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RESUMO 0 presente artigo pretente discutir o processo de "construgao" da 
mernaria de urn determinado segmento das classes trabalhadoras — o dos 
trabalhadores do ensino — examinando os fundamentos te6ricos de urn proces-
so desta natureza e as implicagOes politicos e praticas do mesmo. Partimos da 
premissa de que a questao da mem6ria reveste-se, em movimentos sindicais 
desta natureza, de urn significado especial no que diz respeito a condugao de 
suas campanhas e a constituigao de sua identidade. 0 trabalho estrutura-se em 
torno do cotejamento de diferentes perspectivas quanto a memOria sindical e do 
movimento, percebidas a partir de depoimentos orais e documentagao. 

0 processo de organizagao de urn segmento especifico das classes 
trabalhadoras em Minas Gerais, a categoria 'dos Trabalhadores do Ensino, 
esbogado ao longo dos ultimos anos, conduziu a criagao do Sind-UTE - Sindicato 

• Unico dos Trabalhadores em Educagao do Estado de Minas Gerais. Filiado 
CUT - Central Unica dos Trabalhadores, a CNTE - Confederagao Nacional dos 
Trabalhadores em Educagao e a Coordenagdo Sindical dos Funcionarios  PUbli-
cos do Estado de Minas Gerais. 0 Sind-UTE 6 hoje, seguramente, urn dos 
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maiores sindicatos do Estado de Minas Gerais e do Brasil, contando corn 
aproximadamente 50.000 filiados, o que equivale a cerca de 25% da categoria. 
Apresenta, ainda, a especificidade de contar corn nucleos em urn grande 
numero de cidades do Estado, o que Ihe confere uma certa ressonancia e relativa 
importancia politica e estrategica, fato que tern sido permanentemente trabalha-
do pelas sucessivas diretorias sindicais. 

0 estudo que aqui se apresenta aborda o processo de construgao da 
memOria do movimento dos trabalhadores do ensino — urn dos aspectos 
centrals ligados a construgao da entidade —e reportou-se, em boa medida, ao 
exame da historia do movimento cotejada a uma abordagem mais propriamente 
sociolOgica. Procuramos nos remeter, portanto, ao estudo do processo, histori-
camente dado, de criagao de identidade no interior de urn segmento especifico 
das classes trabalhadores. Examinamos o processo de criagao da entidade 
sindical, que se deu a partir do movimento grevista de 1979, procurando 
relaciona-lo a criagao dos contornos de sua atual identidade e a evolugao da 
"definigao dos parceiros", a partir dos quais o movimento dos professores 
procura estabelecer urn leque de aliangas possiveis corn vistas a uma atuagao 
conjuntamente articulada. 

Tinhamos em mente, e a estrutura do texto esta orientada segundo esse 
sentido, que era necessario decompor analiticamente o corpo de evidencias de 
modo a perceber o problema da formagao da identidade em fres dimensbes 
fundamentais. No primeiro nivel de abordagem, tentamos perceber ern que 
medida o sentimento de "pertinencia" a uma coletividade, a criagao de urn 
sentido de "comum-uniao", foi se forjando no prOprio processo de construgao 
da luta dos trabalhadores em educagao, do que deriva inclusive o prOprio 
conceito de "trabalhador em educagao". Aqui, portanto, torna-se central a ideia 
de que a "igualdade" e a "unidade" conseguidas so podem ser entendidas se 
referenciadas ao processo. 

Em urn segundo nivel de abordagem, procuramos investigar o processo 
segundo o qual o movimento se afirma tambern a partir da construgao do "outro". 
Neste caso, o fato de que o inimigo maior —o "Governo-Patrao" — ja esteja, por 
assim dizer, qualificado na origem, nao impediu que fosse desenvolvido todo urn 
trabalho de reafirmagao de valores, por parte das liderangas, e do mapeamento 
das diferengas corn as demais entidades e agentes envolvidos ao longo da 
exist6ncia das entidades. 

No terceiro nivel de abordagem, tentamos perceber uma outra dimensao 
do processo de criagao da identidade que se traduz na busca de aliados que 
estrategicamente possam ser mobilizados corn vistas a obtengdo de ganhos e 
avangos no processo de mobilizagao. Seja a partir da busca e/ou concessao de 
recursos materials e de infra-estrutura, seja a partir da busca e/ou concessao 
de apoio apenas simbolico ou apoio politico, veremos que o movimento dos 
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trabalhadores em educagao soube se locomover corn desenvoltura em meio ao 
movimento dos trabalhadores em geral. Procuramos revisitar o leque de aliangas 
construido ao longo do period() no sentido de perceber estas questbes no 
momento mesmo de sua criagao. Dizendo por outras palavras, tentamos perce-
ber em que proporgao a formagao da identidade se da tambern na medida em 
que estes grupos compartilham de urn projeto — elaborado a partir de suas 
praticas concretas — que se traduz na busca de uma nova visao da questao do 
trabalho. 

0 "jogo" entre passado e presente revela-se como urn dos componentes 
mais visiveis e instigantes da discussao. SADER (1988:60) nos da a medida da 
centralidade da questao: 

"... todo discurso e obrigado a langar mao de urn sistema de referencias 
compartilhado pelo que fala e seus ouvintes. Constitui-se urn novo sujeito 
politico quando emerge uma matriz discursiva capaz de reordenar os 
enunciados, nomear aspirageies difusas ou articula-las de outro modo, 
logrando que individuos se reconhegam nesses novos significados." 
SADER (1988:60) 

Nesse sentido, procuramos discutir o problema da "mernaria reconstruida" 
do movimento e o processo segundo o qual, a partir dela, os agentes sociais em 
questao procuram reafirmar e/ou "atualizar" aspectos de sua identidade forjados 
no contexto descrito. A remissao ao contexto original de surgimento da entidade, 
na 6tica dos agentes, far-se-a no sentido de buscar urn dialog° entre o passado 
e o presente a partir do qual a militancia procura rever suas estrategias e revisitar 
sua identidade. Procuraremos discutir o problema da mernoria sindical em 
fungao das questOes ligadas ao problema da mem6ria num sentido mais amplo. 
A partir dal, procuraremos explorar algumas das implicagbes deste cotejamento. 
Ao acompanhar, em perspectiva a urn so tempo sincrOnica e diacrenica, o 
processo de elaboragao da mernoria, procuramos tambern estar atentos ao 
concomitante processo de transformagbes ligado ao fenOmeno da instituciona-
lizagao da luta — atraves da entidade — verificado ao longo do period() 
estudado. 

Conforme pudemos perceber, a questao da "memOria" de urn movimento 
permanentemente evocada ao longo das discussOes referentes aos rumos a 
serem imprimidos ao mesmo. Trata-se de questao muito cara aos movimentos 
sindicais em geral. E esta constatagao, por exemplo, que orientou a criagao do 
"Programa de MemOria e Documentagao da CUT" e o desenvolvimento de uma 
serie de projetos ligados a memOria dos trabalhadores. No "folder" de divulgagao 
do "Seminario Nacional — Bases Para Uma Politica de Memoria e Documenta-
gab da CUT", lemos uma definigao clara da centralidade da questao: 
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'A memdria é sempre urn campo de disputa da luta de classes e da luta 
pelo poder. Ao mesmo tempo, é urn elemento essencial da identidade e 
da cidadania, e portanto tambem urn instrumento e objeto de poder" 1  

Quanto a esta afirmagao, ja corn relagao ao nome da entidade, cabe uma 
observagdo preliminar. 0 assim chamado "conceito ideolOgico de trabalhador 
de ensino" — em contraposigao a ideia de "professorado" — ja é fruto de uma 
leitura subjetiva da hist6ria, urn objeto da membria, e se propbe a ser urn conceito 
"historicamente novo", mas, que tambem se atualiza no tempo. Procura abarcar, 
alem dos professores, o pessoal de cantina, os serventes de limpeza e o pessoal 
de secretaria, e e de use corrente no interior do Sind-UTE. Parece sugerir, ja na 
definigao do nome do sindicato, uma politica que "anteciparia" o que se tornaria 
presente posteriormente no interior do "novo sindicalismo cutista". Neste caso, 
trabalha-se, hoje, com a ideia de solidariedade vertical e uma organizagao por 
ramo de atividade em contraposigao ao modelo corporativista de organizagao 
por qualificagao. Segundo depoimento de lideranga ligada a campanha de 
1979, o objetivo central a epoCa era, em principio, fechar a escola para que o 
governo nao se utilizasse de artificios como, por exemplo, a continuidade do 
fornecimento da merenda escolar, o que poderia atrair os alunos carentes e 
promover o esvaziamento da mobilizagao. Quanto ao tema da organizacao por 
ramo de atividade, nesse caso, embora nao se trate de uma direcao sindical 
explicitamente colocada a epoca, é interessante perceber como uma estra-
tegia de mobilizacao e fortalecimento do movimento se converte, no piano 
da memoria, num elemento de definicao e reafirmacao de identidade. Alern 
do depoimento citado, existe, no arquivo da UTE, um documento interessante a 
partir do qual percebemos que tambem se empreendeu urn esforgo na sentido 
de que o conceito tambem abarcasse os diretores de escola na organizagao 
sindical. Trata-se de uma solicitagao aos diretores(as) de acesso de dirigentes 
sindicais as escolas que ao mesmo tempo é uma conclamagao a que tambem 
eles se filiassem ao sindicato. A estrategia tambem se revela particularmente 
interessante na medida da constatagao de que os diretores sao urn dos princi-
pais pilares de sustentagao do governo junto as unidades escolares. 2  

0 surgimento de uma estrutura organizacional formal, a Uniao dos Traba-
Ihadores do Ensino de Minas Gerais(UTE) — depois fundida com outras entida-
des para dar origem ao Sind-UTE — esta intrinsecamente vinculado ao contexto 
historic° que Ihe e mais imediato e configurou-se, a principio, como uma resposta 
as necessidades do movimento dos "trabalhadores do ensino". sao determinan- 

1 Ver: "Bases Para uma Politica de MemOria e Documentagao da CUT". Sao Paulo. CUT. Set/93. 
2 Ver: "Aos Diretores de Estabelecimentos de Ensino". Arquivo Sind-UTE - Pasta "1980 - greve magisterio". 

1979. 
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tes — em seu nascimento e "formato" — tanto a politica, dos governos militares 
pOs-64, de contengao dos trabalhadores, quanto a agao das demais organiza-
gbes sindicais e a estrutura normativa e legal que vedava aos servidores do 
Estado a possibilidade de sindicalizagao. 0 processo de institucionalizagao e 
os mecanismos de coesao interna — entre os quais a mem6ria se reveste de 
especial importancia — criados, nos varios momentos, expressam bem as 
vicissitudes de cada momento, os impasses e ambigOidades, bem como a 
reagao do movimento dos trabalhadores em educagao diante das questOes que 
eram colocadas. 

Reconstruir este processo de criagao da entidade e de sua mem6ria 
sempre uma tarefa delicada e cheia de "armadilhas" mas, ao analista social que 
se dispbe a examinar tal ordem de questbes, impOe-se o recurso a analise 
hist6rica no sentido de melhor compreender as politicas e diregbes sindicais da 
UTE no momento mesmo de sua elaboragao. 0 que se procura, neste caso, e it 
alem da propria "memoria" do movimento, que, via de regra, opera no sentido 
de legitimar as posigbes das liderangas —ou linhas de interpretagao consoli da-
das — a partir de uma releitura especifica do contexto histOrico. HAUPT 
(1985:208), referindo-se ao movimento operario, vai ao encontro de nossas 
expectativas ao sugerir alguns procedimentos metodolOgicos elementares a 
serem observados no exame desta questao: 

"Lima autentica hist6ria do movimento operario, de cunho cientifico mas 
militante, ainda esta para ser escrita pois as histOrias antes elaboradas 
foram apropriadas por organizacOes institucionais ou escritas por histo-
riadores profissionais que adotaram uma abordagem nao-militante." 
(HAUPT, 1985:208) 

E mais adiante: 

"Uma analise critica que nao seja nem discurso retorico nem discurso 
passional, mas que busque delimitar as origens do fen6meno, supde uma 
dupla articulagao. Deve colocar de um lado a producao histOrica, de outro 
lado a mem6ria coletiva, em relagao corn o modo pelo qual o movimento 
operario, ou melhor, as organizagOes que o reinvindicam, se referem a 
sua pr6pria histeria, corn o use que dela fazem e com a funcao politica e 
ideolOgica que the conferem." (HAUPT, 1985:211) 

0 fato de que a memOria se torne urn instrumento das liderangas e legitimo 
e natural, por definigao, em se tratando de uma "memOria da instituigao" desta 
natureza. 0 fenomeno pode ser ainda mais claramente distinguido se lembrar-
mos OFFE (1984:380) que, ao discutir os efeitos da representagao criada sobre 
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a articulagao da agao dos "atores politicos", cita uma lei conhecida como a 
"teorema de Thomas": "o que é real na mente e na percepgao das pessoas sera 
real nas suas consequencias" OFFE (1984:380). Se, para o movimento, a 
mernoria reconstruida é, por definicao e consenso, "verdadeira", para o analista, 
no entanto, cabe desvendar o significado da "representagdo" criada e seu 
alcance junto a categoria, bem como os mecanismos que a tornaram possivel. 

Isto nao significa necessariamente sucumbir a pretensao objetivista e sair 
a busca de uma "verdade absoluta". 0 ponto de partida da analise é a tentativa 
de apreensao de uma "representagao social" construida pela militancia, e a 
interpretagao do "sentido historicamente dado" que esta imprime a suas leituras 
da realidade. Tambern sera feita uma breve analise do partilhamento deste 
"sentido" junto a outros militantes, no sentido de identificar mecanismos de 
diferenciagao dos grupos no interior do atual Sind-UTE. 

A este respeito, as fontes privilegiadas para apreensao da "memOria do 
movimento" serao, alem dos depoimentos orals, a cartilha "UTE 1979/1987: Urn 
Pouco de Nossa Histbria" e o "Caderno de Teses do Congresso de Unificacao 
das Entidades dos Trabalhadores em Educagao de Minas Gerais", produzido 
em 1990, para dar suporte as discussoes do referido congresso. 3  

0 "Caderno de Teses" tern sua importancia destacada pela magnitude do 
evento que o gerou. 0 "Congresso de Unificagao das Entidades", realizado em 
1990, contou com o concurso de tres mil delegados e colocou na ordem do dia 
o relacionamento entre entidades que tradicionalmente se rivalizavam na tenta-
tiva de obter hegemonia sobre o movimento, sobretudo UTE e SINPEP (ex-
APPMG), as duas de maior penetragao junto a categoria. Participaram, alern da 
UTE, o Sindicato dos Profissionais da Educagao Publica de Minas Gerais 
(SINPEP / ex-APPMG), a Associacao de Orientadores Educacionais de Minas 
Gerais (AOEMIG), o Sindicato dos Trabalhadores em Educagao POblica de Belo 
Horizonte (SINTEP) e a Associagao de Diretores e Vices de Escolas Municipais 
de Belo Horizonte (ADVEM). 0 congresso resultou na unificagdo e formagao da 
nova entidade, o "Sind-UTE". 0 "Caderno de Teses" e uma fonte de especial 
interesse tambern na medida ern que representa o pensamento das varias 
tendencias que hoje compbem o movimento num momento muito especial, onde 
se discutiam os rumos da pr6pria entidade. Nestas circunstancias, forgosamen-
te os grupos em disputa vacs "revisitar" sua historia no sentido de procurar 
"mapear" suas aliangas e focos de tensao, e no de se apropriar do "Iegado 
historico" do movimento. 

Percebe-se que a "reconstrucao seletiva" da histOria do movimento 

3 Ver: "U.T.E. - 1979/1987: Urn Pouco de nossa Historia" e "Caderno de Teses do Congresso de Unificacao 
das Entidades dos Trabalhadores em Educagao de Minas Gerais". UTE/ SINPEP/ SINTEP/ AOEMIG/ 
ADVEM - agosto de 1990. Arquivo Sind-UTE. 
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operada, sobretudo, para dar suporte a uma politica sindical tida como mais 
combativa. Neste documento, percebe-se, portanto, que varios dos grupos que 
compOem o segmento, signatarios das teses, dedicam especial atengao a 
questa° da HistOda, do movimento e da UTE, a partir do que mergulham numa 
grande "batalha simbOlica" pela "paternidade" do movimento. 

Quanto as vinculagoes do movimento ao ressurgimento da atividade sindi-
cal de massas, e nitida a preocupagao expressa na tese da "articulagao", 
corrente majoritaria na UTE: 

"0 periodo 79/87, apesar das brutais repressoes de 80 e 87, se caracte-
riza pelo surgimento , avanco e consolidagao de nossa organizacao e 
sobretudo pelo notavel crescimento, ainda que descontinuo, das lutas de 
massas (grifo nosso). Consolida-se of o conceito ideologic° de traba-
lhador do ensino (grifo do autor). As entidades surgidas ou retomadas 
na esteira do sindicalismo de combate, revolucionam (grifo nosso) de 
alto a baixo as estruturas conservadoras da CPB que, em seguida, é 
filiada a CUT e passa a denominar-se CNTE." 4  

Note-se que a extensao do conceito de "Trabalhador de Ensino", expressa 
na denominagao Confederagao Nacional dos Trabalhadores em Educagao — 
CNTE— liga-se a ternatica das formas de organizagao que procuramos apontar 
corn distintiva do "novo sindicalismo". Mais adiante, retoma-se a ligagao corn o 
"novo sindicalismo", na construgao da identidade do movimento: 

"Foge aos limites do texto e mesmo de nossa compete ncia avaliar na 
plenitude o alcance transformador da vaga cujo epicentro se situa no ABC 
Paulista e que varre todo o pais a partir de 79. MilhOes de homens e 
mulheres na cidade e no campo protestam, lutam, fazem a greve, e acima 
de tudo, inauguram um periodo onde a classe trabalhadora emerge 
como sujeito de sua prOpria hist6ria. (...) A fundagao da UTE traz no 
seu bojo uma concepgao unitaria que se dirige ao conjunto da categoria 
e se projeta alem das fronteiras do Estado."(grifo nosso)5 

A tese da corrente "CUT Pela Base" (alinhada a UTE), guarda profundas 
analogias corn a anterior, embora se estenda urn pouco mais, por exemplo, no 
processo de criagao da "representagao histerica coletiva" acerca do movimento 

4 Ver: "Caderno de Teses do Congresso de Unificagao das Entidades dos Trabalhadores em Educagao 
de Minas Gerais". UTE/ SINPEP/ SINTEP/ AOEMIG/ ADVEM - agosto de 1990. p. 8 - Arquivo Sind-UTE. 

5 Ver: "Caderno de Teses do Congresso de Unificagao das Entidades dos Trabalhadores em Educagao 
de Minas Gerais". UTE/ SINPEP/ SINTEP/ AOEMIG/ ADVEM - agosto de 1990. P. 13. Arquivo Sind-UTE. 
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dos trabalhadores em educagao mineiro. Elaborou-se uma "leitura" do processo 
de derrubada do regime militar e de reconstrucao da democracia, na qual o 
movimento dos trabalhadores em educagao, inscrito num processo mais amplo 
de mobilizacao, ocupou lugar central. Combatendo, em Minas, a "truculencia" 
do regime, representada pelo governador "biOnico" Francelino Pereira, o movi-
mento se tornou motivo de permanente mal-estar para as autoridades. Tambern 
quanto a sua leitura do papel das entidades, guarda profundas analogias com 
a da articulagao, embora com uma linguagem mais "radical" e transparente no 
que diz respeito as relagbes com a APPMG: 

"Iniciamos nossa tese corn uma analise hist6rica da luta que n6s, traba-
lhadores da educagao, travamos desde 1979 pela melhoria da escola 
pOblica. Uma luta que se confunde com a dos demais trabalhadores 
do pals que despertaram a partir de 1978 da longa noite imposta ao povo 
pelos generais. 0 surgimento da UTE teve esta marca, a independe ncia 
de classe frente ao Estado, e o repudio a exploragao do capital. Nasceu 
p6s-greve de 1979, realizada sobre (sic) o governo biOnico' do Sr. 
Francelino Pereira, ainda nos marcos do regime militar; em consonancia 
corn o ascenso que o movimento popular vem obtendo desde entaa (..) 
Ao inves de conquistarmos a direcao de uma entidade ja existente, fomos 
obrigados a construir uma nova. a APPMG se colocou contra o movimento 
emergente e ao lado do Governo Francelino Pereira."(grifos nossos) 6  

A tese da antiga APPMG, por outro lado, tambern espelha, a sua maneira, 
uma "leitura" dos acontecimentos em questa). No caso, o que se percebe é a 
nao-atribuigao de qualquer significado especial ao ressurgimento da atividade 
sindical de massas do fim dos anos 70. Sintomaticamente, silencia quanto ao 
"novo sindicalismo" e se limita a urn vago comentario sobre a "pratica" do 
movimento sindical nos Oltimos anos: 

"Nos Oltimos tempos, o movimento sindical foi capaz de identificar os 
problemas mais candentes da vida nacional e defender propostas para 
a solucao dos mesmos que corresponderam aos interesses da grande 
maioria da sociedade. Sempre que preciso, corn esse objetivo concertou 
acordos e aliancas corn forcas sociais e politicas cujas posigdes coinci-
diam ou se aproximavam das suas." 7  

6 Ver: "Caderno de Teses do Congresso de Unificacao das Entidades dos Trabalhadores em Educacao 
de Minas Gerais". UTE/ SINPEP/ SINTEP/ AOEMIG/ ADVEM - agosto de 1990. P. 40. Arquivo Sind-UTE. 

7 Ver: "Caderno de Teses do Congresso de Unificacao das Entidades dos Trabalhadores em Educacao 
de Minas Gerais". UTE/ SINPEP/ SINTEP/ AOEMIG/ ADVEM - agosto de 1990. p. 58. Arquivo Sind-UTE. 
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Tambern no piano mais geral, no contexto contemporaneo, quanto a Central 
Unica dos Trabalhadores, percebemos indicagoes no sentido de uma "recons-
trucao seletiva" da Histbria, agora referida nao so ao piano regional e local como 
tambern a hist6ria do movimento internacional de trabalhadores, e tambern 
destacada para dar suporte a uma politica sindical tida como mais combativa. 

Por exemplo, temos, em material de panfletagem distribuido na campanha 
de 1993, uma conclamagao a que todos os trabalhadores comparegam a uma 
manifestagao de 1 2  de maio na Praga Sete de Setembro. Embora o 1 2  de maio 
seja uma referencia internacional para os trabalhadores de todas as tendencias 
politicas, percebemos, no texto da conclamagao, uma tentativa de recortar o 
tema no sentido de destacar as politicas sindicais que distinguem a CUT. No 
caso, o texto se detem longamente (tanto quanto e possivel para um panfleto) 
sobre os acontecimentos de 1886 em Chicago e seus desdobramentos no que 
diz respeito a evolugao da solidariedade internacional dos trabalhadores. 8  

Este trabalho de reelaboragao tambern esta presente em larga escala nas 
fitas do "Telecurso de Formagao Sindical" elaborado pelo Institute Cajamar a 
pedido da CUT e pode ser percebido em quase todo material de divulgagao de 
manifestagOes ligadas a data. 0 cartaz de divulgagao do "1 2  de Maio de 1992", 
per exemplo, apresenta uma imagem de forte apelo emocional: sobre uma 
fotografia (de fins dos anos 70) do "Vila Euclides", repleto de trabalhadores e 
sobrevoado por um HelicOptero, vem estampada a frase "1Q de Maio no Vila 
Euclides — Para quem nunca esqueceu de lutar". 9  0 use do termo "nunca 
esqueceu" diz muito em relagao ao que vimos procurando apontar. 

Outra fonte interessante, agora retornando ao ambito exciusivo da UTE, 
resume bem a preocupagao corn a "mernOria do movimento" ao sintetizar, 
eliminando os aspectos problematicos de sua histOria, em cartilha destinada a 
divulgagao junto a base, os principios que informaram a criagao da entidade: 

A UTE foi criada sob o principio da liberdade e autonomia sindical, 
desvinculada do Estado e sujeita as decisoes apenas dos trabalhadores 
do ensino filiados." 1 ° 

Apes fazer urn exame mais detalhado da Hist6ria da UTE, 6 digno de nota 
o fato de que a mem6ria da UTE atribui urn significado "especialissimo" a greve 
de 1979 e que silencia sobre o que, nas campanhas subseqUentes, se configu-
rou como urn certo refluxo no movimento em termos de agao da massa. E fato 
conhecido e aceito pela prbpria militancia que, ap6s a campanha de 1979, 

8 Ver: "1 2  de Maio - Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores"- C.U.T./M.G. - Abril de 1993. 
9 Ver: "1 2  de Maio" - CUT Regional ABC/MOGI/BAIXADA SANTISTA - Abril de 1992. 

10 Ver: "UTE - 1979/1987: Urn Pouco de nossa Hist6ria". p.10. Arquivo Sind-UTE. 
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somente em 1986 o estado de Minas Gerais assistiu a movimento de Trabalha-
dores do Ensino de igual montal 1 . 0 que se coloca, entao, como questa°, é: Por 
que este silenciamento? Este fenOmeno de "refluxo" seria inerente ao processo 
de institucionalizagao? 12  Haveria, neste caso, algum comprometimento da rela-
gao lideranga/base forjada no decorrer da "experiencia de luta" de 1979? 

No que se refere a questao do comprometimento da relagdo lideranga/base, 
este problema ainda nao parece ter sido colocado, para o period° em vista, seja 
pela memoria, seja pelas liderangas do movimento. Mas uma reflexao provoca-
tiva diz respeito ao fato de que, ao longo do processo de institucionalizagao, 
verifica-se, de fato, urn aprimoramento do trabalho de organizagao que parece 
ter implicagbes sobre a base. E sugestivo o fato de que, ao longo do tempo, 
o que se ganha em termos de organizagao, parece paradoxalmente se 
constituir em perda relativa do ponto de vista da participacao, sem prejuizo, 
ate o momento, da imagem e memoria da entidade junto a categoria. Nao 
obstante o refluxo citado, a intensa mobilizagao ocorrida em 79 e 80 e constan-
temente evocada pela memoria do movimento, e parece se constituir numa 
"referencia simbolica de luta" destinada mesmo a ser reelaborada, sempre 
no sentido de dar substancia, e uma identidade propria do movimento, as 
campanhas subseqUentes. 

As evidencias factuais disponiveis indicam, por exemplo em relagao ao que 
ocorre apes a greve de 79, que o numero de municipios envolvidos vai sendo 
progressivamente "encolhido". Assim, ha referencias a 420 municipios envolvi-
dos no inicio da greve, o numero cai para 71 no congresso de criagao da 
entidade e para 12 entre as sub-sedes que se dirigiram a organizagao para 
encaminhar a correspondencia de "prestagao de informagbes" sobre o trabalho 
desenvolvido (FURTADO, 1993: 57, 59 e 61). E isto nao parece implicar em 
perda do ponto de vista da organizacao, embora esteja em aparente contra-
dicao com os canais de legitimidade construidos ao longo da "experiencia 
de luta". 

As questoes colocadas acima podem ser ainda mais evidenciadas a partir 
de urn aspecto simbOlico que merece ser explorado em mais detalhe. Diz 

11 Uma leitura das entre-linhas da prOpria cartilha pode sugerir esta constatagao. Ver: "UTE - 1979/1987: 
Urn Pouco de Nossa Historia". Arquivo Sind-UTE. Tambern a tese da articulacao, apresentada ao 
Congresso de Unificagao faz mencao ao fato. Ver: "Caderno de Teses do Congresso de Unificagao das 
Entidades dos Trabalhadores em Educacao de Minas Gerais". UTE/ SINPEP/ SINTEP/ AOEMIG/ ADVEM 
-agosto de 1990. Arquivo Sind-UTE. p. 14. 

12 A este respeito sao estimulantes, seja pelo que sugerem, seja pela polemica que suscitam, as reflexoes 
de algumas correntes da "Sociologia das Organizacoes" a das teorias da "Escolha Racional". No interior 
do paradigma do individualismo metodolOgico ha uma serie de correntes de pensamento em que 
podemos encontrar presente a ideia de que existe uma estreita relacao, precisamente antagonica, entre 
o grau de organizacao de urn dado movimento e o nivel de participagao a ele articulado. A discussao 
fica aqui apenas indicada por fugir ao alcance do trabalho. 
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respeito a uma frase pronunciada, no contexto da campanha de 1979, por urn 
dos membros do governo e que teria sido largamente trabalhado ao longo da 
campanha. A uma certa altura, provavelmente referindo-sea falta de um 
interlocutor ligado a canal de representagdo institucional, o referido repre-
sentante governamental teria dito que "a greve nao tern rosto". As evidencias 
disponiveis indicam que o movimento reagiu vigorosamente a isto, organizando 
manifestagao que reuniu, segundo a UTE, cerca de dez mil pessoas. 13  

A discussao do fato, nos termos em que foi colocada pelo movimento, 
sugere que a abordagem elaborada a epoca remete a questao do carater de 
massa da mobilizagao e ao questionamento da estrutura oficial de representagao 
existente, expressa en torno da APPMG. Ou seja, durante a campanha sugeriu-
se, por urn lado, que o "rosto" da greve é o rosto da massa anonima e que o 
movimento é maior que as Iiderancas que criou e, por outro lado, afirmou-se 
que as negociagoes deveriam ser conduzidas, de fato, pelos canais extra-insti-
tucionais. A grande imprensa tambern deu alguma repercussao ao fato, confor-
me atesta uma leitura do jornal "Estado de Minas" no period° ,  em questao. 14  0 
que se colocaria, entao, e saber, numa releitura contempor'anea deste fato —
em que a UTE ja se institucionalizou e quando a antiga APPMG se fundiu a ela 
— se houve uma mudanga substantiva do significado atribuido a ele. 

Chama a atengao, no contexto especifico mineiro, o fato de que, no exame 
deste processo, tanto a membria quanto a base factual a que tivemos acesso 
aponta para a existencia, no piano das estrategias de cooptagao de militantes 
e de legitimagao de liderangas, desta "historia do movimento" e de uma serie 
de releituras sobre ela que passam a se constituir em matrizes discursivas a 
servigo da organizagao e da definigao da identidade dos atores. 

E interessante notar, em relagao ao exame das campanhas do period° 
1979-1993, a recorrOncia de determinados temas e discursos que pareciam 
esquecidos mas sao, vez por outra, trazidos a tona pela mernOria do movimento. 
E como se freqUentassem todas as campanhas, mudando apenas a enfase ou 
o destaque a eles conferido a dada campanha. Ecos de urn passado proximo 
ou distante, sao as vezes evocados em defesa de posigOes e propostas quanto 
a avaliagao da situagao presente. 

A linha de reflexao adotada apontou para o fato de que, ao longo do 
processo de institucionalizagao, verificou-se, de fato, urn aprimoramento do 

13 No Boletim n2  4 do Comando Regional de Paws de Caldas, o item 3 faz referencia a uma concentracao, 
(marcada para 22/05/79 segundo a "cartilha"), em frente a Assembleia Legislativa de M.G., para mostrar 
"o rosto da greve" e dar resposta ao governo que havia dito nao ter "rosto" para negociagao. Ver: "Boletim 

Arquivo Sind-UTE - Pasta "U.T.E./MG- Greve 79". S/data. Tambern a cartilha "U.T.E. 1979-1987 Urn 
pouco de nossa Historia", ja citada, explora este mesmo fato. 

14 Alem das notas do Estado de Minas, existem evidencias tambem em uma serie de outros documentos 
no pr6prio acervo da entidade. 
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trabalho de organizacao que pareceu ter implicagOes sobre a base. Conforme 
ja sugerimos, e digno de nota o fato de que, ao longo do tempo, o que se ganha 
em termos de organizacao, parece paradoxalmente se constituir em perda 
relativa do ponto de vista da participagao, o que, se por urn lado sugere a 
existencia de urn processo de relativa "burocratizacao", nao implicou, ate o 

momento, em prejuizo da identidade do movimento e da imagem da entidade 
junto a categoria, bem como de sua mem6ria. 

A "mernOria" dos trabalhadores do ensino de Minas Gerais surgiu, pelo 
exposto, de uma "experiencia de luta" vivenciada a partir do final dos anos 70 
pelos mesmos, a qual se constituiu — e se constitui —num momento central da 
criagao deste "sujeito social". E dentro dessa concepgao que se deve entender 
o recurso ao exame, em perspectiva temporal, das praticas concretas mais 
visiveis, e da dimensao mais propriamente simbOlica do movimento, tal como 
tentamos proceder neste trabalho. 0 trabalho, portanto, procurou captar, a luz 
da reelaboragao da prOpria "experiencia de luta", urn dos aspectos da formagao 
de urn segmento especifico das classes trabalhadoras, cujo atual perfil pode ser 
entendido como produto de uma dada configuragao histOrica. Isto the confere 
uma identidade e uma dimensao cultural pr6pria que extrapola uma visao 
meramente saudosista do passado tornando-o mais "utilitario", revestindo-o, a 
urn s6 tempo, de urn significado mais imediato e que, simultaneamente, se 
projeta no tempo. 

0 fenOmeno acima descrito parece ser tipico de processos de instituciona-
lizacao analogos ao caso do Sind-UTE. 0 que, neste caso, tendo em vista o 
refluxo citado, ainda esta por ser avatiado e, de fato, o exame da questa° sobre 
quais sera° seus efeitos sobre uma entidade que se forjou especificamente 
a partir de uma oposicao ao "sindicalismo de quadros" e cuja matriz 
discursiva se detem corn tamanha centralidade sobre os aspectos consti-
tutivos de sua identidade a partir da ideia de movimento de massa. 
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