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RESUMO

O presente artigo constitui uma versão abreviada e adaptada de pesquisa mais ampla sobre Consensos e
conflitos nas lutas pela hegemonia e direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede
Oficial do Estado de Sergipe – SINTESE. O estudo discute as trajetórias políticas, o fenômeno do engajamento
e da militância no âmbito da atividade associativo-sindical do SINTESE, enquanto espaço nuclear. Entre o final
da década 1980 e início dos anos 1990, foi possível examinar por meio dos estudos, a militância de dois
grupos e perceber as diferentes posturas, especialmente, a adoção de recursos estratégicos para a
legitimação de representação política. A conquista do poder simbólico, via capital militante, estabeleceu a
consagração de um dos grupos na história do movimento sindical dos trabalhadores em educação básica em
Sergipe e que prevalece até os dias atuais.

PALAVRAS-CHAVE: militância, hegemonia, poder simbólico.

ABSTRACT

This article is an abridged and adapted version of a broader research on Consensus and conflict in the
struggle for hegemony and direction of the Union of Workers in the Basic Education Official Network of the
State of Sergipe - SINTESE. The study discusses the political trajectories, the phenomenon of engagement
and activism within the associative-union activity SINTESE while nuclear space. Between the late 1980s and
early 1990s, it was possible to examine through education, activism, and the two groups perceive different
postures, especially the adoption of strategic resources for the legitimization of political representation. The
conquest of symbolic power, via militant capital, established the consecration of one of the groups in the
history of the labor movement of workers in basic education in Sergipe and prevails to this day.
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Introdução

Analisar o movimento associativo, a partir de sua trajetória político-sindical, constitui tarefa desafiadora por
recuperar a história e identificar elementos peculiares ao processo de formação e mudanças verificadas na
organização dos trabalhadores da educação, mais especificamente do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe – SINTESE, de modo a identificar as estratégias de
ação.

Para os estudos aqui empreendidos, a trajetória da organização político-sindical dos trabalhadores em
educação do Estado de Sergipe, iniciou por intermédio de suas entidades de representação – a Associação dos
Profissionais do Magistério do Estado de Sergipe (APMESE), de 1977 a 1987; o Centro dos Profissionais do
Ensino do Estado de Sergipe (CEEPES), de 1986 a 1987 e o SINTESE, de 1988 até 1996 –, num contexto
político-social de mudanças e continuidades. De acordo com Matonti e Poupeau (2005), a questão da
militância torna-se corrente no âmbito da sociologia política, face à mobilização, formas de ação e aquisição
do capital militante.

Até os anos 1990 o movimento sindical mais amplo exerceu papel significativo na história da classe
trabalhadora e da sociedade, mas ao final do século XX demonstrou o arrefecimento de tal movimento. As
novas tecnologias, as alterações nas formas convencionais de realização do trabalho afetaram, como indica
Larangeiras (1994, p.180), “os níveis de emprego, a estrutura ocupacional, as condições de trabalho, os
níveis de qualificação e as relações de poder na empresa” e, assim, a dinâmica dos sindicatos.

As mudanças, então constatadas, conduzem a indagações: como os trabalhadores da educação viveram o
período marcado por mudanças na ordem do trabalho?
Por que o SINTESE apresentou determinadas particularidades – reconhecimento, sindicalização ampliada,
mobilização interna e externa, frente ao movimento mais amplo?
Qual o debate travado pelo sindicato em estudo, mediante a conjuntura?

O suposto é de que a direção do SINTESE, num primeiro momento, sob o caráter de Associação, assumiu
uma linha corporativista. Porém, sob nova direção e com a consciência de classe de esquerda, estabeleceu
uma legitimidade potencialmente identificada com as lutas dos trabalhadores. Nessa perspectiva, os
militantes privilegiaram posturas e/ou reivindicações, tanto corporativas quanto propositivas e reativas, como
respostas à política educacional brasileira e local.

Para compreender as trajetórias do objeto estudado, fez-se uso de um universo composto por um conjunto de
documentos fornecidos pelo sindicato em questão. Como a história do movimento dos trabalhadores em
educação em pauta foi retratada entre os anos 1970 a 1990, foi possível confrontar as diferenças entre o
primeiro grupo APMESE que originou o movimento e o segundo grupo CEPES, que posteriormente consagrou
o SINTESE.

A organização e militância dos trabalhadores em educação, da rede pública oficial de ensino em Sergipe,
constituiu-se ainda na década de 1960, através da Associação dos Professores, num período amplamente
marcado pelo militarismo no contexto da sociedade brasileira.

Somente a partir de 1977 surge a APMESE, enquanto entidade associativa autônoma e específica dos
professores da esfera estadual e municipal. Nascida numa conjuntura ditatorial, em que os organismos e
associações encontravam-se atrelados ao poder público, a APMESE limitava suas funções ao caráter
assistencialista e recreativo, distante da função reivindicatória. Como indica Fogaça (1992, p. 41),

Os trabalhadores da área da educação [...] até a década de 70, compunham uma
categoria sem maior expressão, do ponto de vista da ação política e organizada, seja
pelo impedimento legal dos servidores públicos se organizarem em sindicatos, seja
pela própria desmobilização da categoria, herança de um passado em que o status
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do magistério garantia um salário digno e o respeito da sociedade e dos
governantes. Além disso, os professores, em sua grande maioria eram provenientes
da burguesia e da classe média alta, o que também concorria para um
distanciamento dos demais segmentos da classe trabalhadora e de seus problemas
cotidianos, que serviram de base à ação sindical.

Esse processo permaneceu até o fim do “milagre econômico”, quando setores da classe média e dos
trabalhadores em educação, particularmente, foram atingidos pelo fenômeno da “proletarização”, que
registrou uma mudança no perfil do magistério, face às condições de trabalho, salário e forma de luta.

Através de análise histórica, Silva (1997, p. 89-90) aponta que a APMESE funcionou entre 1977 e 1986 numa
perspectiva colaboracionista, orientada pelo Estatuto da classe para assumir, na essência, uma postura
subserviente aos desígnios do então regime, sem a percepção política dos trabalhadores. Isso se devia a
própria conjuntura histórica em pauta, no qual as ações organizativas apresentavam-se extremamente
atreladas ao poder público local, “o exercício do Magistério era encarado como uma espécie de sacerdócio
onde prevalecia o sacrifício, a abnegação e a disciplina, dispensando-se o conflito e o protesto”. Nessa
perspectiva, Bourdieu (1997: 164), aponta o seguinte:

O campo político, entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como campo
de lutas que têm em vista transformar a relação de forças que confere a este campo
a sua estrutura em dado momento, não é um império: os efeitos das necessidades
externas fazem-se sentir nele por intermédio sobretudo da relação que os
mandantes, em consequência da sua distância diferencial em relação aos
instrumentos de produção política, mantêm com os seus mandatários e da relação
que estes últimos, em consequência das suas atitudes, mantêm com as suas
organizações.

Essa forma de conduzir a organização segue o modelo instituído no início do século XX no qual o Estado
mantinha o controle sobre o sindicalismo, aviltado pela subordinação e obediência ao governo. Por outro lado,
no transcorrer da década de 1970 houve a retomada do movimento de massas e o desenvolvimento dos
sindicatos não-operários.

Na análise de Silva(1997), desde a sua fundação até a primeira metade da década de 1980, a APMESE
manteve um intercâmbio com a entidade federativa da categoria denominada Confederação dos Professores
do Brasil (CPB) instituída em 1979. Este momento, em nível nacional, já apresentava sinais de combatividade
através de práticas sindicais e políticas, consonantes com a conjuntura nacional e o movimento sindical mais
amplo da classe operária.

A ascensão do movimento reivindicatório de servidores públicos, no qual o professorado exerceu papel
fundamental, ocorreu durante os anos 1980, quando eclodiram transformações significativas, denotadas pelo
novo sindicalismo brasileiro. Como indica Antunes (1995, p. 11), aquele momento marcava

(...) a retomada das ações grevistas, a explosão do sindicalismo dos assalariados
médios e dos setores de serviços o avanço do sindicalismo rural, o nascimento das
centrais sindicais, as tentativas de consolidação da organização dos trabalhadores
nas fábricas, os aumentos de índices de sindicalização, as mudanças e as
conservações no âmbito da estrutura sindical pós-Constituição de 1988 etc.

No plano nacional, as metas dos trabalhadores organizados se ampliaram, abrangendo, além de conquistas
imediatas, como a reposição de perdas salariais acumuladas ao longo dos anos 1970, um conjunto de
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demandas: direito de greve, liberdade sindical e filiação a organismos internacionais e reivindicações
referentes à redemocratização do país.

Para o caso dos trabalhadores em educação de Sergipe, a deterioração das condições de vida e trabalho
esteve relacionada às políticas econômicas implementadas desde os governos militares. Havia uma
contradição entre acomodação e combatividade, na medida em que se manifestava uma postura subordinada
e conservadora concomitante às orientações de luta deliberadas pela confederação.

De forma prudente, Fausto (apud RUMMERT, 2000, p. 108) adverte que o grupo constituído pelos líderes e
dirigentes sindicais, participantes de um movimento, não pode ser visto como um conjunto de trabalhadores
coeso e partícipe de ideário, com objetivos e práticas comuns, pois é preciso estabelecer distinções entre o
grande contingente que constitui a classe trabalhadora, e o conjunto formado pelos dirigentes e integrantes
dos quadros sindicais. No caso específico do novo sindicalismo,

embora o movimento fosse em grande parte constituído por líderes autênticos (que
Gramsci designaria como intelectuais orgânicos da classe trabalhadora), nascidos no
cotidiano das lutas que, gradativamente, foram sendo travadas e tomaram corpo,
dando origem ao movimento histórico, ele também reuniu antigas lideranças
burocráticas que, percebendo a extensão das mudanças em curso, alteraram suas
práticas e seus discursos (Rummert, 2000: 19).

Na dinâmica das ideologias, independente o grau de conflito que lhes possa conferir, a disputa hegemônica
também passa pela elaboração, articulação e difusão de discursos. A linguagem, usada de forma
comunicativa, chama-nos a atenção para a circunstância de que, na argumentação, costuma-se aludir à
necessidade de uma conexão entre os discursos e as ações, embora a contradição se manifeste.

Dessa forma, parte dos professores do Estado, junto à APEMESE, descontentes com a entidade, em relação à
defesa de interesses da categoria, assumem um ato de desfiliação e criação em 1986 de um nova entidade,
formada por professores que se opunham à política adotada pela associação. Assim, nasce o CEPES, sob a
orientação do grupo denominado “Renovação”, cuja proposta, conforme aponta Silva (1997, p. 117) implicava
em

conduzir a luta do magistério a partir de uma associação classista aliando
reivindicações a estudos e debates, sobre a prática pedagógica da Rede pública do
estado de Sergipe. [...] Em sua composição estiveram presentes militantes e
simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em sua trajetória, o CEPES demarcou a presença do professorado combativo e protagonista ostensivo, cujas
reivindicações possibilitaram sua influência na formulação e controle de políticas e no padrão de relações
políticas e de trabalho entre o Estado e seus empregados. Agrupados sob mesma visão de mundo, os agentes
dessa luta produziram um poder simbólico caracterizado por ações duradouras de mobilização, no qual
agregou em sua trajetória política, representantes que conquistariam mais tarde, postos de direção
político-sindical.

Como atesta Bourdieu ( 1998, p. 175) “ a produção das idéias acerca do mundo social acha-se sempre
subordinada de facto à lógica da conquista do poder, que é a da mobilização do maior número”. Naquele
momento, parcela dos professores manifestava a insatisfação gerada pela forma desvirtuada, em conduzir o
movimento de classe, patrocinado pelos dirigentes da APMESE, cujo perfil político amparava-se no
corporativismo e no reformismo atrelados ao Estado, com o apoio de grupos econômicos e partidos políticos.

Os episódios que marcaram a trajetória das entidades representativas do magistério público sergipano
revelaram estratégias necessárias para consolidar e manter posições hegemônicas e, no fim dos anos 1980,
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coroar uma liderança sindical legítima.

A APMESE caracterizada, num primeiro momento, por manter suas lideranças vinculadas aos desígnios do
regime militar e do poder executivo, manteve, oficialmente, a garantia de um lugar sempre privilegiado no
comando dos professores. Já o CEPES, desde sua origem esteve disposto a desafiar o regime e a defender os
interesses da classe, sintonizado com a vanguarda do movimento mais geral da classe trabalhadora, fato que
lhe conferiu um perfil combativo e de oposição à ordem estabelecida.

No estudo mais aprofundado por Oliveira (2002, p.89), falhas relacionadas à defesa dos interesses da
categoria, reivindicações mal conduzidas, fraude e ilegalidade da diretoria na condução da entidade,
contribuíram para a criação de “uma entidade de classe autêntica, respaldada em três aspectos
fundamentais: independência, clareza de propostas e caráter democrático”.

Essa questão remete à concepção gramsciana sobre o processo da hegemonia, em que a unificação do
pensamento e a ação política são necessárias à construção de uma nova cultura dita “revolucionária de forma
intelectual e moral” (GRUPPI, 1996, p.83). Por outro lado, constitui um elemento de disputa das forças
sociais. Para o caso em expressão, o cenário ilustrava a concorrência entre os profissionais da educação na
disputa pelo espaço político sindical. Divisionismo e insatisfação dos trabalhadores da educação, marcaram
aquele momento, de modo a provocar uma crise endógena e o anunciar de outra entidade, como alternativa.

Todavia, a participação dirigida dos professores das esferas estadual e municipal conferia aparente
legitimidade através de encontros dirigidos à categoria, embora permeada por conflitos internos na entidade.
No âmbito do consenso, os professores e especialmente a direção da APMESE, impunha um discurso voltado
para a democratização do ensino apontando a questão da qualidade, além de itens sobre direitos e garantias
trabalhistas como reajuste salarial na relação com a administração pública.

Essa questão predominou ao longo do ano de 1987, desencadeando a mobilização dos professores por
melhores condições de vida (serviços de assistência e aprimoramento da saúde) e trabalho, através de
assembléias, atos públicos, repúdios, audiências junto ao Governo do Estado e Secretaria de Educação. Para
Bourdieu (1998, p. 163) “toda análise de luta política deve ter como fundamento as determinantes
econômicas e sociais da divisão do trabalho político”. Nessa perspectiva, as manifestações do professorado
sergipano empreenderam tais aspectos, com vistas à superação das débeis condições econômicas e
conseqüente conquista de interesses trabalhistas e socioeducacionais. Por outro lado, o ato de um agente
social da militância político sindical não se faz de forma “gratuita”, mas amparado por interesses de ordem
econômica, política o que desencadeia um capital simbólico. Para Bourdieu (1998, p.165),

A intenção política só se constitui na relação com um estado do jogo político e, mais
precisamente, do universo das técnicas de acção e de expressão que ele oferece em
dado momento. Neste caso, como em outros, a passagem do implícito ao explícito,
da impressão subjectiva à expressão objectiva, à manifestação pública num discurso
ou num acto público constitui por si um acto de instituição e representa por isso uma
forma de oficialização, de legitimação(...)

Quanto às lutas internas da APMESE, enquanto entidade representativa, vale destacar a ambigüidade
conduzida pela diretoria no tocante aos encaminhamentos e reivindicações dirigidos ao Governo do Estado. A
ausência de discussões coletivas desagradava a categoria dos profissionais do magistério, por sentirem-se
afetados quanto às decisões que comprometiam os destinos da classe. A direção do grupo dirigente manteve
a relação de conflito junto ao CEPES durante toda a década de 1980.

Na perspectiva gramsciana, “a disputa pela hegemonia passa necessariamente pela elaboração, articulação e
difusão de discursos capazes de ordenar aspirações, sonhos, fantasias [...] necessidades materiais e
simbólicas e projetos coletivos” (RUMMERT, 2000, p.37).
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É importante destacar que mesmo em momentos cujos interesses coletivos – salários, estatuto do magistério,
condições de trabalho – vinham sendo debatidos, as desavenças internas permaneceram inalteradas. Nessa
perspectiva, não se pode considerar os professores como bloco homogêneo, mesmo quando pertencentes ao
mesmo organismo associativo ou em busca de interesses comuns. A diversidade de visões, bem como a
postura assumida e manifestada por diferentes sujeitos/agentes, exigem certa atenção sobre as várias
ideologias, discursos e ações políticas que permearam a luta e o movimento sindical dos professores em
Sergipe.

Como se percebe, ambas as entidades almejaram trazer para o conjunto da luta dos professores, o debate
sobre a valorização do magistério, da escola pública, gratuita, de qualidade pra todos. Para dar relevância a
novos temas, procurou instituir espaços de discussão e deliberação de propostas, através dos primeiros
Congressos.

Vale destacar nesse processo que “ A luta que opõe os profissionais é, sem dúvida, a forma por excelência da
luta simbólica pela conservação ou pela transformação do mundo social por meio da conservação ou da
transformação da visão do mundo social e dos princípios de divisão deste mundo”( BOURDIEU,
1998,p.173-4). Para os dois casos, o interesse político com foco para o monopólio de um grupo, fez com que
a luta simbólica em busca do poder mediada por ações pontuais (sindicalização, apoio das massas, articulação
com setores estratégicos, mobilizações) consagrassem um grupo de liderança.

Entretanto, a disputa hegemônica permeou o movimento, provocando consensos sobre questões específicas à
categoria – salários, condições de trabalho, capacitação profissional, qualidade na educação –, e conflitos
relativos a posturas políticas, disputa pela direção da entidade.

Nesse processo, os discursos se entrecruzaram sob formas camuflados por projetos societários de teor
democrático de massas. Ao que tudo indica, a década de 1980 sinalizou aquele que seria consagrado, nos
anos subseqüentes, como o discurso da qualidade em educação, sintonizado com o movimento mais amplo da
sociedade e com as invocações no plano ideológico e produtivo.

O ano de 1988, em termos locais, encerrou-se com a transformação da APMESE em Sindicato dos
Trabalhadores da Educação no ensino de 1º e 2º Graus da Rede Oficial do Estado de Sergipe – SINTESE,
durante o Segundo Congresso Estadual (OLIVEIRA, 2002:100). Tratou-se de uma “atitude apressada e
‘clandestina’” movida pela direção da APMESE face à “luta interna entre as duas facções, no sentido de evitar
que a entidade rival, o CEPES, pudesse auto-proclamar-se sindicato, desbancando a entidade oficial” (SILVA,
1997, p.106-7).

Para os profissionais do magistério estadual, a década de 1980 encerrou com as lutas que fizeram a história
do movimento. A questão salarial esteve em destaque, ficando a educação em posição secundária. Naquele
momento a economia brasileira atravessava índices recessivos, inflação elevada, arrocho salarial, coincidindo
com mais um plano governamental denominado Plano Verão, cujos reflexos representavam “mais um engodo
para os trabalhadores desse país” (OLIVEIRA, 2002: 100-1).

É nesse contexto, também, que se verifica o crescimento da militância entre os professores em nível nacional
através das filiações. Todavia, os últimos anos da década, já não se concebiam tão favoráveis à Associação,
tendo em vista a difícil relação com o poder executivo e o divisionismo e exaspero entre as entidades
representativas dos professores da rede oficial, o que facilitou o desmando governamental, ao conduzir o
magistério a situações aviltantes e prejudiciais aos interesses de uma categoria profissional, com reflexos
para a sociedade.

Com a unificação do CEPES ao SINTESE, o grupo que ao longo dos anos manteve a hegemonia vai,
gradativamente, perdendo força ideológica e coesão, enquanto os mesmos que fizeram oposição, conquistam
a hegemonia (direção e poder), além de manter, durante a década de 1990, a direção do Sindicato sob nova
base ideológica. Esse deslocamento da pequena vanguarda (CEPES) ao poder assegurou o tom de esquerda
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no movimento dos trabalhadores em educação, mas também foi sintomático em meio ao movimento mais
amplo dos trabalhadores, quando o processo de desagregação afetou os diferentes organismos sindicais, sinal
da crise econômica, política e social instalada naquele momento.

Tendo em vista a transformação da associação em sindicato, houve a necessidade de estruturar a nova
entidade, através da criação de delegacias sindicais e curso de formação sindical, além da sindicalização da
categoria. No debate mais amplo, o SINTESE promoveu seminários orientados pela grande mobilização
nacional acerca da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não foi possível perceber, através da
documentação analisada, propostas autênticas; somente a reprodução do discurso mais amplo promovido por
aqueles organismos e entidades envolvidos com os temas do debate.

Nessa perspectiva, o discurso em defesa da educação na esfera do movimento, ecoou tanto no aspecto local
como na reprodução de problemas nacionais. Ações de caráter público não foram verificadas em termos reais,
tendo em vista a questão salarial prevalecer como central no debate. Os problemas educacionais, não menos
importantes, foram evocados para denunciar a realidade à população, mas principalmente, foram utilizados
de forma estratégica para atingir interesses coletivos e individuais.

Os anos de 1990/91 foram caracterizados por episódios que já faziam parte do cenário sindical, como: greves
de servidores públicos com a participação efetiva do SINTESE; plano de cargos, salários e carreira; debates
coletivos sobre o Estatuto, com a participação de escolas; política educacional; falta de segurança e
manutenção das escolas; escassez de material didático, em razão da suspensão na distribuição, por parte do
governo federal (MEC); índices elevados de analfabetismo, especialmente em alguns municípios; salários
abaixo do mínimo, obrigando alguns professores a jornadas extras, em diferentes estabelecimentos, a fim de
manter padrão mínimo de subsistência, mas sem a possibilidade de reciclagem profissional.

O período marcaria uma nova etapa na história do sindicato dos trabalhadores em educação do Estado de
Sergipe. A pauta de reivindicações permanece, durante todo o novo governo, mas o grande marco se
constitui com a ascensão de uma liderança e seus parceiros de direção sindical, que passaram a adotar uma
nova leitura da realidade educacional, assumindo como uma das principais bandeiras de luta a defesa da
escola pública, gratuita e de qualidade social, contrapondo-se ao projeto hegemônico neoliberal.

Num esforço conjunto entre direção e membros de base, inicia-se o processo de construção de uma nova
cultura, apoiada no consenso e no discurso unificado pelos trabalhadores em educação, em busca de uma
práxis, na direção do compromisso social do SINTESE. Começam a delinear-se as primeiras propostas de
realização de fóruns para discutir o tipo de escola necessária aos trabalhadores.

Vale destacar que, na política de educação, o discurso do poder do Estado culminava na erradicação do
analfabetismo, entretanto, como atingir tal objetivo, diante da real condição do professor, elemento
fundamental à efetivação desse projeto?

Até 1992 permaneceu o grupo de oposição dos professores na direção do sindicato. Em junho do mesmo ano
foi realizada eleição para concorrer à nova Diretoria do SINTESE (gestão 1992-1995) empossada no mês de
junho de 1992. O SINTESE, sob nova direção, no curso dos anos 1990, foi capaz de superar as limitações
corporativas, fechadas em si mesmas em busca de seus interesses imediatos de classe (o salário, a questão
funcional), para se transformar em “protagonista e intérprete dos interesses gerais da sociedade”, conforme
pregou Gramsci para o operário produtor e seu conselho de fábrica (apud GRUPPI, 1996, p. 74).

Diante das evidências, é preciso recuperar quão significativo é o elemento discurso. Nas reflexões de Amaral
(apud SILVA, 2001), o discurso se produz em um dado momento histórico social para responder às
necessidades postas nas relações entre os homens para a produção e reprodução de sua existência na
sociedade. Nessa perspectiva, o discurso produzido pelo novo grupo que assumiu o Sindicato, esteve
sintonizado com as demandas dos trabalhadores e da sociedade.

Ao defender interesses específicos ou gerais, os agentes do discurso não se limitaram à mera expressão da
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linguagem, como atenta Bourdieu (1997), mas despertaram o interesse e o poder sobre o grupo social,
constituindo mais um ingrediente que permitiu revelar as práticas do magistério e seus valores latentes.

O ato simbólico na trajetória das duas entidades gestou promoção, carisma, crença , na perspectiva da
adesão, respeito, honradez e tantos outros bens simbólicos que fez sustentar em épocas distintas grupos e
agentes constituídos para pensar o movimento.

Considerações Finais

A luta interna do movimento (APMESE X CEPES) promoveu a disputa pela hegemonia na trajetória política dos
trabalhadores em educação de Sergipe. A APMESE, apoiada pelo Estado militar de 1977/85 e articulada
oficialmente à CPB, garantiu, durante anos, a direção e o poder (supremacia), enquanto o CEPES (oposição)
não dispunha do consenso necessário da base para conquistar a direção e exercer o seu poder, como também
faltou-lhe o reconhecimento da CPB.

Após anos de embate político interno, o grupo de oposição assumiria, na década de 1990 a direção da
entidade sob novos contornos, iniciando uma etapa de lutas baseada “em uma entidade que propõe políticas
públicas na área da educação, possui um projeto de profissionalização da categoria e age num processo
interativo com a sociedade e com os segmentos organizados das classes trabalhadoras” (SILVA, 1997: 110).

Durante os anos que antecederam a transição democrática, os dirigentes da então Associação, estiveram
subordinados ao poderio militar, reflexo do momento político, com predomínio ditatorial do poder executivo,
inibindo o exercício político democrático. Aquele momento se revelou como um processo rico e necessário ao
movimento dos trabalhadores em educação, que surgia em oposição para responder ao status quo do regime
e às ameaças de seus representantes, fato que permitiu conquistar gradualmente o poder na direção do
Sindicato.

As greves apresentaram-se, em alguns momentos, como estratégias de defesa. Outras funcionaram como
alerta sobre questões específicas, muito embora tenha se evidenciado, em alguns momentos, o fracasso das
manifestações, com ausência de conquistas ou, resultados aquém do esperado, devido a limitada mobilização
dos manifestantes, ou mesmo pelas lutas internas na organização dos trabalhadores. Porém, a depender dos
interesses, ou mesmo com interesses divergentes, as duas entidades mantiveram uma relação de aliança, de
caráter hegemônico de classe, capaz de permitir a mobilização contra o Estado.

No plano hegemônico, em diferentes momentos históricos, pode-se perceber que os grupos aqui identificados
se aglutinaram, se aliaram e se enfrentaram, definindo a disputa, ora consensual, ora conflitiva, sobre as
relações de poder.

Face ao projeto hegemônico, compete aos educadores progressistas revelar suas estratégias e suas
categorias e propor alternativas críticas a esse projeto. Incorporar esse referencial democrático ao que está
posto, no âmbito da educação, contribui para superar a desigualdade, a dualidade social e, por conseguinte, a
exclusão social.

Os atos apresentados pelos sujeitos aqui expressos, ao tempo que serviram a uma causa – a luta por
condições dignas de trabalho e educação democrática - também se serviram dela, através de projeções
políticas, legitimação perante a massa de militantes vinculados à educação, consagração da hegemonia via
direção e liderança.
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