcadas por
tendencias autonomistas e comprometidas com bandeiras democraticas.
Acompanhando a onda de greves iniciadas em 1978, de propor¢es
ineditas desde 0 golpe de 64, os profissionais assalariados de "classe
media" ganharam importfulcia em termos de movimentos reivindicat6rios.
Proporcionalmente quanta as paralisa~s acontecidas em 1978, os profissionais assalariados de classe media representavam 5,8% do total das
greves; ja no ano de 1981 esta proporcionalidade cresceu para 44,6% do
total de greves havidas no ano. 2
Este comportamento tern sido analisado 1100 so como decorrente
do processo recessivo, mas tambem como conseqiiencia da expansao
das associa~s Mcnicas e profissionais ocorrida nos fins dos anos 70 e
inicio dos anos 80, sendo os professores, funcionanos publicos, engenheiros e medicos, os que duplicaram 0 nUmero de associa~s novas
ap6s 1978. 3 Sao estas mesmas categorias profissionais, que, com exce93,0 dos engenheiros, deflagaram as greves mais significativas entre os
profissionais de classe media naquele periodo. 4 Segundo Boschi, as novas associa93es criadas traduziam novidades.

"Em terrnos gerais as novas associa¢es podem servistas como
organiza¢es para-sindicais que tem a fun9So de mobilizar um
deterrninado segmento ocupacionalpara 0 encaminhamento de
demandas ... "5
Professora do Centro de Ciencias da EducaCao da Universidade Federal de
Santa Catartna. ex-professora da Universidade do Estado de Santa Catarina.
PERSPECTIVA. Fiorian6poJis, UFSC/CED, NUP, n.23 p. 79 - 99
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Por se situarem fora da estrutura corporativa oficiaI, as associaprofissionais desempenhararn papel decisivo na ativa~o da luta
sindical, principalmente nas areas do servi~ publico, tentando escapar a
proibi~ao govemamental da fonna~ao de sindicatos no setor publico.
Por isto a conquista do direito asindicali~ao esteve no centro das lutas
dos assalariados de classe media do seOOr publico.
As classes medias, por outro lado, no caso brasileiro, cuja organiza~ao economica associa oligopolios, interven~ao estatal e utiliza~ao do
fundo publico, cresceram em impon:ancia politica, na medida ,em q~e
seus quadros recnicos ocuparam estruturas das empresas estatals e pnvadas e as estruturas gerais e particulares da regul~o capitalista. Ou
seja, ocupararn esp~os de cria9ao e administra9ao dos fundos publicos,
seja em rela~ a acumula9ao do capital, seja em rela~o a reprodu9ao
da forya de trabalho.
A fun~ de administrador dos fundos publicos da a estas classes
uma centralidade social, que se transfonna em uma centralidade politica,
principalmente em sociedades como a brasileira, quando prevalece a
ausencia de representayao politica das outras classes, ou seja, sem esfera publica como espa90 de lutas populares.
~Oes

"5em esfera publica, quer dizer a utilizayao do fundo publico
casuisticamente, sem regras gerais, sem a constituiyao de
alteridades que imporiam clivagens e vertedouros por onde passariam as decislJes sob controle dos grupos e classes sociais
nao apenas diretamente interessados; sobretudo os nao diretamente interessados". 6

Nestes casos, as classes medias passam a influenciar a politica em
geral e as politicas particulares, orientando os rumos da politica estatal.
As classes medias urbanas brasileiras emergiram a partir da segunda metade da decada de 70 como importantes atores politicos 7 na
luta pela supressao do autoritarismo e ultrapassaram as pratieas de gropo de interesses e dirigiram-se ao Estado, exigindo partieipayao na elaborayao das politicas governamentais.
Nosso racioemio se fundamenta no fato de, alem das reivindicayOes salariais e trabalhistas propriamente ditas, as demandas das associayOes profissionais se dirigiram a ampliayao dos direitos politicos e ao
avan90 do processo de abertura politica em andamento e tentaram di-
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fundir valores democniticos e pniticas participativas que, em ultima insmncia, iriam moldar urn nucleo altemativo anti-regime. 8
Assim, como os novos movimentos sociais surgidos na decada de
70, as associa~oes profissionais se orientavam na busca de formas de
participa~ao direta, na defesa da autonomia frente ao Estado e aos partidos politicos, buscando a forma~ao de novas identidades politicas fundamentadas em uma no~ao de igualdacle de direitos.
No Brasil, os chamados novos movimentos sociais tentaram reconquistar direitos tradicionalmente existentes e tambem lutar por novos
direitos, ou seja,
~... um lado defensivo de respostas ao regime autoritMo (e tambem) uma tentativa de encontrar novas dimens{5es de vida
associativa".9

Estas experiencias foram construidas a partir de questOes postas
pelos anos 70 e por gente que, trazendo experiencias vividas em tempos
e espa~os diferenciados, busca uma convivencia mais igualitaria e
democratizante e enfatiza a impormncia da forma~ao de uma cultura
politica pluralista e democnitica.
A perspectiva politica, imprimida pelas associa~oes profissionais
de classe media as suas lutas, levou it sensibiliza~ao da opiniao publica
quanta it situa~ao de uma determinada area, como por exemplo a saude
e a educa~ao, criticando a politica govemamentaI e sugerindo altemativas de politicas em areas sociais cruciais.
o movimento de professores foi responsavel pela maior parte das greyes acontecidas nos fins dos anos 70 e inicio dos anos 80, e, segundo Arroyo,
foram os professores que mantiveram a educa~ em evidencia. 10
Os movimentos de professores, segundo Peralval1 , sao movimentos sociais de outra natureza, uma vez que nao se relacionam com 0
Estado somente enquanto consumidores, mas sim no intuito de lograr
influir na redefini~ao das politicas publicas. Assim como os demais
movimentos sociais, 0 movimento de professores, ao explicitar suas
demandas, tenta influenciar na destina~ao dos fundos publicos, fazendo parte do cenario de conflitos que, para Touraine, se instalaram e se
generalizaram na sociedade moderna. Este entendimento tern por pressuposto a necessidade de repensar as ciencias sociais a partir da forma~ao de novos atores.
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Entende Tourainel2 que 0 movimento social 0 principal agente,
ator, 0 sujeito novo, que forja a autonomia e define a natureza dos conflitos nas sociedades modemas e que 0 conceito classico de classe social
necessita ser constantemente reatualizado atraves da atua9ao dos movimentos sociais. Neste sentido, destaGa este autor a necessidade de
examinar as classes sociais como sujeitos sociais nao dados, mas em
processo de fonnayao e constituiyao atraves dos movimentos sociais.
Dentro deste entendimento, busquei refletir sobre 0 movimento de
professores da rede publica de Santa Catarina, procurando captar como
este movimento se configurou em tennos de pratica politica, como apareceu e tomou publico seus interesses, enfim, qual a natureza das lutas e
conflitos que estabeleceu no cemirio social e politico dad6cada de 80.13
Os professores da rede publica formam urn agrupamento profissional alocado no interior do Estado para a presta~ao de serviQo na esfera publica. Como consequencia deste tipo de entendimento, os segmentos inseridos no esquema de presta~ao de servi~os sao enquadrados nas
chamadas classes medias, pois nao sao considerados nem openirios, nem
pertencentes a elite.
o que singulariza os servi~os publicos estatais e que 0 criterio
rentabilidade nao e 0 indicador para a composi~ao do salario, mas, como
chama aten~ao Offel 4, as formas normativas e simb6licas de remunera~ao, isto e, 0 salafio politico. Ou seja, a remunera9ao e definida por
criterios dados pela avalia~ao do nivel de importfuicia da fun~o exercida
pelo servidor, atribuida pelo aparato administrativo do Estado.
Esta especificidade dos servi~os publicos, como aponta Canesin,
"traz implicar;i5es na forma de determinat;ao dos sa/arios e na prOpria natureza dos conflitos emovimentos reMndicat6rios do setor'~5.

Assim e que podemos entender a hist6ria da cria9ao da Associa9ao dos Licenciados de Santa Catarina - ALISC, que marca em primeiro lugar a luta dos professores da rede publica estadual pela valoriza~ao
e reconhecimento profissional, representando tambem urna posiQao independente frente ao Estado.
Tendo como foco 0 Estado de Santa Catarina, pesquisei urn periodo
de forte apelo de participa~o (d6cada de 80), buscando verificar como se
deu a possibilidade de influir nos centros de poder e na formula~o das
politicas publicas, mais especificamente, na politica educacional 16 .
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estruturais, ou seja, nao procuro deduzir orienta¢les e comp0rtamelltos d~,(;
;,;professores de "condi~s objetivas dadas". Antes, procuro ~ta...f0S~!~~
atores sociais "definidos (tanto) por suas orienta~ culturais como'M~,;~:~"~
seus conflitos sociais"19, pois e0 conflito que constitui e o~ 0 ator.. 0 " .
que objetivei pesquisar foi, em primeiro lugar, como 0 movimento de professores da rede publica estadual se consolidou e como se mobilizou no intuito
de apontar elementos para urn projeto alternativo de educa¢o. Isto e, busco
verificar a natureza do movimento de professores como a¢o coletiva.
Em segundo lugar, analiso, no conflito estabelecido com 0 aparelho
de Estado, qual 0 impacto dunivel do movimento de professores. Ou
seja, como as questoes que geraram mais conflito com 0 aparelho de
Estado - a quesmo da democratizac;ao da gestao escolar e a quesmo da
avaliac;ao escolar (suprimir ou nao 0 sistema de avanc;os progressivos)se traduziram na politica educacional implementada.
Por fun, discuto a reac;ao do movimento de professores diante
dos desdobramentos resultantes da tentativa da execuc;ao da politica
educacional de maneira co-participativa - govemo do Estado e movimento de professores.
Para responder as quesroes propostas, realizei urn amplo processo de
pesquisa. Para situar Santa Catarina no contexto conjuntural brasileiro e
configuci-Ia como palco de novas lutas e demandas sociais, precisei documentar os principais eventos politicos ocorridos no Estado, na decada de 80, bern
como delinear a conjuntura econOmica do Estado neste periodo. Recorri it imprensa e a trabalhos academicos que analisam Santa Catarina neste periodo.
Ja 0 processo de levantamento de documentos e informac;oes a
respeito do movimento de professores de Santa Catarina se apresentou
bern mais complexo. Alem do que estava registrado na imprensa, busquei reconstituir 0 movimento de professores, recorrendo ao arquivo do
Sindicato dos Trabalhadores em Educac;ao da rede publica do Estado de
Santa Catarina - SINTE20, it docurnentac;ao arquivada na Secretaria da
Educac;ao, bern como a arquivos pessoais, gentilmente cedidos. Realizei
tambem entrevistas com alguns dos principais atores deste periodo.
Ao procurar entender 0 movimento de professores da rede publica
estadual de Santa Catarina, realizei urn percurso intelectual, onde a pesquisa foi ajudando a desenhar com maior clareza seu objeto e seus pr6prios caminhos. Assim, as entrevistas feitas ao final do trabalho tiveram
por preocup~ao elucidar questOes levantadas durante a realizac;ao do
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Dentro do quadro de transi~ politica ~do no Brasil no perkxio, Santa Catarina vivencia urn processo de intensa negoc~ ern tomo da elabora¢o de uma nova politica educacional. Os professores da rede publica
estadual transfonnam-se, nos primeiros anos da decada, ern protagonistas
de wn grande debate em tocno das quesWes educacionais do Estado.
movimento de professores da rede publica estadual de Santa
Catarina vinha se construindo e se consolidando desde 0 fun dos anos 70 e
mostrava, nos primeiros anos da decada de 80, capacidade de mob~,
apontando para a possibilidade de gesta.r urn projeto alternativo de educa-

o

~, cujas molas mestras eram particip~ e democrat~..

Interessou-me saber como 0 movimento de professores fOI se constituindo como movimento social, indo aMm da defesa de interesses especificos, buscando intervir na formula9ao da politica educacional. E necessario lembrar que trato sempre do movimento de professores, embora fizessem parte desse movimento os chamados especialistas
(orientadores educacionais, administradores e supervisores escolares),
pois todos tinham como base de identifica~o profissional 0 fato de serem, em primeiro lugar, professores.
Compreendendo movimento social como "urn conflito social que
opoe formas sociais contnirias de utilizavao de recursos e dos valores
culturais, sejam estes da ordem do conhecimento, da economia e da
etica"17, me propus a investigar pniticas e oriental;oes do movimento de
professores da rede publica estadual de Santa Catarina.
Entendo que os movimentos sociais foram urn dos elementos da
transi~o politica ocorrida no Brasil, entre os anos de 1978 e 1985, quando, com a liberavao das for9a5 sociais antes reprimidas, observa-se uma
forte pressao sobre a pauta de decisOes das politicas sociais.
Em conjuntura de transi~ao politica, os atores vao estabelecendo as
regras sob as quais desenvolvem-se as negocia~es e os acordos politicos; se 0 contexto e 0 mais democnitico, os interesses sao mais livres
para exercer pressao sobre 0 Estado. Assim,
"... 0 jogo polftico depende intensament~ das variaveis que se
referem intervenflio dos atores (...) e nlio se subordina inteiramente a predetermina¢es de ordem estritamente estruturar s.

a

Nao busco, portanto, 0 significado das a¢es dos professores somente
em sua posivao no sistema social, derivando suas ~ das caracteristicas
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mesmo, como: a co-responsabilidade na elabora~ao e gestae> da politica
publica da educa~ao, a articula~ao entre a cupula e a base do movimento
de professores, entre outras questoes.
As perguntas iniciais sobre as caracteristicas e circunstancias do
movimento de professores orientaram as primeiras investiga~oes e os
resultados destas pesquisas, por sua vez, determinaram novas perguntas, num constante dialogo entre teoria e investiga~ao.
Ao analisar 0 movimento de professores da rede publica estadual de
Santa Catarina como urn movimento social em periodo de transi~ politica,
tracei urn panorama da transi~ politica brasileira, partindo da analise de
urn fato marcante ocorrido em Florian6polis - 0 episOdio acontecido na visita
do entao presidente Figueiredo em 1979. Procurei mostrar, a partir desse
episOdio, as nuances do processo da transi~ politica brasileira .
Como se vivia aqui, tambem no restante do pais, 0 processo de
transi~ao politica, destaquei a emergencia de varios movimentos sociais
urbanos e rurais, juntamente com urn progresso economico bastante acentuado. Tudo isto gerou a possibilidade da elei~ao para govemador, em
1982, se desenvolver dentro de configura'tao social e dinfunica politica
inewtas ate aquele momento.
Vejo 0 surgimento do movimento de professores da rede publica
como articulado aos varios movimentos de professores surgidos no Brasil, no inicio dos anos 80. Neste processo, tern fundamental importancia
a Confedera~ao dos Professores do Brasil - CPB na constru~ao de urn
novo posicionamento dos professores a partir do final da decada de 70,
denunciando a politica educacional vigente e articulando e unificando os
movimentos de professores de todo 0 Brasil.
A primeira greve dos professores da rede publica estadual de Santa Catarina, ocorrida no final de 1980, tern conseqiiencias para a Associa~ao dos Professores Licenciados de Santa Catarina - ALISC. Surgem, a partir dai, novas lideran~as, que resultam na constitui~ao de urna
nova diretoria da Associa~ao dos Professores. Essa nova diretoria se
preocupou com a aglutina~ao em tomo da ALISC de outras associ~oes
de professores do Estado, estabelecendo urn novo patamar em termos
da organiza~ao dos professores.
Os encontros de professores, promovidos a partir dos primeiros anos
da decada de 80, representaram urn novo esp~, onde os professores
foram se reconhecendo na discussao coletiva como sujeitos politicos.
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Tanto os encontros promovidos pela ALISC, como os promovidos pela
CPB, foram momentos irnportantes na aprop~ e reaprop~ de ideias e significados que orientaram posi¢les e praticas e criaram, ao mesmo
tempo, uma nova identidade ocupacional e social para os professores.
Os professores estaduais de Santa Catarina, tendo ja uma consideravel discussao a respeito dos problemas educacionais, exigiram, enmo,
participar da elabora~o de uma nova politica educacional e neg?~iar~
essa partici~, conseguindo se articular e fazer uma ampla mobIliza~o,
principalmente de professores, em tomo da discussao de urn novo plano
de educa~o.
Os embates havidos em torno do controle do processo de participa~ao desencadeado, tanto pelo aparelho de Estado como pelo movimento de professores, se dao principalmente em tomo de algumas
questoes: a questao da democratiza~ao da gestao escolar e a quesmo
da avalia~ao escolar. Estes pontos se transformam nos pontos principais do debate e vao se construindo argumentos utilizados na defesa
das posi~oes divergentes.
o movimento de professores se organizou para a discussao de
uma politica educacional, bern como para acompanhar a implementa~ao
e execu~o desta politica de forma participativa. Isto se traduziu na
convivencia de uma comissao formada por representantes dos professores, a Comissao de Implanta~ao do Plano, dentro do aparellio de Estado.
Buscou, portanto, a possibilidade de influir na formula~ao e na execu~ao das politicas publicas, e por conseqiiencia, influir nos centros do
poder, especificamente no campo educacional.
A investiga~ao do movimento dos professores catarinenses se debru~ou, em primeiro lugar, sobre a mobiliza~ao havida em torno da elabora~ao da politica publica de educa¢o e, para isso, investigou como os
professores da rede publica de Santa Catarina se converteram, de uma
categoria especifica, em sujeito coletivo, explicitando praticas e orienta~oes ate enta~ poueo visiveis. Ou seja, em termos de visibilidade publica,
os professores catarinenses se constituiriam na categoria de assalariados com grande poder de mobiliza~ao da decada de 80.
o professor pertence a urn agrupamento profissional que tern a
especifieidade de desenvolver urn conjunto de atividades orientadas para
prestar servi~os ou executar tarefas entendidas como de interesse publico. Portanto, ea natureza de seu trabalho assalariado alocado no espa~o
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da administra~ao publica, tendo 0 Estado como empregador, que cIa
especificidade a sua emergencia no cemirio politico, num quadro de possibilidades postas pela rela~ao sociedade e Estado.
A sociedade catarinense e brasileira mostrava especificidades na
decada de 80, decorrentes do processo de abertura politica, quando se desarticulava uma velha ordem politica e se buscavam estabelecer rela¢es
mais democraticas.
Neste cemirio aparecem novos atores sociais com 0 ressurgimento
do movimento operario e de varios outros movimentos sociais, entre eles 0
movimento de professores, que buscavam novas formas de fazer politica.
Os govemadores, eleitos a partir de 1982, independente do partido
politico a que pertencessem, tiveram que levar em considera~ao as reivindica~oes sociais por maior participa~o nas decisoes politicas.
Cabe lembrar que esta possibilidade, alem de estar ancorada na reorganiza~ao da sociedade, foi decorrente da propria rela~o que 0 Estado
manteve com as institui~Oes intelectuais, durante 0 periodo autoritario.
Em primeiro lugar, esta rela~ao se reflete na universidade, que, no
periodo 60-73, teve seu nlimero de alunos aurnentado em 797%21. Embora diferenciada, urna vez que eSta amplia~ao se deu principalmente
pela multiplicavao de escolas isoladas do setor privado, "a expansl10 do
numero de matriculas e do corpo docente mostraram que essa expansao descomunal do sistema de ensino no Brasil permitiu a criafilo de uma base social propria para a intelligentzia brasileira, que
consome 0 que ela jaz"22.
Em Santa Catarina, a possibilidade de frequentar urn curso superior
ampliou-se muito pela autoriza~ao, no periodo 1968/1974, de 71 novos
cursos superiores, dos quais 51 eram licenciaturas. 23 Espalhadas pelo
interior do Estado, foram as licenciaturas as responsaveis , em grande
parte, pela expansao do ensino superior em Santa Catarina, influenciando na forma~ao dos professores da .rede publica estadual.
Por outro lado, como mostra Pecaut24, no Brasil as institui~OeS intelectuais persistiram apesar da repressao e, 0 que e mais importante, 0
Estado autoritario nao deixou de se dotar de instrumentos institucionais
de apoio it pesquisa cientifica e tecnologica. 0 CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico) e a CAPES (Coordena~ao de Aperfeiyoamento do Pessoal de Ensino Superior) continuaram
tendo apoio durante 0 periodo autoritario.
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Os inteJectuais, por sua vez e aproveitando esta brooha no Estado
autoritario, intensificaram sua organiza~ao em varias institui~5es cientificas, transformando-se em "afor politico unificado nessa conjuntura em que 0 Estado autoritario continua no poder, mas to/era espa90S democraticos cada vez maiores".25

Neste rastro, 0 campo educacional se reorganiza e se reincorpora
aJuta oposicionista. Organiza varios eventos que articuJam os intelectuais cia area educacional, como as CBEs e a produ~o te6rica cia area,
ampliada peJo aumento do mimero dos cursos de p6s-gradua~o em educa~o, com~ a ser veicuJada por IDllineras revistas especializadas, destacando-se entre eJas a revista Educa~ao e Sociedade.
Assim, os professores de 1° e 2° graus do Brasil puderam se beneficiar das discussOes elaboradas e veiculadas pelos intelectuais da educaprincipalmente a ''produfiio feorica de esquerda - quase sempre
oriunda dos programas de pos-gradua9aO das universidades - que
critica a educafiio capitalista e a politica educacional brasileira".26
Dentro deste quadro nacional e nas condi9Oes vivenciadas em Santa Catarina, onde varias for9a5 sociais tinham importancia signifieativa,
cresceu a mobiliza93.0 dos professores de 1° e 2° graus da rede publica
na d6cada de 80.
o surgimento e a consolida~o da ALISC - Associa~o dos Licenciados de Santa Catarina - responderam tambem situa9ao precaria
dos professores, uma vez que a amplia9ao de seu numero se deu sem
qualquer vinculo empregaticio com 0 Estado, sendo os professores contratados em carater temporano.
A amplia~o do numero de professores deveu-se, principahnente,
ao crescimento da matricula do eosino de 2° grau, que aumentou cerca
de 457% no periodo 1967/1976, no Estado, tendo este crescimento correla9ao com as altera¢es economicas vividas pela sociedade catarinense
nas ultimas d6cadas.
Como conseqiiencia, expandiu-se a m3.quina governamental, que
necessitou ampliar suas fun90es no ambito do setor publico e que teve
aqui tamb6rn urn efeito perverso: deteriora~o dos servi90s prestados e
queda nos niveis salariais do emprego publico.
A agencia estatal responsavel pelos servi90s publicos educacionais, a Secretaria da Educa93.0, instituiu-se como 0 local de incorpora~o de servidores publicos atraves de criterios clientelisticos de absor-

yao,
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9aO, como foi 0 caso da indica9ao dos diretores de escola a partir de
1970. Respondeu, portanto, as aspira90es politico-eleitorais dos grupos que exerciam 0 controle do processo politico em Santa Catarina.
E nesse conjunto de fatores que, na conjuntura examinada, a
questao do ensino publico e 0 desenvolvimento da organiza9ao dos
professores se inserem.
o conjunto das a¢es coletivas desenvolvidas pelos professores da
rede publica, entendidas como urn movirnento social, caracterizaram-se
basicamente por apresentar reivindica90es frente a urn locutor especifico - 0 Estado. Tanto a questao salarial como as questoes referentes a
participa~ao na elabora9ao da politica educacional e a perspectiva de
democratiza~ao da gestao escolar orientaram-se no sentido de pressionar 0 Estado e suas agencias no sentido de estabelecer rel~Oes politicas
(Estado - movimento) mais democniticas.
Tambem examinando 0 quadro de mobiliza90es dos professores e
sua organiza~ao no periodo (decada de 80), verifica-se que ela se realizou a partir da constitui9ao de urn novo discurso, que incorporou as discussoes dos intelectuais da educa9ao de critica a politica educacional.
Reapropriando-se destas id6ias e significados, 0 movirnento dos professores da rede publica de Santa Catarina orientou suas a90es no sentido
de criar uma nova identidade, nas pniticas derivadas da posi9aO de lutar
por espa90s mais democraticos e se reconhecer na linguagem nova como
atores do cenario politico do momento. Assim, ganharam novo sentido a
luta pela particip~ao na elabor~ao e gestae da politica educacional do
Estado, bern como as discussOes da gestao da escola. Vale lembrar que
estas bandeiras se legitimaram tambem na luta em favor da acelera9ao
e consolida9ao da transi~ao democratica brasileira.
Relacionando-se com 0 Estado como sujeitos reclamantes de direitos, 0 movimento dos professores da rede publica de Santa Catarina
estabeleceu com 0 govemo do Estado urn confronto quando da discussao da politica educacional, ocorrida nos anos de 1983 e 1984.
Contando com uma consideravel discussao a respeito dos problemas educacionais, acumulada durante as sucessivos encontros de professores promovidos tanto pela ALISC no Estado, como nos encontros
promovidos pela Confedera~ao dos Professores do Brasil, 0 movirnento
de professores da rede publica catarinense criou demandas por participa~ao e 0 govemo Amim respondeu a estas demandas quando anunciou
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"envolver segmentos diretamente ligados educar;iio no estabelecimenlo de uma nova politica educacional. "
Estabeleceu-se, a partir dai, urn confronto pelo controle do processo de discussao da politica educacional, mostrando 0 movimento de professores publicos urn grande poder de articula~ao e mobiliza¢o em torno de questoes consideradas prioritarias - a elei~ao de diretores, 0 estatuto e 0 plano de carreira e a questao do sistema de avalia~ao escolar

utilizado em Santa Catarina.
Vale lembrar que a discussao ampliada da politica educacional
do Estado foi possivel gra~as it. busca de legitimidade do governo
Amim, ja que este tinha, como urn dos seus principios de governo, a
participa9ao comunitaria. Exempl0 disto e0 relat6rio de govemo de
1987, quando afirma: "Os principios enunciados na Carta dos
Catarinenses encontraram no campo da educartio um fertif terreno e nele deixaram marcas (..). Nunca em nossa historia, tanta gente participou de um processo similar de discusstio e deci. ta (....
) 27
sa-0 c0 nJun
Na 'interlocu~ com 0 Estado atraves dos govemos do periodo Esperidiao Amin (1983-1987) e Pedro Ivo (1987-1991) - 0 movimento de
professores publiciza-se como sujeito coletivo, constituindo-se nas tentativas de negoci~ao para fazer valer seus interesses e direitos e para pressionar 0 Estado a assumir responsabilidade com a educa9ao publica.
o reconhecimento como sujeito coletivo da-se no processo de embates e conflitos, onde os professores lutarn para estabelecer rela90es
mais democmticas no plano das rela90es de trabalho, das rela~s com
o Estado e tarnbem no plano da cidadania politica.
Sua a~o coletiva caracterizou-se par questionar padrOes de pratica politica orientada pel0 clientelismo politico presente em Santa Catarina,
como era 0 caso da indica~o dos diretores de escola.
A discussao se concentrou principalmente na natureza da fun9ao .
do diretor, entendida como politica e, por isso, a altemativa de concurso
publico nao apareceu, pois a percep9ao social da fun9ao do diretor era
politica e nao tecnica.
A elei~o de diretor respondia a uma tarefa considerada prioritaria
pelo movimento de professores - a democra~o da escola - uma vez
que "se a transforma¢o deste Pais nao depende s6 da escola, e certo
que nao lui de acontecer sem passar por ela. "
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Assim, a constru~ao de uma nova sociedade exigia urna escola
democratica, participativa, e era necessario urn administrador eleito democraticamente para exercer com eficiencia politica esta fun~ao.
As conquistas de elei~ao de diretor e da institui~ao de conselhos
deliberativos nas escolas, embora parciais - urna vez que quanta it elei~ao de diretor, 0 movimento de professores teve que negociar com 0
Executivo vantagens para os ocupantes de cargos de dire~ao indicOOos
anteriormente - nao resultaram de concessOes unilaterais do govemo,
mas sim da organiza~ao das lutas e da pressao atraves das quais se
procurou convencer a opiniao publica e 0 proprio govemo acerca da
impormncia dessas conquistas.
Vale lembrar que a institui~ao de elei~ao de diretor foi facilitada
pelas ambiguidades do govemOOor Amin, ja que, ao apoiar as elei~oes
diretas para Presidente da Republica, acabou utilizando as elei~oes de
diretor de escola como marketing politico, como bem demonstra urna
propaganda govemamental, cujo titulo era: Em Santa Catarina , elei(}QO direta comer;a na escola.
Por outro 1000, ao lutar por instituir a elei~ao de diretor atraves de lei
aprovada pela AssembIeia Legislativa, 0 movimento de professores poe
em evidencia a importfulcia do espa~ juridico como garantia de direitos.
E foi neste campo que posteriormente se deu 0 embate em tomo
desta questao, com 0 governador Pedro Ivo questionando a
constitucionalidade da lei que instituiu a elei~ao de diretor, e os professores, atraves da ALISC, conseguindo na justi~a a garantia de permanencia nos cargos dos diretores eleitos, atraves de liminar de reintegra~ao
dos diretores exonerados no inicio de 1988.
Assim, 0 movimento de professores de Santa Catarina orientou-se
tambem por constituir urn espa~o juridico e, simultaneamente, declarar a
necessidade permanente de a~oes coletivas para defendc-lo.
As novas formas de rela~o politica foram, portanto, fundadas por
determinados Direitos enquanto principios geradores de democracia. Vale
lembrar que a elei~o de diretor esta consagrada na Constitui~ao de Santa
Catarina de 1989 (artigo 162, VI) sendo aqui tambem resultado das pressOes exercidas pelo movimento de professores sobre os deputados.
Nos constantes conflitos que se estabeleceram entre 0 movimento de professores e Estado, esta 0 referente a Salario, Estatuto
e Plano de Carreira.

°

92'

Maria das Dores Daros de Amorim

A natureza do trabalho do professor e as implica'toes politicas
decorrentes do mesmo estao baseadas no fato de ser 0 professor
urn assalariado do setor publico, cuja forma de remunera~ao e dependente de urn "sahirio politico", ou seja, da avalia~ao que cada
govemo faz da importancia de manter 0 poder aquisitivo deste agrupamento profissional, que presta servi~os para determinados segmentos sociais.
Ao lutar por estabelecer urn Estatuto e urn Plano de Carreira, 0
movimento de professores transcendeu os limites da simples barganha
em tomo da remunera~ao do trabalho, trazendo para 0 interior do Estado
reivindica~s e demandas que objetivaram modificar interesses e concep~Oes presentes nas rela~oes politicas de Santa Catarina.
Ao reivindicarem condi~oes materiais e nao materiais que Ihes foram negadas pelo Estado, os professores da rede publica de Santa
Catarina buscaram resgatar 0 prestigio ocupacional e estabelecer novas
bases de rela~ao entre eles e 0 Estado, fundadas em concepyoes
tematizadas pelo sindicalismo brasileiro, bern como nas representa~Oes
partidarias em curso na decada de 80: a busca de uma convivencia mais
igualimria ~ democratizante.
Trouxeram, portanto, para 0 interior do Estado, concep~Oes que
tinham como meta reformar 0 Estado e a propria sociedade.
No entanto, as conquistas presentes no Estatuto e no Plano de Carreira, nem sempre curnpridas, bern como as reposi~oes salariais quase
sempre insuficientes revelaram as condi~oes precarias do trabalho pedagogico e fizeram das greves urn instrumento muitas vezes utilizado
pelo movimento de professores.
Tal instrumento, no entanto, fez emergir as contradi~6es existentes
entre os professores e seus virtuais aliados: os alunos e pais de alunos.
Se, por urn lado, os govemos, apesar de sempre anunciarem "prioridade para a educa~o", foram incapazes de melhoraras condiyOes do
ensino publico, por outro lado, os professores "so sabem fazer greve".
Ao propor urna nova politica educacional, elaborada de forma
participativa, 0 movimento de professores publicos catarinense buscou
aumentar sua legitimidadejunto a pais e alunos, incorporando-os as discussaes e levantando as questoes eminentemente pedagogicas, como
e 0 caso do sistema de avaliayao de aprendizagem utilizado em
Santa Catarina.
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Ao colocar em pauta uma questao ja consensualmente reconhecida como prejudicial ao ensino catarinense - a promQ\:ao automatica em
que se havia transformado a proposta de avanttos progressivos - os
professores da rede publica estadual responderam a urn anseio popular
de retomar a qualidade do ensino publico catarinense.
Por isso, a discussao sobre 0 problema nao levou em considerattao
que 0 sistema de avan~o progressivo era urna nova concep~ao de projeto de ensino-aprendizagem, onde 0 sistema de avaliattao do rendimento
escolar, alem de ser uma das fun~oes docentes, era apenas urn dos aspectos de urna outra concepttao de ensino .
Se antes, quando da adoyao do sistema de Avan~os Progressivos (1970), os professores nao tinham expressao politica para influir
na defmiyao da politica educacional, agora, decada de 80, a situa~ao
se modificara e 0 movimento de professores da rede publica ganhara
forya politica para influir nos mmos da politica educacional, instituindo-se como sujeito coletivo, participando da correlattao de foryas,
que configuravam os mecanismos de poder no cenario politico
catarinense do momento. 28
Cabe, aqui, lembrar que a possibilidade de elaborar de forma
participativa as discuss6es para 0 estabelecimento da politica educacional foi viabilizada tambem pela pressao feita pelo movimento de professores para que 0 Estado financiasse todos os eventos ocorridos (seminarios locais e regionais e 0 congresso de Lages).
Tentando elaborar questOes que respondessem as preocupayoes
tematicas no ambito do trabalho escclar, 0 movimento de professores
tentou dar conta de urn projeto de politica educacional de interesse da
categoria, que se traduziu no Plano Estadual de Educat;§.o 1985/1988.
Questionou, assim, as formas burocraticas e centralizadas de elaborattao dos pianos de educa~ao.
Primeiramente, questionou 0 Conselho Estadual de Educat;ao, 6rgao
da cupula do aparelho de Estado, responsavel pelo estabelecimento da polirica educacional. Como conseqiiencia, 0 Conselho Estadual de Educat;ao
reagiu e nao considerou 0 resultado das discuss6es urn Plano, sendo este
argumento legal utilizado posteriormente por Pedro IVo, quando se elegeu
governador, para nao assumir compromisso com aquelas propostas.
Cabe lembrar, no entanto, que embora tivesse, por lei, a prerrogativa de elaborar os Pianos Educacionais, 0 Conselho Estadual de Educa-
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9aO nao teve condi90es politicas de elaborar urn Plano de Educacao,
usando as discussoes do Congresso de Lages, apenas como subsidios.
Portanto, 0 movimento de professores coriseguiu, naquele momento
(decada de 80), explicitar que "0 Direito tem 0 poder simbOlico de figurar uma sociedade democratica a medida que, ao ser dec/arado,
paradoxalmente, passa a legitimar 0 poder, mas, tambem, expressar
a diferenfa, a desigualdade, minando a legitimidade do poder instituido"29. Foi dentro desteraciocinio que se tentou instituir a co-gestao do
movimento e do Estado para a execu~ao da politica educacional.
Este embate mostra as possibilidades e as dificuldades vivenciadas
quando se buseou democratizar as rela90es· de poder, constituindo a
Comissao de Implanta~ao do Plano Estadual de Eduea~ao na Secretaria
da Educa~ao, porem mantendo-se a estrutura hierarquica anterior.
A tensao de defmir a participa~ao no jogo institucional, que, se por
urn lado aglutinava a OOesao de muitos, por outro 1000, como nao era
consenso dentro da Associa~ao dos Licenciados de Santa CatarinaALISC, acirrou as disputas politico-ideol6gicas presentes na associa~ao. As lideran~as ligadas ao Partido dos TrabalhOOores e it Convergencia Socialista eram contra a participa~ao· da entidade na Comissao de
Implanta~ao do Plano. Como nao tinham forc;a, no momento, na entidade, nao conseguiram impor sua vontade. Posteriormente creseeram e
ehegaram it direc;ao da ALISC, mudando a posiC;ao da entidade.
No periodo analisOOo por este trabalho, as lideranc;as da associa¢o dos professores eram ligadas ao PMDB, com forte participac;ao
do PC, e, por serem maioria dentro da entidade, conseguiram encaminhar pela participac;ao.
Cabe aqui lembrar que a oposiC;ao brasileira, que representava varias forc;as e que estava aglutinada em torno do PMDB, "rompeu-se
justamente no momento que renascia um sindicalismo mais ativo". 30
A questao da partieipac;ao na Comissao continuou presente nas
discussoes; urna outra associaC;ao, presente na Comissao de Implantac;ao, a Associac;ao dos Orientadores Educacionais, ao perceber as inumeras dificuldades para encaminhar uma gestao co-participativa do Plano Estadual de Educac;ao, se retirou, tornando publica sua decisao.
Tanto as divergencias intemas da ALISC, como 0 entendimento
diferenciado das entidades que compunham a Comissao acabaram por
enfraquecer a possibilidade de estabelecer estrategias mais eficientes de
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enfrentamento com 0 Estado, no sentido de garantir a co-gesmo da politica
educacional pretendida, via estraregia de Comissao de Implan~.
Enfrentando uma agencia governamental - a Secretaria da EducayaO -, que se reestruturou para prescindir das funy6es da Comissao, inclusive criando uma estrutura paralela de assembleias de unidade e assembleias gerais, que objetivavam envolver mais coletivamente seus funcioruirios nas decisOes referentes ao Plano, a Comissao de hnplantayao, durante os dois anos de sua exisrencia (maio de 1985 a junho de 1987), nao
possuiu a infra-estrutura necessaria, nem mesmo conseguiu se dotar de
urn minimo de racionalidade para fazer frente as suas funy6es.
A institucionalizayao da Comissao mostrou-se insuficiente; uma vez
que nao basta afirmar principios, e necessario ampliar comperencia e
eficiencia no jogo do poder, pois sao varias as possibilidades de transformayaO e controle sobre ele.
o convivio na Secretaria da Educayao demostrou a Comissao que as
relay6es de poder concretizam-se no interior da burocracia, atraves do
privilegiamento dos interesses dos grupos presentes na cupula do aparelho
de Estado e pelo impedimento, por meio de dispositivos legais e burocraticos, de outros interesses, como era 0 caso dos interesses dos professores.
Se, por urn lado, 0 movimento dos professores soube aproveitar as
fraturas do poder e demonstrou enorme capacidade de se organizar e se
mobilizar em tomo das questoes julgadas de maior interesse da categoria, respondendo tambem aos anseios populares de recuperayao da escola publica, 0 convivio mais proximo com 0 processo decisorio demonstrou que ainda lhes faltava a possibilidade de estabelecer estrategias e
procedimentos que dessem conta de uma agencia govemamental ainda
muito impregnada dos resquicios do Estado autorit<irio.
Cabe lembrar que 0 proprio entendimento de participayao nao
estava dado anteriormente no movimento de professores, mas foi se
constituindo em termos de uma democracia diferente da democracia representativa, ou seja, participayao significava democracia direta: principalmente participayao na elaborayao e na gestao da politica
educacional. No entanto, a capacidade demonstrada pelos professores de expressar uma demanda especifica - a politica educacional nao garantia que estes tivessem uma visao articulada de sociedade e
Estado que clareasse estrategias e procedimentos para 0 convivio
com 0 processo decisorio.
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E assim, no embate havido entre a comissao e 0 govemo do Estado,
as conquistas dos professores foram sofrendo desgastes desde 0 governo Amin, 0 que continuou a ser feito no govemo Pedro Ivo com a extin¢o
dos Conselhos Deliberativos, com a exonera~ao dos diretores eleitos e,
por fun, com a extin~ao da Comissao de Implanta~.
Embora 0 govemo do Estado fosse, a partir de 1987, do PMDB, este
partido naquele momento estava muito comprometido, pois "revelou-se
apOs J985, urn goose fracasso como partido de govemo, apos aliar-

se ao Partido da Frente Liberal (PFL) em plano nacional".31
Por fun, a questa<> que se coloca relaciona-se com 0 processo da
transi~ao democratica vivenciado no Brasil no periodo. As transil(Oes
democraticas sao processos abertos e cheios de contradi~Oes, 0 que
ajuda a entender que os movimentos sociais e 0 proprio partido da transi~ao (PMDB) focam mais capazes de se opor a urn governo autoritario,
do que ajudar a construir urn governo democratico.
No embate corn 0 Estado e na luta pela constru¢o de urn projeto
de politica educacional, centrada nas ideias de participa¢o e democrat~, os professores da rede publica estadual de Santa Catarina se
constituiram em sujeitos coletivos, constituindo urn tipo particular de
movirnento social.
A decada de 80 foi 0 cenario do embate no qual esta configura~ao aconteceu, porem, se a sua entrada em cena marca 0 inicio de
sua publiciza~ao, esta continua presente com novos desafios postos
pela decada de 90.
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