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RESUMO

Este estudo toma como objeto as representações sociais sobre a greve docente
federal no ano 2012, reveladas nos discursos de docentes e discentes da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus
Mucuri, da cidade de Teófilo Otoni. Para tanto, buscou-se compreender e analisar as
representações sociais (RS) sobre a greve dos docentes federais, através do
discurso da comunidade acadêmica envolvida na greve de 2012, na UFVJM, Teófilo
Otoni, nas figuras dos docentes e dos discentes. Nesse sentido, alguns conceitos
auxiliaram no entendimento do processo das construções sociais construídas neste
trabalho, como o conceito de identidade, de ideologia e de cultura. Para as
discussões teóricas e a construção das reflexões direcionadas à compreensão da
construção das Representações Sociais, me oriento através de autores como Celso
Pereira de Sá (2002), Jean-Claude Abric (2000), Denise Jodelet (2004), Mary Jane
Spink (1984) e Moscovici (2012), que trarão uma discussão sobre a construção das
Representações Sociais alicerçada na teoria do Núcleo Central. Sobre o papel da
palavra e sua não neutralidade dentro do discurso utilizo-me das ideias encontradas
em Mikhail Bakhtin (2010). A escolha metodológica foi a do método qualitativo, haja
vista que estariam ali sujeitos dispostos a falarem, baseando-se em suas emoções,
memórias, opiniões e valores e, por isso, tal método traria uma forma mais clara e
justa, sem limitar de forma numérica ou equacional a leitura dos dados para sua
transposição. Portanto, aqui, buscou-se identificar representações convergentes e
divergentes em torno do movimento grevista, por parte dos diferentes segmentos
envolvidos na pesquisa: docentes e discentes, verificando a existência de um núcleo
central da representação e o seu caráter estável e organizador. Como princípio, a
hipótese levantada foi que os discursos provindos da história da construção da
cidade pudesse trazer alguma influência na construção das representações sociais
sobre o movimento grevista docente de 2012. Como resultado, constatou-se que a
história da cidade parece não ter influenciado as representações construídas pelos
docentes e pelos discentes de forma direta, mas de forma indireta, através do não
dito. Suas representações foram construídas de uma realidade atual, trazendo à
tona influências do coletivo e do seu particular, através de um posicionamento do
seu papel protagonista do espaço que ocupa dentro de uma universidade, num

momento de greve, mas também, de uma forma mais sutil há, nas falas, marcas de
um passado de exploração e de lutas.

Palavras-chave: Representações sociais. Discurso. Greve. Identidade.

ABSTRACT
This study takes as its object the social representations of the federal teachers strike
in 2012, revealed in the speeches of teachers and students of the Federal University
of Vales do Jequitinhonha and Mucuri (UFVJM), Campus Mucuri, in the city of Teófilo
Otoni. Therefore, we sought to understand and analyze the social representations
(RS) on the strike of federal teachers, through the discourse of the academic
community involved in the strike of 2012 in UFVJM, Teofilo Otoni, in the figures of
teachers and students. In this sense, some concepts helped in understanding the
process of social constructions built in this work, as the concept of identity, ideology
and culture. For theoretical discussions and construction of reflections aimed at
understanding the construction of social representations, guide me through authors
such as Celso Pereira de Sá (2002), Jean-Claude Abric (2000), Denise Jodelet
(2004), Mary Jane Spink ( 1984) and Moscovici (2012), which will bring a discussion
on the construction of social representations founded on the Central Nucleus theory.
On the role of the word and not its neutrality within the discourse use me of the ideas
found in Mikhail Bakhtin (2010). The methodological choice was the qualitative
method, given that they would be there guys willing to talk, based on their emotions,
memories, opinions and values and, therefore, such a method would more clearly
and fairly, without limiting form numerical or equational reading the data for its
transposition.

So

here,

we

sought

to

identify

convergent

and

divergent

representations around the strike movement, by the different sectors involved in the
research: teachers and students, verifying the existence of a core of representation
and its stable and organizing character. In principle, the hypothesis was that
stemmed speeches in the history of construction of the city could bring some
influence on the construction of social representations of the teachers strike
movement of 2012. As a result, it was found that the city's history seems to have
influenced the representations by teachers and by the students directly, but indirectly,
through the unsaid. Their representations were constructed in a current reality,
bringing up influences of the collective and its particular through a placement of your
title role of space it occupies within a university, a time to strike, but also, in a more
subtle way there, in the statements, marks of a past of exploitation and struggles.
Keywords: Social representations. Speech. Strike. Identity.

RÉSUMÉ
Cette étude prend pour objet les représentations sociales des enseignants fédéraux
grève en 2012, a révélé dans les discours des enseignants et des étudiants de
l'Université fédérale de Vales faire Jequitinhonha et Mucuri (UFVJM), Campus
Mucuri, dans la ville de Teófilo Otoni. Par conséquent, nous avons cherché à
comprendre et analyser les représentations sociales (RS) sur la grève des
enseignants fédéraux, à travers le discours de la communauté universitaire impliqué
dans la grève de 2012 dans UFVJM, Teofilo Otoni, dans les figures des enseignants
et des étudiants. En ce sens, certains concepts ont aidé à comprendre le processus
de constructions sociales construites dans ce travail, comme le concept de l'identité,
de l'idéologie et de la culture. Pour des discussions théoriques et la construction de
réflexions visant à comprendre la construction des représentations sociales, me
guider à travers des auteurs tels que Celso Pereira de Sá (2002), Jean-Claude Abric
(2000), Denise Jodelet (2004), Mary Jane Spink ( 1984) et Moscovici (2012), qui
apportera une discussion sur la construction des représentations sociales fondées
sur la théorie Nucleus Central. Sur le rôle du mot et non sa neutralité dans le
discours me utiliser des idées trouvées dans Mikhail Bakhtine (2010). Le choix
méthodologique a été la méthode qualitative, étant donné qu'ils seraient là les gars
prêts à parler, en fonction de leurs émotions, des souvenirs, des opinions et des
valeurs et, par conséquent, une telle méthode serait plus clairement et
équitablement, sans forme limite numérique ou equational la lecture des données
pour sa transposition. Donc, ici, nous avons cherché à identifier les représentations
convergentes et divergentes autour du mouvement de grève, par les différents
secteurs impliqués dans la recherche: les enseignants et les étudiants, vérifier
l'existence d'un noyau de représentation et son caractère stable et l'organisation. En
principe, l'hypothèse était que découlaient discours dans l'histoire de la construction
de la ville pourrait apporter une certaine influence sur la construction des
représentations sociales des enseignants mouvement de grève de 2012. En
conséquence, il a été constaté que l'histoire de la ville semble avoir influencé le
représentations par les enseignants et par les élèves directement, mais
indirectement, par le non-dit. Leurs représentations ont été construites dans une
réalité actuelle, élever influences du collectif et de son particulier par le biais d'un
placement de votre rôle titre de l'espace qu'il occupe dans une université, un temps

de grève, mais aussi, d'une manière plus subtile là, dans les déclarations, les
marques d'un passé d'exploitation et de luttes.
Mots-clés: représentations sociales. Discours. Greve. Identité.
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APRESENTAÇÃO
Este trabalho tem como tema a greve dos professores federais brasileiros no
ano 2012. Para tanto, a principal questão a ser respondida é: para os docentes e os
discentes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) Campus Mucuri, em Teófilo Otoni, o que realmente representa e representou a
greve dos professores federais de 2012? Quais as representações sociais
construídas pelos docentes e discentes sobre a greve das universidades federais do
Brasil?
Aqui se busca entender as representações sociais nos discursos sobre o
movimento grevista das universidades federais em 2012, mais especificamente da
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE), no Campus Mucuri da
Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM, uma vez que,
como professora da instituição, me vi com a responsabilidade e com uma imensa
curiosidade em cooperar com mais um capítulo da história dessa região mineira.
A justificativa pela escolha do tema se dá também pelo fato de que a região
do Mucuri, durante todo o seu processo de construção, vem há anos tentando
mostrar seu verdadeiro valor histórico, cultural e social para o Brasil. A visão social
construída sobre o vale do Jequitinhonha por todo o País não é diferente da
construída para o vale do Mucuri, ambas têm em comum o discurso da miséria.
Porém,

o

vale

do

Jequitinhonha

– que

tem

seu

artesanato

valorizado

economicamente e propagado por todo o Brasil e pelo mundo e já possui algumas
instalações de universidades federais e privadas em sua região –, é mais conhecido,
o que possibilita oportunidades de um avanço econômico e científico ainda que os
índices sejam baixos.
Como professora da instituição UFVJM me senti no dever de realizar um
aprofundamento sobre um fato que a cidade de Teófilo Otoni (cidade polo) e a
própria região de seu entorno vivenciaram através da sua universidade federal – o
movimento grevista dos servidores das universidades federais brasileiras no ano
2012.
Teófilo Otoni1 é uma cidade pertencente ao vale do Mucuri,2 vizinha do vale
do Jequitinhonha. Devido à proximidade geográfica e cultural, ambos os vales são
1

A microrregião de Teófilo Otoni faz parte da macrorregião do Jequitinhonha e Mucuri e é composta pelos
seguintes municípios: Ataleia, Catuji, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Ladainha, Malacacheta, Novo Oriente
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considerados dois vales ―irmãos‖. Toda essa região é de solo fértil de inúmeros
movimentos sociais e diversas lutas desde o início da construção de sua história,
quando ainda não existia cidade nem a população branca.
Alguns movimentos surgem a partir dos agregados 3 e dos índios4 que
habitavam essas terras consideradas ricas e férteis5 por aqueles que seguiram
Teófilo Benedito Ottoni em sua exploração ao vale do Mucuri nos meados do século
XIX. É uma região que possui relevância social e política na direção da luta em favor
dos direitos das classes trabalhadoras urbanas e rurais.
Por isso, este estudo é tão importante para mim. Minha vontade de conhecer
cada vez mais e me aprofundar sobre essa temática, parte da vivência do meu dia a
dia com a cidade de Teófilo Otoni e a região em torno dela, através de projetos de
pesquisa e de extensão, do meu convívio diário com os discentes da instituição e do
contato direto com os docentes seja dentro da sala de aula, seja nos corredores da
instituição, seja em reuniões. Tais aspectos influenciaram na construção da minha
hipótese, qual seja: os discursos dos movimentos sociais que existiram no passado
histórico da cidade e ainda existem influenciariam os discursos resultantes do
movimento grevista de 2012. Busquei, assim, entender as representações a respeito
desse movimento – movimento este que foi vivenciado nesse território, agora no
século XXI e que se torna importante para o processo de construção histórica da
UFVJM, Campus Mucuri em Teófilo Otoni.
Para este estudo, considera-se a palavra ―greve‖ como um enunciado,
carregado de dizeres, espaços e tempos. Além de um léxico gramatical, é um baú
de enunciados, originado de uma única palavra e que sozinha ela traz uma carga
semântica imensa. Segundo Maingueneau (2011, p. 20), ―[...] compreender um
enunciado não é somente referir-se a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar
saberes muito diversos, fazer hipóteses, raciocinar, construindo um contexto que
não é um dado preestabelecido e estável‖. Assim, a forma ―greve‖, aqui, revela
de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pote, Setubinha e Teófilo Otoni, englobando uma população
aproximada de 260 mil habitantes em 2000. (Cf. Atlas de desenvolvimento humano, 2000).
2
Composta pelas microrregiões de Teófilo Otoni e Nanuque (Cf. IBGE).
3
Agregados eram ―moradores e nem sempre empregados das fazendas. Quando eram aceitos por um
fazendeiro, construíam sua casa ou recebiam-na já feita [...] faziam do produto do seu trabalho o que bem
queriam, mas eram dependentes dos fazendeiros, que faziam a lei na fazenda‖. A cultura dos agregados surge
no Jequitinhonha e aos poucos se introduz no vale do Mucuri, Pampã e baixo Jequitinhonha. (RIBEIRO, 1996,
p. 26).
4
Os primeiros índios descritos em documentos e cartas pelos homens de Teófilo Benedito Ottoni foram da tribo
Botocudos.
5
Segundo Hart, um naturalista famoso que visitou o vale do Mucuri em 1866, o vale é como: ―[...] uma das mais
férteis e saudáveis regiões que tenho visto em qualquer outra parte do Brasil‖. (CHAGAS, 1978, p. 161).
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dizeres que, na relação com um todo contextual enunciado e o enunciador, torna-se
um texto cheio de significados e significação. Nesta pesquisa, a temática greve toma
dois caminhos em que, de um lado, há os docentes e, de outro, os discentes. Apesar
de haver um contexto mesmo físico e institucional que os reúne, há também
diferentes pontos de vista às vezes até paradoxais, em razão das posições sociais
que ocupam esse dois segmentos. O contexto é único e ao mesmo tempo diverso e
carregado de falas que marcam as posições sociais de que enunciam os sujeitos.
Esta pesquisa estuda as representações sociais sobre a greve dos docentes
federais, verificando a existência de um núcleo central da representação através dos
discursos construídos pelos docentes e discentes sobre o movimento grevista de
2012. De forma indireta ou mesmo direta, em alguns momentos, esses sujeitos
participaram e sofreram com as causas e com as consequências dela.
O objetivo geral da pesquisa é, portanto: compreender as representações
sociais (RS) sobre a greve dos docentes federais, no discurso da comunidade
acadêmica envolvida na greve de 2012, na UFVJM, Teófilo Otoni. Para tanto, alguns
conceitos, de grande relevância, auxiliarão para o entendimento do processo das
construções sociais construídas neste trabalho, alicerçando as discussões e
reflexões sobre a construção das representações sociais, como: identidade,
ideologia e cultura.
O objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: (i) identificar
representações convergentes e divergentes em torno do movimento grevista, por
parte dos diferentes segmentos envolvidos na pesquisa: docentes e discentes,
relacionando-as aos conceitos de identidade; e (ii) verificar a existência de um
núcleo central da representação e o seu caráter estável e organizador.
Para se entender as ideias sobre a greve e suas representações, as
estratégias de coletas dos dados foram dividas em momentos: um para os discentes
e outro para os docentes, através de questionários, entrevistas e grupo de
discussão. Num primeiro momento da pesquisa, houve um questionário para ambas
as categorias e para o segundo momento realizou-se um grupo focal para os
discentes e entrevista para os docentes, conforme se detalhará no capítulo III.
Além desta apresentação, o leitor encontrará a tese organizada em cinco
capítulos. No primeiro se faz uma contextualização sobre a história da construção do
vale do Mucuri no século XIX, seus imigrantes trazidos da Europa, sobre os índios
que ali habitavam e sobre a construção da cidade de Teófilo Otoni. Há também um
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resumo da história da construção do ideal da universidade expandida para todos,
através do plano do governo do então presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva e um pouco sobre o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI), lançado pelo governo PT em 2007,
o qual buscava ampliar, dentro de um plano já de ampliação, os cursos das
universidades. Essa ampliação gerou uma insatisfação da classe dos docentes
quanto à qualidade de trabalho, que resultou, depois de cinco anos, na greve desses
profissionais federais em 2012. Além disso, há uma reflexão histórica acerca das
relações trabalhistas. No entanto, ela não é a base para a tese, mas sim uma
reflexão importante, que servirá como entendimento de todo o processo de
construção das representações sociais através das falas dos participantes.
No segundo capítulo, dedicado às discussões teóricas, discorro sobre as
representações sociais (RS, em vários pontos da tese) e tomo como fontes de
consulta principais Celso Pereira de Sá (2002), em diálogo com Jean-Claude Abric
(2000), Moscovici (2012) e Denise Jodelet (2004). Utilizo-me ainda das ideias Mikhail
Bakhtin (2010), por meio das quais, junto às noções de contexto e texto
desenvolvidas por Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2004), são construídas reflexões
sobre o papel da palavra e sua não neutralidade dentro do discurso. Bakhtin
descontrói a ideia de que a palavra é neutra e traz uma discussão importante,
relacionando e posicionando a palavra num espaço e num tempo, aspectos
relevantes para o estudo do processo de construção das RS.
Nesse sentido, acredito que, se há discussões sobre espaço, tempo, palavra
e sujeito, há de haver também discussões, mesmo que não de forma central neste
trabalho, acerca das noções de identidade e de cultura, dentro de um espaço social
movimentado por diferentes ideologias, pois é neste caminho que se constroem as
representações sociais. Dessa forma, acreditando que completam minhas reflexões
sobre a construção das RS, trago à luz deste estudo autores como John B.
Thompson (2009), Stuart hall (2003), Octavio Ianni (2004) e Caio Prado Júnior
(1969).
O terceiro capítulo trata da metodologia escolhida, discute e esclarece alguns
pontos importantes sobre os instrumentos adotados, questionário, grupo focal e
entrevista, bem como sobre o processo de usos de tais instrumentos na pesquisa.
Aborda ainda o porquê da escolha pela técnica do grupo focal. Para esse capítulo,
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buscou-se fazer um paralelo e uma reflexão acerca das palavras expostas no
questionário, que serviram para a análise.
O quarto capítulo é dedicado à análise dos questionários aplicados e da
transcrição do grupo focal, de forma a permitir entender a construção das RS sobre
a greve dos docentes federais no discurso da comunidade acadêmica envolvida
nesse movimento de 2012 na UFVJM/Teófilo Otoni.
Para as considerações finais, construo uma reflexão acerca do processo de
construção da pesquisa, demonstrando seus resultados e as perspectivas para
pesquisas futuras.
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1 A CONSTRUÇÃO DO VALE DO MUCURI - A CIDADE DE TEÓFILO OTONI E A
GREVE DA UFVJM/CAMPUS MUCURI

1.1 O vale do Mucuri
O vale do Mucuri6 é uma região marcada por lutas, infelizmente, algumas
delas armadas e com muitas mortes, devido às diferenças políticas, sociais e
culturais pouco resolvidas, ao longo de muitos séculos de história de exploração.
Lutas dos índios, quilombolas, homem do campo e do fazendeiro por terras e a
exploração da mão de obra, seja para o trabalho na terra, seja para a extração de
recursos mineiras. Talvez a falta de políticas públicas e investimentos financeiros na
região tenha sido o legado deixado pelo travamento desses conflitos.
O Vale do Mucuri de hoje, até meados do século XIX, foi uma densa floresta
de terra fértil, povoada pelos índios ―botocudos‖,7 tornando-se um obstáculo
intransponível naquele momento, para que as regiões do Serro, Minas Novas e suas
imediações tivessem acesso ao oceano por essas terras. Por isso, quando se
lançaram ao desconhecido Mucuri, as forças políticas lideradas pelo republicano
Teóphilo Ottoni8 tinham o propósito firme de rasgar essa região ao meio com uma
via de acesso até as possibilidades de comércio existentes no litoral.
O processo de desbravamento do Mucuri no século XIX provém das ideias
liberais de desenvolvimento e progresso particularmente originadas do ideal
revolucionário francês,9 que eram o combustível para a realização dessa árdua
labuta, e não, como poderiam pensar os mais desavisados e politicamente ingênuos,
6

O território Vale do Mucuri (MG) abrange uma área de 23.221,40 km² e é composto por 27 municípios: Águas
Formosas, Carlos Chagas, Crisólita, Franciscópolis, Machacalis, Malacacheta, Nanuque, Novo Oriente de
Minas, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Umburatiba, Teófilo Otoni, Ataléia, Bertópolis, Campanário, Caraí,
Catuji, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Ouro Verde de Minas, Pescador, Santa
Helena de Minas e Setubinha. A população total do território é de 438.247 habitantes, dos quais 149.091 vivem
na área rural, o que corresponde a 34,02% do total. Possui 16.993 agricultores familiares, 203 famílias
assentadas, 7 comunidades quilombolas e 3 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,68. Disponível em:
<http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/valedomucurimg/onecommunity?page_num=0>.
7
A palavra ―botocudo‖ é uma denominação pejorativa dos não indígenas. Esse povo são os atuais Krenaks. A
utilização dessa palavra no texto ocorre para situar a presença indígena na região, a partir do conceito
historiográfico. Contudo, devemos deixar claro que não expressa a natureza e a essência do ser indígena a
partir de sua autorrepresentação.
8
A historiografia oficial atribui ao processo de colonização do Mucuri, em grande medida aos esforços do
empresário e liberal Teóphilo Benedicto Ottoni. Por isso, o entendimento sobre a formação sociopolítica do
Mucuri passa também pelas ações políticas desenvolvidas por esse pioneiro. Entretanto, é bom lembrar que
efetivamente o povoamento dessa região se deu a partir da abertura da mata pelos colonos vindos de outras
regiões. Um minucioso estudo bibliográfico sobre esse personagem da história brasileira encontra-se em
Chagas (1978).
9
Refiro-me aos princípios liberal-burgueses contidos na Revolução Francesa, que influenciaram profundamente
a vida política dos outras regiões como a América Latina. Uma discussão precisa sobre esse processo
revolucionário ocorrido na Europa encontra-se em Hobsbawm (2002).
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segundo Chagas (1978), uma preocupação com o desenvolvimento local e
emancipação regional autônoma.
É nesse contexto que surge, em 1853, cravada na selva brasileira, a Filadélfia
de Teóphilo Ottoni em referência à cidade de mesmo nome nos EUA, que figurava
como grande e próspero centro econômico. O declínio das atividades ligadas à
mineração e o retorno à agricultura como atividade econômica central, diante da
fertilidade das terras ao longo do vale, empolgava e incentivava o seu
desenvolvimento.
O que impulsionou o surgimento dessa região, enquanto ―centro civilizado‖, foi
sua posição geográfica estratégica entre a região de Minas Novas (alto e médio
Jequitinhonha) e o oceano, além da necessidade de criar condições concretas que
pudessem garantir com tranquilidade a travessia do nordeste de Minas para o sul da
Bahia e Rio de Janeiro através da instituição de ―centros urbanos‖. Portanto, todo
esse processo de colonização e povoamento ocorreu basicamente do ponto de vista
macro, a partir de interesses estrangeiros, e internamente a necessidade de
populações de outras regiões em buscar novas possibilidades de produção. Assim,
praticamente foi desconsiderada a realidade local, os costumes, as crenças e uma
cultura que lá já existia.
A opção de se criar um alinhamento entre Minas e o mar baiano aparece com
o intuito de sanar uma demanda econômica. Em 1847 não havia estradas de
rodagem, muito menos de ferro. Assim, com o intuito de ligar a província ao litoral
veio a imagem do nordeste de Minas, que se nivela ao declínio geral do planalto,
―[...] com os contrafortes da Mantiqueira a desfazerem-se suavemente, no vale do
Mucuri‖ (CHAGAS, 1978, p. 148). Para tanto, surge a Companhia do Mucuri, que
assume a quarta parte do capital, organizada por Theóphilo e Honório Ottoni e
habilitada pelo Governo de Minas.
Com a vantagem da sanção dos poderes públicos e aplausos do país para
um dos maiores empreendimentos nacionais considerados (CHAGAS, 1978, p. 156),
no dia 19 de agosto de 1847, Theóphilo Benedicto Ottoni tem o termo de contrato da
Província de Minas assinado pelo presidente Quintiliano José da Silva, de um lado, e
por Cesário Augusto Gama, procurador de Theóphilo e Honório Benedicto Ottoni, do
outro. A mata agora não seria mais mata dos índios, construída e preservada por
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eles. Seria agora um lugar domado por desflorestações,10 para a construção de
fazendas, com o objetivo do cultivo, aldeamentos para os índios trabalharem e se
incorporarem na sociedade imperial. Trilhas foram feitas, e quartéis de segurança e
núcleos de colonização foram construídos.
Acredita-se, aqui, que esse tipo de desenvolvimento produz marcas históricas
extremamente enraizadas que tendem a se aprofundar e se tornar cada vez mais
acirradas, por exemplo, a concentração da terra, o desrespeito à cultura indígena,
que inclui também o desrespeito linguístico e cultural; a produção de uma população
empobrecida e excluída de direitos e dizeres, a formação de uma elite política local
endinheirada e tradicionalmente conservadora, um poder político que não atinge as
demandas populares, etc. Entretanto, essas problemáticas, apesar de presentes em
todo o desenvolvimento histórico regional, não são aprofundadas aqui, mas que de
forma indireta aparecem em falas dos participantes desta pesquisa.
A presença da UFVJM desde o ano 2006 e de outras instituições federais e
privadas na região veio com uma proposta de Educação valorizando e resgatando
sua cultura, sua história e sua singularidade através do ensino, da pesquisa e da
extensão, apresentando o que a região tem de peculiaridade na língua, na
agropecuária, no artesanato e na cultura. É importante ressaltar que os discursos
sobre essa região e suas representações sociais não apenas vêm da construção da
mídia externa, mas também são propagados por alguns sujeitos que fazem parte da
política regional – atores da história local.

1.1.1 A geografia

A região que hoje conhecemos como vale do Mucuri situa-se no nordeste de
Minas Gerais11 – conforme divisão geográfica proposta pelo IBGE, que divide o
Brasil em macro e microrregiões – congrega 23 municípios12 e faz parte da

10

Vários relatórios da Província de Minas Gerais relatam a condenação da exploração predatória de madeira, as
derrubadas inúteis e as queimadas descontroladas. O Ministério da Agricultura associava a preservação das
matas à defesa do interesse público. (DUARTE, 2002, p. 29).
11
Minas Gerais possui 853 municípios espalhados em 10 macrorregiões: Central, Mata, Sul de Minas, Triângulo,
Alto Paranaíba, Centro-Oeste de Minas, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce.
(Cf. ALMG, 2009).
12
O Vale do Mucuri é formado pelos municípios das microrregiões de Nanuque e Teófilo Otoni que são: Águas
Formosas, Bertópolis, Carlos Chagas, Crisólita, Fronteira dos Vales, Maxacalis, Nanuque, Santa Helena de
Minas, Serra dos Aimorés, Umburatiba, Ataleia
, Catuji, Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Ladainha, Malacacheta, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de
Minas, Pavão, Poté, Setubinha e Teófilo Otoni. (Cf. ALMG, 2009).
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macrorregião do Jequitinhonha/Mucuri,13 ou apenas Vale do Jequitinhonha e Mucuri,
totalizando 66 municípios.14 Nesse território vive aproximadamente um milhão de
pessoas, o que representa praticamente 6% da população de todo o Estado
mineiro.15
Essa contextualização geográfica mostra que se trata de regiões tanto do
Jequitinhonha quanto do Mucuri marcadas por um desenvolvimento social muito
desigual e abaixo de outras regiões de Minas Gerais e do Brasil se compararmos,
por exemplo, com a região do sul de Minas, o que justifica aqui a importância da
UFVJM na região.
Historicamente a mesorregião16 do vale do Mucuri, mais especificamente, a
região leste, onde se encontra a microrregião de Teófilo Otoni, não recebe o devido
valor educacional, sociocultural, econômico e político que merece, através de
políticas públicas realmente eficazes. Isso não ocorre, por exemplo, com o sul de
Minas, que recebe incentivos industriais, que irão refletir nos educacionais e sociais.
Somente no ano 1997 os projetos aprovados pelo Conselho de Industrialização para
o sul somavam R$ 183 milhões – metade do valor para o total do Estado.17 Nessa
região, mais especificamente em Itajubá existem cinco faculdades e uma delas, a
Escola Federal de Engenharia de Itajubá se programa para ser referência em
produção tecnológica. Vê-se a discrepância em investimentos públicos e privados de
uma região mineira a outra.
Mesmo que algumas universidades federais e privadas estejam investindo na
educação local no vale do Mucuri, capacitando professores da educação básica,
ainda que resultando na diminuição do analfabetismo, segundo os dados do IBGE

13

As microrregiões que compõem a macrorregião do Jequitinhonha/Mucuri são: Almenara, Araçuaí, Capelinha,
Nanuque, Pedra Azul e Teófilo Otoni. (Cf. ALMG, 2009).
14
Os municípios que compõem a Macrorregião do Jequitinhonha/Mucuri são: Almenara, Bandeira, Divisópolis,
Felisburgo, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Rio do Prado,
Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Araçuaí, Caraí, Coronel Murta, Itinga,
Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Virgem da Lapa, Angelândia, Aricanduva, Berilo,
Capelinha, Carbonita, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Itamarandiba, Jenipapo de Minas, José
Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Turmalina, Veredinha, Águas Formosas, Bertópolis,
Carlos Chagas, Crisólita, Fronteira dos Vales, Maxacalis, Nanuque, Santa Helena de Minas, Serra dos
Aimorés, Umburatiba, Cachoeira de Pajeú, Comercinho, Itaobim, Medina, Pedra Azul, Ataléia, Catuji,
Franciscópolis, Frei Gaspar, Itaipé, Ladainha, Malacacheta, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,
Pavão, Poté, Setubinha e Teófilo Otoni.
15
Cf. Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000.
16
Mesorregião (formada por duas microrregiões Teófilo Otoni e Nanuque) é uma subdivisão dos estados
brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais.
Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política ou
administrativa. (Cf. IBGE).
17
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/indicad_mg.pdf>.
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(2011),18 ainda assim, continua baixo o nível de escolaridade da população da
microrregião de Teófilo Otoni.19 O número para a população analfabeta com 15 anos
ou mais de idade é de 45.336 pessoas para um total de 266.651 habitantes 20 nos
treze municípios que compõem a microrregião.
A UFVJM, bem como as outras faculdades que já existem na cidade de
Teófilo Otoni, desempenha um importante papel para a formação dos jovens e
adultos que querem possuir um ensino superior, uma vez que no Brasil isso pode se
tornar um facilitador para a busca de um emprego, haja vista que o número de
pessoas empregadas na mesorregião do Mucuri e Nanuque é ínfimo se
compararmos com outras. Segundo o portal MEC, a região metropolitana de Belo
Horizonte, por exemplo, apresenta mais de 40% dos ocupados em todos os grandes
setores. A capital responde por 77,3% dos ocupados da área metropolitana, e Betim,
por 5,8%. Já no interior de Minas Gerais, onde estão 56,1% de toda a força de
trabalho empregada do Estado, os municípios que se destacam são: Juiz de Fora,
com 6,3% do total dos empregados do interior; Uberlândia (6,2%) e Uberaba
(3,17%). Ou seja, a população do vale do Mucuri fica bem distante do número de
pessoas empregadas no estado de Minas Gerais.
Não se pode aqui, neste trabalho, ignorar o investimento público na Educação
do vale do Mucuri, uma vez que a UFVJM em 2007 implantou na cidade de Teófilo
Otoni cursos de Matemática, Serviço Social, Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis e Administração, que compõem a Faculdade de Ciências Sociais e
Exatas (FACSAE) e em 2010 a faculdade Bacharelado em Ciências e Tecnologias
(BCIT).
Mesmo assim, percebe-se que o desenvolvimento de toda essa região se
articula com a formação histórica brasileira de caráter extremamente exógeno e
dependente.21 Nessa região, nenhum dos municípios da Macrorregião do

18

Conforme dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 909 mil mineiros
vivem em situação de miséria e 51% estão nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas. Além
disso, os Vale são a 3ª região com menor população no Estado. A renda da população na área é baixa e pode
chegar a meio salário mínimo por mês, ou seja, R$ 280 e segundo o Censo de 2010, a taxa de analfabetismo
nos vales e no Norte de Minas caiu de 24,5% para 17,82%. http://www.conselhos.mg.gov.br/noticia/faltampoliticas-publicas-para-o-vale-do-mucuri.
19
<http://www.educacao.caop.mp.pr.gov.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/populacao_anal
fabeta_por_municipio_brasil.pdf>.
20
<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=29&uf=31>.
21
Sobre a formação histórica do Brasil a partir de uma perspectiva econômica e mais abrangente que
problematiza este processo a partir da herança colonial, ver Prado (1969), Júnior (2004).
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Jequitinhonha/Mucuri tem um IDH22 superior a 0,8. O que se tem é um quadro em
que a média do IDH da região é de 0,644 com uma variação que vai de 0,568 em
Setubinha, que possui o pior índice de toda a região e 0,742 em Teófilo Otoni, que
possui o melhor IDH regional. (PNUD, 2001). Porém, caso sejam analisados apenas
os municípios da região do Mucuri, essa média reduz para 0,631. (PNUD, 2001).
A análise do IDH23 classifica esse território como uma região de baixo e médio
desenvolvimento

humano,

possuindo

alguns

bolsões

extremamente

vulnerabilizados, principalmente pela pobreza, e outros com uma qualidade de vida
um pouco melhor, justificando aqui, mais uma vez, o grau de importância da UFVJM
para esta região. Todavia, mesmo nesse contexto de profunda desigualdade social
não se pode deixar de lembrar que a região também é marcada por uma rica
tradição cultural extremamente original e vinculada ao cotidiano popular.24 Essa
observação é importante para deslocarmos o eixo das análises regionais
tendencialmente vinculado às carências para articular nossas reflexões também
para as potencialidades e possibilidades regionais.

1.2 A história por várias estórias
A história do vale do Mucuri é marcada por inúmeras falas, ditas por
diferentes vozes, no decorrer do século XIX, iniciadas pelo século XVIII por aqueles
que colonizaram o vale.
Ao estudar as investidas realizadas por europeus na mata densa e
desconhecida que se tornaria a cidade de Philadélfia25 e depois chamada de Teófilo
Otoni, percebe-se uma ânsia pela busca de uma riqueza material, apresentada a
olhos nus como suas terras, sua diversidade alimentícia, a madeira e mais tarde
suas pedras preciosas.
22

O desenvolvimento humano ―[...] tem a ver com a criação de um ambiente no qual as pessoas possam
desenvolver o seu pleno potencial e levar vidas produtivas e criativas de acordo com suas necessidades e
interesses. As pessoas são a verdadeira riqueza das nações. O desenvolvimento tem a ver, portanto, com o
alargamento das escolhas que as pessoas têm para levar uma vida a que deem valor. E tem a ver com muito
mais do que o crescimento econômico, que é apenas um meio — ainda que muito importante — de alargar as
escolhas das pessoas‖. (PNUD, 2001).
23
Anualmente é elaborado o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) com base em três pilares (saúde, educação e renda) que são medidos da
seguinte forma: uma vida longa e saudável (saúde): expectativa de vida ao nascer; o acesso ao conhecimento
(educação): média de anos de estudo (adultos) e anos esperados de escolaridade (crianças); um padrão de
vida decente (renda): medido pela renda nacional bruta (RNB) com base na paridade de poder de compra
(PPC) por habitante.
24
A discussão de alguns aspectos culturais do Jequitinhonha pode ser encontrada em Antunes (1986) e Souza
(2000).
25
Nome dado a uma clara alusão à cidade dos EUA, que prosperava economicamente naquela época.
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Através do livro de Chagas (1978), percebe-se que os dizeres sobre a história
da construção do vale do Mucuri, mais especificamente na cidade de Teófilo Otoni,
partem de um conjunto de interesses econômicos e territoriais, que produziram
vontades de conquistas dessas terras no norte de Minas Gerais, justificando uma
política de exploração.
No que se refere à Província de Minas Gerais, a região do Mucuri foi uma
das últimas áreas de Mata Atlântica a conhecer o avanço da civilização. O
sonho de desvendar o mistério das matas ainda intocadas pela mão do
homem civilizado não pertencia só a um homem. Muitos já haviam tentado
ocupar a região. Desde fins do século XVIII, sucederam-se várias aventuras
frustradas: enquanto muitos perderam-se pelas matas, outros foram vítimas
do consumo de plantas venenosas, e a maior parte voltou aterrorizada,
26
após sofrer ataque dos índios ditos botocudos, cuja fama era a de
apreciadores ferozes da carne humana. (DUARTE, 2002, p. 16).

O conceito de território como espaço concreto construído a partir das relações
sociais e de atributos naturais e ocupado por um grupo social (CASTRO; GOMES;
CORRÊA, 1995) traz os elementos para a evolução da história de um lugar. Os
interesses e a ideologia27 das pessoas que o constroem e que dele fazem parte
produzem características peculiares, singulares e determinantes nesse espaço,
resultando na construção de sua história, através dos seus discursos e falas,
levando à construção das suas RS.
A colonização do Mucuri foi uma história densa e tensa, o desenvolvimento
histórico de toda essa região não foi homogêneo, pois ocorreu sob diferentes
circunstâncias e em distintos períodos históricos a partir de particularismos locais,
movidos por interesses de grupos políticos distintos e até rivais. Esse tipo de
desenvolvimento produz marcas históricas extremamente enraizadas, que tendem a
se aprofundar e se tornar cada vez mais acirradas, por exemplo, a concentração da
terra, o desrespeito à cultura indígena, a produção de uma população empobrecida
e excluída de direitos, a formação de uma elite política local endinheirada e

26

A palavra ―botocudos‖ não é considerada muita adequada aos estudos indígenas, pois é vista como uma
denominação genérica e hostil.
27
Thompson (2009, p. 54) propõe que ―A ideologia expressa os interesses da classe dominante no sentido de
que as ideias que compõem a ideologia são as ideias que, num período histórico particular, articulam as
ambições, os interesses e as decisões otimistas dos grupos sociais dominantes, à medida que eles lutam para
garantir e manter sua posição de dominação. Mas a ideologia representa relações de classe de uma forma
ilusória, pois que estas ideias não representam acuradamente a natureza e as posições relativas das classes
interessadas; ao contrário, elas representam mal estas relações, de uma maneira tal que favorecem os
interesses da classe dominante‖.

29

tradicionalmente conservadora, um poder político que não atinge as demandas
populares, etc.
Seguindo a história, o ano de 2006, para o vale do Mucuri, foi um ano de
desenvolvimento, uma vez que foi apresentada à região mais uma instituição
educacional – a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
com a sua primeira faculdade – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas a
FACSAE. A FACSAE, portanto, aparece neste cenário com o objetivo de articular
realidade e teoria, propondo a extensão e a pesquisa em um espaço pouco
explorado tanto de forma cientifica como acadêmica, diferentemente do vale do
Jequitinhonha.
Desse modo, ainda em sua colonização, povoamento no Mucuri ocorre a
partir de forasteiros europeus, asiáticos e colonos brasileiros que vinham para essas
terras em busca de riqueza ou de africanos para serem escravizados. São esses
povos, além dos ―índios mansos‖ e hoje os atuais habitantes nativos ou não, que aos
poucos vão ocupando e reocupando o Mucuri e construindo sua identidade cultural,
linguística e política, produzindo as representações sociais sobre os diversos temas
que a história lhes apresenta.
Assim, nos interessa demarcar aqui que, quando o projeto de colonização
iniciado por Theóphilo Ottoni se aprofunda, percebemos que a sua proposta original
em criar nessa região um grande centro comercial e de desenvolvimento regional se
transforma na verdade em uma terra de desterrados vindos de lugares diversos, que
têm que lutar cotidianamente por sua sobrevivência. Em uma reflexão mais profunda
poder-se-á dizer que se parece hoje um pouco com o cenário vivido pelos docentes
na UFVJM, provindos de diversas regiões, com o intuito de trabalho, mas que, com o
tempo, percebem que suas condições de trabalho não são pensadas de forma micro
para uma realização adequada dele.
Esse traço marcará essa terra e estará presente nas construções sociais
desde os primórdios de sua fundação, em que se valoriza muito a riqueza material e
pouco a cultural, linguística e artística. Mesmo que nos dias de hoje o segundo maior
orçamento para investimento a partir da receita gerada para a prefeitura seja para
investimentos em educação, ainda se vê a baixa produtividade dela nessa região.
Em uma despesa a partir do Orçamento Programa do Município de Teófilo Otoni
para o exercício de 2012, de R$ 219.000.000,00 (duzentos e dezenove milhões de
reais) foram liberados R$ 39.247.312,91 para investimentos na educação, enquanto
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que apenas R$ 1.320.000,00 para cultura, R$ 77.896.517,94 para saúde e R$
2.558.00,00 para habitação.
Tais dados, a princípio, foram considerados importantes para esta pesquisa,
uma vez que demonstram que há um orçamento para tais instâncias. Entretanto,
percebeu-se que há também outros interesses que dificultam a aplicação desse
valor. Entendeu-se aqui que esses dados ajudariam no processo de construção das
RS sobre a greve da universidade federal, uma vez que são construídas pelo grupo
através do movimentar social e cultural em que ele se insere e se encontra. As RS
podem ser construídas de forma individual, entretanto, através da vivência de um
todo. Nesse sentido, no caminhar da pesquisa, percebeu-se que os valores
destinados à prefeitura para investimentos na cidade não influenciaram em nada na
construção das RS acerca da greve de 2012, numa possível relação investimento
municipal com o movimento.
Aqui se assume que a universidade, de forma indireta ou direta, está presente
na vida cotidiana da cidade, movimentando o comércio, a construção civil, a saúde,
a educação e o lazer. Acredita-se que é de dentro de uma instituição educacional,
que sairão os conhecimentos e a valorização deles a partir de projetos de pesquisa
e de extensão, e de outras formas de valorização do conhecimento humano. Os
fatos que se relacionam entre a cidade e a universidade constroem as RS sobre o
movimento grevista.
As RS são construídas com o tempo, pelo tempo em um determinado grupo e
espaço. Assim, pergunta-se aqui se a história local, construída ao longo dos séculos
por seus habitantes, pode influenciar no processo das RS sobre a greve da UFVJM
no ano 2012. Em que medida a história da região, no que se refere à exploração de
suas riquezas materiais e humanas e, ao mesmo tempo, aos seus problemas de
desenvolvimento orienta a construção de RS sobre a greve?
O que teremos aqui, portanto, refletindo sobre a leitura em Chagas (1978), é
uma região que nasce dos esforços de um idealista, que busca romper com o
pensamento hegemônico político de seu tempo, mas contraditoriamente dele
necessita para levar adiante seus projetos econômicos. Por isso, longe do culto ao
fatalismo histórico, o Vale do Mucuri surge fadado a um desenvolvimento subalterno,
principalmente após 1861, quando a Cia. do Mucuri deixa de existir em decorrência
de graves problemas financeiros e a negação da preciosa ajuda do Estado existente
em seu nascedouro. A derrocada dessa companhia praticamente retira da agenda
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política governamental a questão do desenvolvimento no Mucuri, uma vez que seu
principal interlocutor nos círculos do poder [Theóphilo Ottoni], que nunca viveu de
forma fixa na mata do Mucuri, deixa de ter uma ligação formal com essa região.
Portanto, a proposta de criação de uma Filadélfia brasileira próspera e
comercialmente lucrativa, como sua homônima americana, povoada por auspiciosos
e afortunados mercadores não se efetivou nesses termos, mas integrou-se ao tipo
de ocupação precária que ocorreu no Brasil e um projeto de desenvolvimento
econômico periférico e dependente. Então, temos, a partir daí, uma grande
diversidade demográfica presente no Mucuri, que significa mais do que
simplesmente etnias de diferentes cores circulando em suas terras, mas um quadro
social com complexas problemáticas sociais que estarão presentes no modo de
representar o lugar e nos diferentes discursos da população.
Será então durante o século XX que essa formação social ganhará vulto, e
ocorrerá o definitivo povoamento das margens dos rios Mucuri e Todos os Santos.
Essa região terá no extrativismo mineral, na pecuária e na agricultura suas principais
atividades econômicas, contudo, sem perder vínculos com sua formação social
construída a partir de meados do século anterior, mas guardando estreita vinculação
com essa herança histórica. Acredita-se que tais informações sobre as atividades
presentes na região sejam importantes para o entendimento da crescente
valorização ou não da educação para o lugar e a representação social sobre a
greve, construída pelos atores locais.

1.3 O Mucuri e o REUNI
O vale do Mucuri28 é uma localidade de Minas Gerais, que tem como
moradores não apenas a população local urbana, mas também aquelas que se
encontram nos arredores rurais, como quilombolas e tribos indígenas (como os
Maxacali e os Krenak). Apesar de únicos ao formar uma só população que consiste
uma região, de forma paradoxal, trazem bagagens culturais, linguísticas e históricas
muito distintas umas das outras e, por isso, o modo de se ver a realidade que se
apresenta a elas também se torna algo passível de divergências.

28

Para o capítulo de contextualização da região do vale do Mucuri, foi utilizado como fonte o livro Teófilo Otoni ministro do povo, de Paulo Pinheiro Chagas (1978). Assim, dados como datas, nomes históricos, fatos
históricos e menções de lugares foram retirados desse livro.
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São imagens de um cotidiano, construídas sob o ponto de vista do índio, do
homem que trabalha com a terra – o camponês; do fazendeiro, do quilombo e ainda
dos imigrantes vindos de diferentes lugares do mundo, como Alemanha, Oriente
Médio, Ásia e Portugal. Daí há um imenso caldeirão de discursos, realidades,
valores, crenças, pontos de vista e verdades.
No entanto, em 2006 outros novos atores se juntaram a esse cenário, trazidos
pela Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), para
trabalharem na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas/FACSAE.
Sujeitos vindos de diferentes partes do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro,
Goiás, Ceará, Santa Catarina, Bahia e de diversas cidades de Minas Gerais, como
Belo Horizonte, Uberaba, Timóteo, Ipatinga e toda a região do vale do Mucuri e do
Jequitinhonha, entre outras, para trabalharem e estudarem nessa universidade,
agora com um novo campus instalado em Teófilo Otoni.
Foi nesse lugar de efervescências sociais, políticas e culturais que a UFVJM
se instalou em decorrência do programa de expansão das universidades federais,
proposto pelo governo Lula em 2006. E foi a UFVJM, através das suas duas
faculdades: a FACSAE e o ICT (Instituto de Ciências e Tecnologia), que
proporcionou à população local e regional em 2012 uma participação, direta ou
indireta, na primeira greve de professores de uma instituição federal, ocorrida na
cidade, gerando diferentes opiniões sobre o assunto e construindo diversas
representações sociais sobre ela.
A inserção da UFVJM (primeira universidade federal presencial instalada no
vale do Mucuri), através do seu campus avançado em Teófilo Otoni, resultou em um
grande impacto para a realidade local urbana e rural, tendo em vista o caráter
político de uma universidade pública e o que ela pode trazer para a região e ao seu
redor, uma vez que se propõe um ensino público, laico, gratuito e socialmente
referenciado num lugar que até então só tinha a presença de faculdades privadas.
Aqui, não se entrará na discussão sobre a qualidade de ensino dessas instituições
(federal ou particular), fazendo comparações, mas sim no mérito da democratização
de uma educação/universidade para todos, num território em que se encontram
discursos sociais que na teoria convergem para a linha de uma educação para todos
de qualidade.
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No ano 2005, a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina,29 já com
52 anos de existência, tornou-se universidade através da proposta dos Campi
Avançados trazidos com o governo Lula, para todo o Brasil. Em 2005 a faculdade,
agora já universidade, foi batizada com o nome Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Iniciava-se ali a história de uma comunidade.
O primeiro prédio da universidade em Teófilo Otoni foi o CAIC, 30 cedido pela
prefeitura, com a então prefeita Maria José Háueisen. Um prédio antigo, com
instalações precárias para receber uma grande quantidade de alunos vindos de todo
o Brasil e um grupo pequeno de professores (apenas dez, entre eles, eu) provindos
dos concursos realizados em 2005. Um prédio que possuía poucas salas e
banheiros. Entretanto, ali, sabia-se que seria assim necessário, haja vista que não
havia ainda a resolução sobre o terreno da cidade de Teófilo Otoni em que seriam
construídas as instalações da futura, porém já presente UFVJM.
A partir 2007 a UFVJM obteve a doação do terreno, em que suas novas
instalações seriam construídas na Rua do Cruzeiro nº 1, no Bairro Jardim São Paulo.
Novos professores já haviam sido concursados. Entretanto, insuficientes para a
quantidade de alunos e cursos. As instalações continuavam precárias; a água,
imprópria para os alunos e professores beberem; os banheiros, inadequados para o
uso. Não havia lanchonete nem restaurante universitário. O acesso era de terra, e os
ônibus da cidade ou não chegavam até lá ou se recusavam a ir, por ser um acesso
difícil, íngreme e perigoso. Assim, foi se formando uma insatisfação no Campus
Mucuri, que acabou se consolidando e se fortificando com a ideia do REUNI.
Em abril de 2007, um novo cenário foi proposto às universidades federais
brasileiras, com o plano de estruturação das universidades – o REUNI.31 Novos
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Fundada em 30 de setembro de 1953 por Juscelino Kubitschek de Oliveira e federalizada em 17 de dezembro
de 1960, a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina (FAFEOD) transformou-se em Faculdades
Federais Integradas de Diamantina (FAFEID) em 04 de outubro de 2002, que foram elevadas à condição de
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em 06 de setembro de 2005, tendo sido
publicada a transformação no Diário Oficial da União em 08 de setembro de 2005, através da Lei nº 11.173, de
06 de setembro de 2005. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri é constituída de três
campi: O Campus I e o Campus JK se localizam em Diamantina (MG) abrigando seis faculdades e 23 cursos
de graduação; o Campus Avançado do Mucuri, que abriga três faculdades com nove cursos de graduação fica
em Teófilo Otoni (MG).
30
Com o nome de Centro de Atenção Integral à criança (CAIC) é prédio projetado de forma arquitetônica igual
para todos os estados brasileiros, com o objetivo de trabalhar com o projeto que acompanha criança de zero a
14 anos, em garantindo seus direitos fundamentais e seu desenvolvimento integral para a cidadania.
Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1717/1/td_0363.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2015.
31
O Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007 da Presidência da República institui o Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Esse programa pretende congregar
esforços para consolidação de uma política nacional de expansão da educação superior pública, pela qual o
Ministério da Educação cumpre o papel atribuído pelo Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), que
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cursos foram implantados pela expansão às instituições federais do Brasil, e novos
problemas de infraestruturas surgiram. O REUNI tem como meta a elevação gradual
da taxa de conclusão média dos cursos presenciais para 90% (atualmente no Brasil
é de 60%) e o aumento da relação professor-aluno nos cursos de graduação de um
professor por 18 alunos (1/18) ao final de cinco anos, a contar do início de cada
plano <www.ufvjm.edu.br>. Suas diretrizes são:


Redução das taxas de evasão, ocupação das vagas ociosas e aumento de
vagas de ingresso, especialmente no período noturno;



Ampliação da mobilidade estudantil com a implantação de regimes
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de
itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a
circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de
educação superior;



Revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de
graduação e atualização de metodologias de ensino e aprendizagem,
buscando a constante elevação da qualidade;



Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não
voltadas à profissionalização precoce e especializada;



Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil;



Articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior
com a educação básica.

A greve iniciada no princípio de 2012 veio sob fortes reivindicações, tanto dos
professores e técnicos quanto dos próprios alunos e da comunidade, consequência
do ano de 2010, quando se implantou efetivamente o REUNI.
A greve dos professores das universidades federais brasileiras iniciou-se em
maio de 2012 e teve duração de três meses, chegando a quase 90% de adesão 32
das instituições federais de ensino33 (ALBERTO, 2012, p. 25). Nesse movimento,
defendeu-se a reestruturação da carreira docente e melhores salários. Além dos

estabelece o provimento da oferta de educação superior para pelo menos 30% dos jovens na faixa etária de 18
a 24 anos até o final da década. Fonte: <www.ufvjm.edu>.
32
Entre as 59 universidades federais, 57 foram atingidas pela greve de 2012.
33
Além das 59 universidades, a rede federal de ensino envolve também o Colégio Federal Pedro II (na cidade do
Rio de Janeiro), que está (sic) em greve, e ainda 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFECT), 34 deles também em greve. Centenas de milhares de alunos da rede federal de ensino estão (sic)
sem aulas por causa da greve. (ALBERTO, 2012, p. 25).
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docentes, os funcionários técnico-administrativos da rede federal de ensino também
participaram de forma efetiva do movimento.
A UFVJM foi uma das universidades federais que aderiu ao movimento
grevista iniciado em maio de 2012 e que se alastrou por todo o Brasil, fazendo com
que mais de 52 instituições federais fizessem parte do movimento.
No país várias opiniões se formaram sobre esse movimento, uma vez que
todas as instituições que dela fizeram parte ficaram por mais de 60 dias paradas em
suas atividades recorrentes.
Embora a maioria dos discentes e dos docentes da UFVJM tivesse apoiado a
greve dos trabalhadores do ensino federal, em Teófilo Otoni, o movimento não foi
uma atividade unânime dentro da universidade. A greve provocou diversos
sentimentos e discursos dentro da comunidade acadêmica e fora dela. Esse
panorama nos possibilitou o estudo das representações construídas sobre o
processo grevista uma vez que na UFVJM houve a participação dos discentes
também, que saíram às ruas junto aos professores, reivindicando melhores
condições de trabalho, como acesso, água, biblioteca, cantina, entre outras
reivindicações.
Almeja-se, aqui, pensar nas representações construídas a partir de condições
históricas particulares de um grupo social, ou seja, representações construídas pelo
grupo em função do sistema de normas ao qual está sujeito, normas que por sua
vez estão relacionadas às condições históricas, sociológicas e ideológicas do grupo.
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2 EM TORNO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: CAMINHOS E DIÁLOGOS
São muitos os caminhos percorridos que nos levam a reflexões sobre o modo
como o sujeito constrói as RS e como elas se mantêm ou não nesse sujeito, que é
participante de um mundo e de uma realidade que está em constante movimento e
que sofre diferentes influências externas na linha da sociologia como da psicologia.
(MOSCOVICI, 2012).
Conforme esclarece Moscovici (2012), o estudo sobre as RS percorre
caminhos iniciados pelo trabalho de Émile Durkheim34 por meio de sua discussão em
torno das representações, que as divide entre as representações individuais e
coletivas. As primeiras têm mais entrada no campo da psicologia, numa perspectiva
em que se privilegia o sujeito como indivíduo; as segundas focalizam o campo social
e sua importância para o sujeito. As ideias de Durkheim servem de pontapé inicial
para uma discussão que leva as representações sociais discutidas por Moscovici a
um segundo nível de entendimento, de que o próprio sujeito tem relevância e
participação ativa no meio social. Neste sentido, o único intuito para um diálogo
entre Durkheim e Moscovici é com a intenção de mostrar que as RS sob ―a
perspectiva sociopsicológica não podem ser tomadas como algo dado nem podem
servir simplesmente como variáveis explicativas‖ (MOSCOVICI, 2012). Para esse
autor, era imprescindível mostrar as RS como dinâmicas, expostas à diversidade e
não estáticas, nem estáveis como pregava Durkheim nos seus estudos sobre as
representações sociais coletivas. Para Moscovici (2012), o interesse maior estava
em explorar a variação e a diversidade das ideias coletivas.
Sobre essa diversidade das ideias, o próprio Moscovici reafirma a falta de
homogeneidade dentro do meio social moderno, em que a heterogeneidade reflete
uma distribuição desigual de poder, gerando diferentes formas de representação.
Serge Moscovici (2012), em seus estudos sobre a noção de representação
social, busca fazer uma relação viva e dinâmica entre conceitos utilizados pela
psicologia social, como crenças, atitudes e opiniões, levando a um novo grau de
importância para o entendimento do conhecimento daquele que diz e constrói a
representação social. O autor define uma representação social como:
34

Esta questão extrapola os limites deste texto. Mesmo sendo importante torna-se impossível ser discutida aqui
pela complexidade. A proposta, aqui, não é discutir as ideias de Durkheim, mas fazer um paralelo que
possibilite um entendimento sobre os pensamentos de Moscovici sobre a dinâmica das representações sociais
numa sociedade moderna. Ver, a respeito, Moscovici (2012).
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Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro,
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu
mundo material e social e controla-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que
a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade,
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social.
(MOSCOVICI, 1976, p. 13)

Para Moscovici (2012) há uma relação sutil entre o ato de dizer e de se
comunicar. Assim que o sujeito se propõe a opinar, ele já tem dentro de si uma RS
construída com base na cultura e na história em que está inserido e que traz consigo
durante toda a sua vida, a partir das suas relações e suas vivências individuais e
coletivas.
Para Moscovici, as representações sociais são formadas por estruturas que
facilitam o entendimento de alguma situação ou fenômeno; como assinala o autor:
―[...] o propósito de todas as representações é tornar algo não familiar, ou a própria
não familiaridade, familiar‖. (MOSCOVICI, 2012, p. 20). Essa familiarização se dá
através dos dois processos construtivos: a ancoragem e a objetivação. Moscovici
afirma que:
As representações sociais emergem, não apenas como um modo de
compreender um objeto particular, mas também como uma forma em que o
sujeito (individual ou grupo) adquire uma capacidade de definição, uma
função de identidade, que é uma das maneiras como as representações
expressam um valor simbólico. (MOSCOVICI, 2012, p. 20).

Neste caminho, Denise Jodelet (2004), na linha de estudos de Moscovici e a
ele se remetendo, explica que, na construção das RS, existem dois processos: a
objetivação e a ancoragem. Para essa autora a objetivação é outro processo de
formação das RS, através da operação imaginante e estruturante, pela qual se
constrói uma forma do objeto, tornando quase tangível um conceito antes abstrato.
O processo de objetivação tem um valor que é fundamental na construção
das RS, que é o de trazer para o real aquilo que até então se apresentava como
algo quase abstrato.
Objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é
reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já representar, encher
o que está naturalmente vazio, com substância. Temos apenas de comparar
Deus com um pai e o que era invisível, instantaneamente se torna visível
em nossas mentes, como uma pessoa a quem nós podemos responder
como tal. (MOSCOVICI, 2012, p. 72)
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A objetivação transforma aquilo que está na instância do desconhecido em
conhecido. De acordo com Moscovici (2012), se supomos que as palavras não
dizem nada, quem, portanto, terá de provê-las de sentidos concretos equivalentes
somos nós, ligando-as a algo, tentando encontrar equivalentes não verbais para elas
e que digam algo ao sujeito. A cultura é algo que se liga à objetivação, uma vez que
ela proporciona a construção em cada sujeito de uma realidade a partir de ideias
significantes.
Neste sentido, entende-se que a objetivação é o caminho de transformação
daquilo que não compreendemos para o compreensível, cujas origens são
desconhecidas e pouco entendidas. A esse respeito, Moscovici esclarece que:
Nós encontramos, então, incorporados em nossa fala, nossos sentidos e
ambiente, de uma maneira anônima, elementos que são preservados e
colocados como material comum do dia a dia, cujas origens são obscuras
ou esquecidas. (MOSCOVICI, 2012, p. 75).

Outro processo de construção das RS é o da ancoragem, que propõe
transformar em categorias aquilo que nos pareça ser estranho ou perturbador
(MOSCOVICI, 2012), para assim nos parecer familiar. Ancorar é categorizar,
classificar e dar nome a algo ou a alguém.
No momento em que nós podemos falar sobre algo, avalia-lo e então
comunicá-lo – mesmo vagamente, como quando nós dizemos de alguém
que ele é ―inibido‖ – então nós podemos representar o não usual em nosso
mundo familiar, reproduzi-lo como uma réplica de um modelo familiar.
(MOSCOVICI, 2012, p. 63).

O fato de antes não saber o nome de algo, cria uma impossibilidade da
construção de uma representação. Na medida em que se classifica, se nomeia, criase a possibilita de representação. Dessa forma, a ancoragem é um elemento
importante para a construção da RS, porque classifica, denomina, aloca categorias e
nomes. Não há neutralidade; cada objeto e ser devem possuir um valor positivo ou
negativo e assumir posições (MOSCOVICI, 2012). Os dois processos ativam aquilo
que o sujeito utiliza na construção das suas RS: a memória e as conclusões
preestabelecidas.
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Frise-se, por fim, que a construção da representação social é dinâmica
porque conta com a participação do sistema cognitivo e outros fatores que envolvem
o sujeito e o mundo, tornando-se, assim, um processo denso, tenso e em constante
movimento. O processo de dinamismo no qual se encontram a objetivação e a
ancoragem marca o lugar da construção das RS, onde aquilo que antes era de difícil
entendimento, passa a ser interpretado e compreendido. Como a realidade, as
coisas e as pessoas estão em um constante movimentar, independentemente da
sua vontade, a objetivação e ancoragem têm o papel de recolocar as coisas e as
pessoas. O movimentar natural do mundo leva a uma instabilidade de ser algo, de
compreender algo ou de estar em algum lugar conhecido, assim, os dois elementos
que contribuem para a construção das RS transformam as palavras não familiares
em palavras usuais e próximas de um entendimento e representação.
Na discussão sobre a construção das RS, terá um lugar de relevância neste
trabalho a teoria do núcleo central, de Abric. Jean-Claude Abric leva em
consideração discussões realizadas por psicólogo Serge Moscovici e outros com os
quais estes dialogam.

2.1 Contribuições de Jean-Claude Abric nos estudos das
representações sociais
A teoria do núcleo central (TNC) foi proposta por Jean-Claude Abric (1998)
em 1976. O autor sustenta a hipótese de que toda RS está organizada em torno de
um núcleo central e um sistema periférico. O núcleo central está relacionado à
memória coletiva dando significação, consistência e permanência à representação;
portanto, é estável e resistente a mudanças.
Abric completa a ideia de Moscovici sobre a construção da RS quando diz
que a organização de uma RS é envolvida em torno de algo que dá sua direção – o
núcleo central. Sua origem está no contexto global (histórico, social, ideológico). Ele
é constituído de um ou mais elementos, que dão significado à RS (MOREIRA;
OLIVEIRA, 2000). Esse núcleo central assume duas funções: a primeira é a função
geradora,

que

cria

o

significado

dos

outros

elementos

constitutivos

da

representação; a segunda é a função organizadora, cujo núcleo central determina a
natureza dos elos. Ele será o elemento unificador e estabilizador da representação.
O núcleo central relaciona-se à memória coletiva, possibilitando à representação sua

40

significação, sua consistência e sua permanência. E exatamente por se ligar a algo
coletivo e maior que o individual, ele é estável e resistente a mudanças.
Nessa dinâmica da organização das RS, esses dois sistemas – o central e o
periférico – se completam e se harmonizam como uma balança que quer chegar ao
peso desejado. No processo da construção das RS, pode parecer que um
subsistema esteja distante do outro, mas não está. Um é o sistema central, e o
outro, o periférico. Eles se intercomunicam. Ao considerar que o sistema central (o
núcleo central) é aquele que se origina no contexto global (ABRIC, 1994) e o
sistema periférico origina-se de características locais, ligadas a um contexto mais
imediato e, portanto, a experiências individuais, como elementos fundamentais para
o entendimento da formação das RS, percebe-se a riqueza de sua dinâmica na
construção das RS numa sociedade ou num contexto específico. Esses dois
sistemas, portanto, são complementares e não se repelem; eles se organizam para
a formação das representações sociais.
Para Abric (1994) o núcleo central e os elementos periféricos trabalham cada
um em um determinado fim; o núcleo central elabora-se nos elementos mais
estáticos e menos flexíveis da sociedade diferentemente dos elementos periféricos,
que emergem do vivenciar; enquanto o primeiro parte de uma construção coletiva, já
preexistente ao sujeito e já estabilizada e legitimada pelo/no meio e pelo/no tempo, o
segundo se constrói na singularidade do sujeito, mas permitindo-lhe se ancorar na
realidade. Isso parece um movimento paradoxal, em que o coletivo se constrói no
singular. Não se pode negar que o singular é algo construído na relação com o
outro, é no outro que tenho a resposta sobre quem sou e quem represento no grupo
do qual faço parte. É dessa forma que os dois sistemas se completam. Essa mistura
é que construirá as RS e de forma dinâmica a visão de mundo do sujeito. Porém, a
visão linear que vai se construindo no decorrer do processo não significará isenção
de mudanças. Para haver mudança da RS, é preciso que o núcleo central também
se modifique de forma drástica.
Em torno do núcleo central é que estão os elementos periféricos que
compõem o conteúdo da representação. Para Flament (1989, p. 209), os elementos
periféricos são esquemas que ―[...] garantem de modo instantâneo o funcionamento
da representação como guia de leitura de uma situação‖.
Na Figura 1, construída por mim com base nas reflexões acerca da
construção das RS, pretendo demonstrar a relação existente entre os elementos que
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compõem a construção das RS: o núcleo central, os elementos periféricos e a
sociedade. Para mim, essa ilustração demonstra o intercambiar e a comunicação
entre as relações humanas, a sociedade e o mundo.

Figura 1: Os dois elementos que definem as representações sociais

REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

Elementos
periféricos

Núcleo central

CARACTERÍSTICAS
INDIVIDUAIS
(contexto
IMEDIATO

História
Ideologia
social

Fonte: Elaboração da autora.

A sociedade está em todo lugar em que o indivíduo está; ela é presente
mesmo que o indivíduo ache que está isolado. Os elementos periféricos são
instrumentos das modificações e das inovações percebidas pelo indivíduo no seu
processo de interseção com a sociedade, levando-o ao encontro do que propõe o
núcleo central em sua dimensão normativa e coletiva. O núcleo central é
consolidador das RS, dele parte a concretização delas.
De forma mais flexível, os elementos periféricos se constroem no indivíduo
pelo seu vivenciar no mundo e sua história pessoal, transformam as práticas sociais
individuais em normas necessárias, propostas pelo núcleo central, que se apresenta
de forma coletiva e resistente a mudanças constituindo, assim, as RS. O núcleo
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central direciona a construção dos elementos periféricos a partir de convenções já
estabelecidas e concretas, originadas da construção histórica e social de um coletivo
social.
O núcleo central está, portanto, situado no contexto global – histórico, social,
ideológico –, que define as normas e os valores dos indivíduos e grupos. O sistema
periférico remete ao que é individualizado e está ligado a um contexto imediato
singular;

relaciona-se

ao

núcleo

central,

mas

proporciona

construções

individualizadas do saber, produzindo experiências heterogêneas.
Do núcleo central originam-se os elementos periféricos, que atuam nas
representações sociais. Portanto, o caminho que pode ser traçado por ambos os
elementos construtores das RS é: o núcleo central parte de uma construção global
de uma sociedade com seus elementos participantes e constitutivos, os quais, por
sua vez, mantêm diálogo com os elementos periféricos, aspectos relacionados a um
contexto imediato.
Nesse sentido, Moscovici (2012) complementa as ideias de Abric (1994), ao
afirmar que pessoas e grupos podem criar suas representações no processo da
comunicação e da cooperação, ou seja, na interação sujeito e sociedade. Para
Moscovici (2012) as representações não são criadas em uma instância em que o
indivíduo se encontre isolado do mundo. O processo do dinamismo se mantém, e as
RS, mesmo já criadas e consolidadas no núcleo central, se movimentam e se
modificam, conforme se encontram ou se afastam de outras RS com o intercambiar
dos elementos periféricos. Elas são ligadas ao sistema sociocognitivo do sujeito e,
como algo ―vivo‖, elas podem ―morrer‖, dando o lugar a outras representações.
Dessa forma, o sistema sociocognitivo é composto por um duplo sistema: o
sistema central, que compõe o núcleo central, e o sistema periférico, que engloba os
elementos periféricos. Como já dito, esses dois elementos, tanto o núcleo central
quanto os elementos periféricos, se formam de maneira complementar na
sociedade, construindo as RS no e pelo sujeito. Entretanto, não se pode esquecer
que o sujeito também é um organismo ativo (se assim podemos conceituá-lo); ele
também modifica o processo. Assim, um conteúdo que antes parecia fixo se torna
móvel, dependendo do lugar por onde caminha.
É paradoxal a ideia de construção das RS, uma vez que elas são uma forma
de visão global, e ao mesmo tempo individual e singular, no processo de construção
de um objeto ou mesmo na construção da imagem de um sujeito. Esse processo de
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construção coloca em movimento as experiências, as atitudes e as normas do
sujeito, que novamente constrói uma nova realidade a partir do que lhe foi
apresentado, de forma coletiva, juntamente ao que ele tem de ‗antigo‘ na sua
memória das suas vivências.
Então, o sistema central e o periférico se mesclam nesse processo de
construção das RS. E será a partir daí que o sujeito dará sentido às suas
experiências, uma vez que todo esse processo contribui para o sujeito entender o
mundo em que vivencia, suas particularidades, e construir sua realidade.

2.2 Uma reflexão acerca da construção das representações sociais
As RS funcionam como um sistema de interpretação da realidade (ABRIC,
2000). A partir dessa interpretação surgem novos elementos, que serão o caminho e
a direção para a relação sujeito, meio físico e social, determinando, assim, as
práticas e os comportamentos.
A orientação do como ser, como ver, como viver parte do resultado do
processo da construção da representação social. Para Abric (2000), ela se torna um
guia para a ação. É ela que orienta as ações e as relações sociais.
No processo de construção das RS são fundamentais as inter-relações
humanas que se estruturam na relação entre indivíduo, identidade, ideologia e
cultura. Esses elementos se encontram em harmonia uma vez que se baseiam na
memória, no sujeito e no ambiente em que as RS se apresentam.
Embora o foco central do presente estudo não se concentre na discussão
profunda sobre ideologia, cabe abordá-la, uma vez que também se relaciona à
noção de RS. A partir da concepção de ideologia descrita pelo sociólogo Thompson
(2009), entende-se a ideologia como fenômenos sócio históricos, que constroem as
RS.
Para Thompson (2009, p. 54) a ideologia expressa os interesses da classe
dominante na direção de que as ideias que fazem parte da ideologia são ideias que,
num período histórico particular, andam concomitantemente às ambições, aos
interesses e às decisões otimistas dos grupos sociais dominantes, à medida que
eles lutam para garantir e manter sua posição de dominação. Entretanto, para
Thompson, a ideologia representa relações de classe de uma forma ilusória, pois diz
que essas mesmas ideias não representam acuradamente a natureza e as posições
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relativas das classes interessadas; ao contrário, elas representam mal essas
relações, de tal maneira que favorecem a interesses da classe dominante.
A construção das RS é percebida através dos dizeres, e não apenas nos
dizeres dos participantes desta pesquisa, que, de modo direto e indireto, são fruto da
história. É, portanto, através da análise do discurso dos colaboradores, que se
percebe ou não alguma influência da história, da cultura, da ideologia e da sua
identidade regional na construção das suas representações sobre o movimento
grevista presenciado por eles em 2012.
Para a construção da RS, o sujeito se faz valer das suas vivências no contato
das relações com o seu contexto e aquilo que ele adquire durante todo o seu
processo de construção e amadurecimento quanto sujeito ativo, através da sua
cultura, seus valores e suas crenças formando os elementos periféricos.
Para John B. Thompson (2009) a ideologia expressa as ideias da classe
dominante sim, porém tais ideias partem de um contexto histórico, a partir de um
período histórico particular, articulando as ambições, os interesses e as decisões
dos grupos sociais dominantes, na medida em que querem manter tal status de
dominação. Segundo esse autor a ideologia se confunde nas ideias da classe
dominante. Ela representa, de forma ilusória, as relações de classes, pois tais ideias
não representam de forma verdadeira a origem, a raiz e as posições reais das
classes interessadas. Com isso, as relações de classes acabam representadas de
forma distorcida da realidade, e aí sim favorecem os interesses das classes
dominantes. Nesse sentido, a visão global encontrada no núcleo central se confunde
com todo o processo de uma construção ideológica.
Essa universalização da visão de mundo da classe dominante aparece
também em Mauro Luís Iasi (2001) quando corrobora da ideia da ilusão da
representação das classes pela classe dominante, dizendo que essa universalização
se explica não apenas pela posse dos meios ideológicos e de difusão, mas também,
e principalmente, pela correspondência que encontra nas relações concretas
assumidas pelos indivíduos e pelas classes.
Além da ideologia, existe outro elemento de grande valia, para o processo de
construção das RS: a cultura. As RS são construídas a partir do processo de
comunicação entre grupos, na interação, em que elas (as representações) transitam
e acontecem em seus contextos sociais e culturais. Como a cultura também não é
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estática, o que resulta dessa mescla entre o social e o cultural é algo que vai muito
além de uma construção de um conceito ou de uma ideia.
Se a cultura assimilada pelo sujeito o constitui e, igualmente, as suas ações,
trata-se de pensar as relações estabelecidas entre o pensar, o fazer e o representar
(o dizer). Para Abric (2001, p. 55), o propósito do dizer e o de ser é o de
compreender ―[...] a influência social, a interação e os fenômenos de grupo, a
identidade social e o funcionamento sociocognitivo‖ por meio da discursividade.
Representação é, nesse contexto, nas palavras do autor, ―[...] o produto e o
processo de uma atividade mental por intermédio da qual um indivíduo ou um grupo
reconstitui o real com o qual é confrontado e lhe atribui uma significação específica‖
(2001, p. 56). Dessa forma, os elementos periféricos se constituem.
Para Octavio Ianni (2004), a cultura se liga ao processo de construção da
sociedade e vice-versa, e nessa dinâmica as representações são construídas e, às
vezes, expostas. A cultura não é um termo que deve conotar práticas fixas. Hoje a
cultura é considerada algo que se contextualiza e se movimenta em seu tempo e em
seu espaço, na relação com o outro, e pode ser, mas não somente, aprendida e
repassada de geração a geração. Portanto, a cultura também se manifesta na
demonstração dos elementos periféricos, a partir das experiências sociais e
individuais.
A cultura se processa no decorrer do tempo e do espaço; se movimenta
conforme o sujeito também se movimenta. Entretanto, ele faz parte de algo maior
que é englobado pelo núcleo central. ―A cultura tem vida, com a vida da sociedade,
dos grupos raciais, regionais, religiosos e outros, da mesma forma que com a vida
das classes: burguesia, campesinato, operariado, setores médios‖. (IANNI, 2004, p.
167). As RS são caminhos que levam ao conhecimento do novo, através daquilo que
já se conhece, de acordo com a cultura.
É a partir desse cambiar, desse vaivém da história e do social junto aos
lugares, às instâncias, aos sujeitos, às etnias, às raças, às religiões que se
percebem as crenças, os valores, que se constroem pontos de vista, dizeres e
modos de ser, que é composto o núcleo central e que se originam os elementos
periféricos. Com todo esse processo de idas e vindas, na construção daquilo que o
sujeito pensa ser, é que se pode enxergar o caminho sobre a construção das RS.
Assim, numa discussão sobre as representações sociais a palavra e o homem
não se desvinculam, a cultura é outro fator predominante para a ―desneutralização‖
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da palavra. Entende-se cultura como as crenças, os comportamentos, os valores, as
regras, a moral e os costumes de determinada sociedade, que podem ser
apreendidos e aprendidos dentro de uma família, uma comunidade ou na própria
relação com a sociedade em que o grupo está inserido. A cultura não só reflete o
meio em que o indivíduo pertence e de onde veio com uma bagagem histórica,
simbólica e social, como também, sua expressão cultural, individual ou coletiva.
As RS não se constroem a partir de dados e fatores semelhantes e
confortáveis, haja vista que cada indivíduo traz consigo construções culturais e
sociais únicas preestabelecidas pelo núcleo central. É no convívio com o grupo e
seu espaço que a forma comum de enxergar um evento se constituirá, resultando na
RS, com seus novos dados e motivos de intercambiamento com o grupo.
O processo pelo qual a representação se torna social se apresenta em
etapas, pois o social é dinâmico e fluido. A representação hegemônica, que seriam
as práticas simbólicas; as representações emancipadas, que são diferentes grupos
que produzem uma representação a partir das suas representações e, por último, as
representações controversas que são resultantes de um conflito ou controvérsia
social e não são partilhadas pela sociedade em geral (CABECINHAS, 2004).
Outro fator presente na construção das representações sociais – a identidade
– traz, nesse processo, a consciência do que e de quem o sujeito é no mundo. Ela
está relacionada à sua história de vida, produzida na relação entre o núcleo central e
a sociedade. Aqui, entende-se que na contemporaneidade a identidade não se
consegue manter unificada e estável. Ela se fragmenta, devido à relação do sujeito
com a sociedade.
Para Stuart Hall (2003, p. 13), a identidade se tornou móvel, formada e
modificada conforme somos representados ou interpelados nos sistemas culturais
que nos norteiam e nos rodeiam. Segundo o autor, ela é construída de forma
histórica, e não de forma biológica. Assim, o sujeito pode assumir diferentes
identidades conforme o momento em que vive. A sociedade se torna uma espécie
de espelho, em que o sujeito se vê por ângulos e perspectivas diferentes.
Neste sentido, o Ethos apresenta-se como um elemento importante para as
reflexões acerca das RS, haja vista que passam uma noção discursiva que se
constrói no processo da comunicação, assim como a Representação Social, ele se
constrói através do discurso (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008), ele não é
uma imagem do locutor exterior a sua fala; é um processo interativo de influência

47

sobre o outro, uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma
situação de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada
conjuntura sócio histórica. Nesse sentido, como contribuição às reflexões acerca da
construção das RS, serão utilizadas nesta tese ideias dos autores Patrick
Charaudeau e Dominique Maingueneau.
Desse modo, percebe-se que as RS são construídas na relação entre alguns
elementos que permeiam a construção do sujeito no decorrer de toda a sua vida,
como a cultura, a ideologia e o processo de construção identitária, deixando-o livre,
mas ao mesmo tempo mantendo-o em sistemas que o controlam, transformando-o
num participante de um mundo que o faz pensar que é livre e que, ao mesmo tempo,
o molda conforme o grupo a que pertence e a sociedade em que vive dominado
pelos elementos compostos dentro do núcleo central.
Segundo Hall (2003), existe três hipóteses sobre as modificações das
identidades advindas da globalização: a primeira, a identidade nacional, está se
desintegrando como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do pósmoderno global; a segunda modificação é sobre as nacionais e as locais ou
particularistas, que estão sendo reforçadas pela resistência à globalização; e, por
último, as identidades nacionais estão sendo reforçadas, mas novas identidades –
híbridas – estão tomando seu lugar.
Tradicionalmente ela é reconhecida, por vezes, como sendo fixa; mas, no
contexto de uma prática cultural e na interação entre o eu e a estrutura e até mesmo
com a relação com o outro, sofre influências da fragmentação e da multiplicidade.
Na relação identidade e ambiente, a RS se constrói não só pelo sujeito, mas
também, no espaço e no tempo. Ao se apresentar um redimensionamento de
conceitos como imagem, opinião, atitude, valores, crenças e normas sociais
(ALMEIDA: SANTOS: TRINDADE, 2011, p. 104), a RS se transforma. A identidade
agora é móvel, e o ambiente molda o sujeito num mundo que se modifica e se
reinventa a todo o momento.
Assim, conforme Moscovici (2012), a construção das RS também depende de
fatores móveis, que compõem a realidade. O sujeito também se transforma,
construindo para si novas RS sobre determinado objeto a partir das suas relações
coletivas.
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Diante disso, os conceitos de identidade e de RS se completam e
reorganizam o próprio lugar da identidade e das RS na construção da palavra e do
discurso, trazidos pela interação com o outro. A identidade construída pelo sujeito no
e pelo mundo o guia a lugares que apresentam RS adequadas a ele. Pode-se
conceber, assim, uma relação entre o núcleo central e seu papel na construção dos
elementos periféricos.
Nesse trabalho investigativo, entende-se que na relação ideologia-identidadecultura, a cultura é um fator de muita relevância, pois se encontra alicerçada à vida
social de um sujeito que parte de um ambiente e meio em que vive em direção ao
lugar que ocupa quanto indivíduo e sujeito, pertencente a uma classe, existindo um
elo importante entre o cognitivo, a cultura e a memória que leva o sujeito à sua
representação sobre o ambiente em que vive, o grupo ao qual pertence e o seu
papel dentro dele. Portanto, temos aqui, novamente, o núcleo central.
A ideia de separação entre mente e corpo, provinda do cognitivismo clássico
e trazida pelas ciências cognitivas, recebe uma releitura no novo momento da
linguística, em que se consideram as relações mente e mundo imprescindíveis à
formação representacional do sujeito.
Os elementos mente e mundo são a base do direcionamento de vida para o
sujeito. O conhecimento elaborado em sua mente conduz ao caminho que o guia em
seu ambiente externo, levando-o a relações concomitantes a determinadas formas
de agir ou pensar, ou seja, interior e exterior convergem. A construção do
conhecimento acontece também fora da mente. Segundo Ingedore Koch (2004, p.
31), ―[...] muito da cognição acontece fora das mentes e não somente dentro delas: a
cognição é um fenômeno situado‖. Dessa forma, as RS, muitas vezes, são
construídas de forma inconsciente, num contexto de vida, de memória e de
associações feitas pelo sujeito no ambiente social em que se encontra e nas práticas
vivenciadas.
As representações sociais se dão, portanto, na relação com o outro, elas se
combinam e se separam, introduzem novos termos e novas práticas no uso
cotidiano e espontâneo. As RS diariamente e de forma espontânea se
tornam senso comum, e por outro lado, representações do senso comum se
transformam em representações científicas e autônomas. (MOSCOVICI,
2012, p. 200).
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Conforme Mikhail Bakhtin (2005), é na interação que a palavra ganha vida
(2006). Para ele, toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Na
palavra ―greve‖, existe uma complexidade por se tratar de um movimento em que as
lutas de classes são expostas e as relações sociais também como professor e
discente; sociedade e professores; familiares de alunos e professores; governo e
professores. As relações e as opiniões são diversas assim como os interesses. Aqui
ou em outras instâncias, a palavra não é somente um caminho entre mim e os
outros, conforme discute Bakhtin (2005, p. 117). Ela é o caminho, para os
entendimentos de outros enunciados. Ela aqui se torna o enunciado de um
enunciado. Ela será determinada e interpretada conforme as relações sociais e suas
práticas. A greve ocorrida em 2012, num espaço carente de uma universidade, torna
as opiniões divididas, e as palavras citadas têm um valor semântico trazido por um
enunciado, construído durante décadas pelos docentes, sem resultados efetivos.
Para entender as RS observamos no estudo uma ligação entre diferentes
falas e opiniões, que se cruzam no processo da construção do entendimento das RS
emergentes. Palavras nunca são neutras. No contexto da pesquisa elas se tornam
carregadas de dizeres, com uma carga semântica valiosa na construção das RS,
construídas no mesmo espaço por seus protagonistas.
Mesmo que Mikhail Bakhtin não tenha abordado teoricamente a noção de RS,
aqui, nesta reflexão, entende-se que há uma interessante relação entre o estudo da
palavra proposto por Bakhtin e a construção da RS. Uma e outra partem do sujeito e
da sua relação com o mundo. Portanto, constrói-se aqui um pensamento de
intercambiamento entre esses dois conceitos, uma vez que estão relacionados com
a memória e com a relação sujeito-mundo-tempo-espaço.
Conforme Bakhtin (2010), a palavra não é neutra. O que se diz é sempre
fortalecido por elementos que estabelecem convenções e que pertencem a
determinado contexto. Conforme assinala Foucault (2005, p. 93), na linguagem há
uma função simbólica, entretanto não podemos buscá-la somente nas palavras, mas
na própria existência da linguagem, na sua relação com o mundo e com tudo a sua
volta.
A palavra, mesmo dita pela primeira vez, parece ser construída por um
sujeito, mas ela é fruto de laços e entrelaços provindos da memória do próprio
sujeito ou da história. Mesmo dita por um, ela já foi dita por vários, o que resulta em
uma significação. A palavra não percorre apenas um caminho, ela vai por vários, ela
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se constrói pelos enunciados e se significa conforme o sentido que produzirão para
ela. Ela caminha pelo coletivo, e isso se coaduna com o postulado do Círculo de
Bakhtin, aqui lembrado sob a autoria de Voloshinov: ―cada enunciado é um elo na
corrente complexamente organizada de outros enunciados‖ (2003, p. 272). A palavra
inventa e se reinventa. Ela remete, ela lembra, ela constrói. Daí o caminho das RS.
O elo entre a palavra e o processo de construção da RS acontece no fator sujeito e
mundo, na mediação entre as crenças, os valores, a língua, o discurso e o mundo.
Amparamo-nos também em Koch (2004, p. 61) para ressaltar que a realidade
é construída, mantida e alterada não somente pela forma como nomeamos o mundo
mas, acima de tudo, pela forma como sociocognitivamente interagimos com ele, pela
forma como interpretamos e construímos nossos diferentes mundos.
A palavra é o elemento que compõe um texto de forma material. Carrega o
significante e o significado em formas gráficas. Entretanto, o discurso vai muito além
do liberar palavras, frases ou expressões. Um discurso está envolvido com o mundo,
e o mundo é movimento: ele se inicia no passado, passa pelo presente e tem sua
continuidade futura. Há vários participantes que ajudam na formação cultural, social
e linguística de um sujeito, que se envolve em diferentes momentos, nos espaços
diversos da sua vida. Portanto, para compreender um enunciado e a representação
social que este revela, deve-se entender como emergem e como circulam.
Nesse sentido, utilizo-me, aqui, das ideias de Ducrot (1984), para um
parêntese sobre a multiplicidade de vozes num discurso a partir do ponto de vista da
alteridade da atividade linguística. A partir da construção do ponto de vista e da
posição em que o sujeito quer se apresentar, Ducrot, quando apresenta sua teoria
sobre a polifonia da enunciação, postula a existência, em cada texto/enunciado, de
mais de um enunciador, que representa perspectivas, pontos de vista diferentes,
uma delas é aquela a que o locutor adere em seu discurso. Isto é, no discurso de um
locutor X encenam-se, representam-se pontos de vista diversos, seja irônico, seja
dramático. A partir das intenções do locutor e das suas perspectivas, mesclam-se
costumes, crenças, valores e opiniões, que formularão um discurso, que é composto
por vários.
De forma comparativa e reflexiva, pode-se construir, aqui, o pensamento de
que, assim como prega o dialogismo de Bakhtin, essa influência de outras vozes
auxilia na construção da identidade, da opinião e das crenças de um sujeito, além de
ajudar na construção das RS. Assim, se é possível transpor a ideia do estudo de
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polifonia de Ducrot para as reflexões acerca da RS, arrisca-se a dizer que o
processo de construção de um discurso seria um momento de polifonia na direção
da alteridade, no sentido de interação e de influência de dizeres, que completariam a
construção da representação social.
Enfatiza-se, desse modo, que a palavra não é neutra (BAKHTIN, 2010); ela
traz uma gama de significados carregados de vivências e de vida daqueles que a
falam. A língua não se separa do seu valor ideológico: ela nasce, vive e sobrevive do
cotidiano de quem a ouve e de quem a fala.
Bakhtin utiliza-se da metáfora das vozes para discutir a ideia da produção de
sentido. ―Nesse sentido, o conceito de dialogismo sustenta-se na noção de vozes
que se enfrentam em um mesmo enunciado e que representam os diferentes
elementos históricos, sociais e linguísticos que atravessam a enunciação‖.
(BAKHTIN, 2005, p. 111). As vozes, segundo o autor, são instrumentos que trazem
elementos importantes para a produção de sentido do sujeito, entretanto, podem
resultar em uma ―identificação imaginária‖ (BAKHTIN, 2005), que resulte no
apagamento progressivo da situação ou do sujeito, levando à anulação,
transformando a relação entre o sujeito eu e o sujeito outro; ou o eu e o
acontecimento, em algo tão misturado que desapareça. Assim, o sujeito constrói
suas RS sobre diferentes eventos, sem que no final consiga discernir o que é dele
próprio e o que veio de um todo social externo e provocador.
Nessa linha, para um caminho da construção das RS, entende-se que o ser
humano não caminha sozinho, ele se interliga a vários fatores e instâncias que o
preenchem e o influenciam no decorrer do seu contato com o cotidiano e na
construção da sua vida, fazendo-o construir e desconstruir conhecimentos e
conceitos. Tudo se transforma na construção e na (re)construção, e os enunciados
também são assim. Eles vão se mesclando com o enunciador e suas vozes, com as
palavras e, a partir daí, não é mais somente um segmento gráfico ou um
pensamento advindo de um sujeito falante. O enunciado passa a fazer parte de um
todo complexo, montado do individual para o coletivo, do real para o virtual.
Essa ideia se afina, de certa forma, com Koch (2008), que assinala que é no
interior do discurso do enunciador que aparecem as perspectivas ou pontos de vista
representados por enunciadores reais ou virtuais diferentes.
Para Bakhtin (2010), a palavra isolada do seu contexto é um elemento neutro.
Entretanto, ela nunca se apresenta isolada; portanto, mais uma vez se reitera a
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palavra não é neutra. Daí, no intercambiamento com o contexto, as RS se
desenvolvem. É, portanto, no processo da polifonia que o discurso se apresenta
como um universo de enunciadores num único enunciado.
As relações entre o eu e o outro resultam na produção de sentido. Na teoria
das RS essa relação do sujeito com o outro e com o mundo constrói suas
representações, geradas a partir de suas experiências, de suas afiliações a grupos
diferentes, da posição que ocupa na estrutura social, de seus conhecimentos
formais e informais.
Para Moscovici (2012), o sujeito, apesar de estar a todo instante se
―contaminando‖ com elementos provindos do mundo e da sua relação com o outro,
ele ainda possui sua criatividade para uma construção individual de suas RS.
Mas, sobre isso, cabe também reiterar que, de acordo com Moscovici (2012),
pessoas e grupos criam representações no caminhar da interação e da cooperação.
Elas não partem apenas de um indivíduo, de forma isolada. Uma vez criadas, elas
se tornam autônomas e circulam, se encontram, se atraem e se repelem E nesse
processo novas representações surgem, enquanto velhas representações morrem.
Assim, nesse movimentar entre o texto, o eu, o outro e o mundo se constroem
o fenômeno das RS, numa importante relação dialética entre o social e o individual,
entre a noção imagética e a verbal, entre a palavra e o mundo.
Nesse sentido, com base nos estudos elaborados por Koch e outros autores
sobre a referenciação, cabe considerar o papel do referente nessa discussão.
O referente é o objeto mental construído através das práticas sociais
(KOCH, 2005). O significante greve, quando construído e colocado num nível
discursivo pelas duas categorias através de concepções provindas da história e do
coletivo, traz elementos culturais construídos, elaborados e reelaborados sobre esse
movimento considerado direito dos trabalhadores. No entanto, nessa relação
histórica e coletiva que compõe o processo de elaboração de um referente, a
relação particular de interpretação e vivência do sujeito também se une à construção
do pensamento sobre o objeto de discurso, no caso aqui, a greve de 2012 dos
docentes federais.
Então, o significante é o elemento que indicia o referente e é construído de
forma particular, pois os sujeitos trazem para a completude de um referente a suas
crenças e suas reflexões. Dessa forma, o significante se torna passivo da
categorização, que é o resultado da construção particular de cada sujeito
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participante do mesmo evento. Para Dubois e Mondada (2003), a necessidade da
categorização do elemento discursivo emerge quando a mesma cena é vista através
de olhares distintos dos fatos e dos atores. E essa mesma cena pode passar por um
processo de tematização em que evolua no tempo discursivo e narrativo, focando
em diferentes partes ou aspectos do objeto. Nesse sentido, temos as reflexões de
Mondada e Dubois (2003) sobre o processo de construção das categorias e sua
relação com o significante:
Mesmo se nos debruçamos sobre os problemas de denotação dos objetos,
observamos que uma modificação do contexto pode levar a mudanças tanto
do léxico, como na organização estrutural das categorias cognitivas.
(MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 25).

O modo como as categorias de um objeto são construídas revela o processo
de construção das RS, revela o modo de pensar do sujeito através do seu modo de
dizer e de agir sobre o referente.
O referente se constrói no encadeamento entre língua e as diferentes práticas
sociais, sendo construído discursivamente. Nosso cérebro (KOCH, 2004) não
funciona como uma máquina fotográfica que reproduz todo o mundo de forma exata,
mas de forma a fazer uma releitura do real. Há uma reelaboração dos dados
sensoriais para fins de apreensão e compreensão, e essa dinâmica se dá de forma
particular e singular.
É exatamente no estudo da discursividade do objeto que tanto a elaboração
como a compreensão das RS acontece. Essas RS são o resultado de uma
totalidade de aspectos da vida social, ligados a uma ou mais instituições,
representados na instância da linguagem por distintos sujeitos participantes das
práticas sociais.
Na construção da RS a reelaboração da realidade não se dá de forma
particular ou subjetiva, em que se formulam opiniões estritamente únicas e
singulares. Elas são baseadas no histórico social, cultural, identitário, linguístico e do
uso da língua no e do sujeito.
Dessa forma, pode-se dizer que o discurso traz à tona todo um processo de
construção do saber e de vida do sujeito, desencadeando, as representações
sociais.
No caminho sobre os estudos da RS construídos por Moscovici (2012),
percebe-se que as RS são não um simples reflexo nem retrato da realidade, mas
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uma organização significante, amparada ora pela objetivação ora pela ancoragem. A
realidade é composta de diversos elementos que partem de instâncias culturais,
sociais, linguísticas e de identidade; portanto, entende-se, aqui, que as RS têm em
sua construção elementos provindos ora de uma realidade singular, ora de uma
coletiva.
Abric, nesse sentido, traz a teoria do núcleo central descrevendo-a como
organizadora de elementos provindos da existência do sujeito, que norteiam a
construção da sua RS. Para o autor, o núcleo central, que possui o papel mais
estável das RS, tem uma função geradora e outra organizadora (SÁ, 1996). A
função geradora, que tem a missão de transformar os elementos constituintes da
representação e sua função organizadora, segundo Abric (1994), serve para unificar
e estabilizar as RS, relacionando-as ora com a natureza do objeto representado, ora
com a relação do sujeito ou do grupo com esse objeto.
A teoria do núcleo central, trazida por Abric, procura propor um sistema duplo,
em que ambos têm funções importantes e complementares na construção da RS. O
primeiro diz respeito ao sistema central, constituído pelo núcleo central da
representação, totalmente determinado pelos contextos históricos, sociais e
ideológicos, com forte influência da memória coletiva do grupo e pelo sistema de
normas do qual faz parte, definindo a homogeneidade do grupo social. O segundo é
o sistema periférico ligado aos elementos periféricos da representação que se
relaciona entre a realidade concreta e o sistema central. Ele atualiza e individualiza
as RS e, quando ancorado na realidade do momento, suporta a heterogeneidade do
grupo, demonstrando flexibilidade, suportando as contradições que aparecem no
processo (SÁ, 1996). Entretanto, é importante entender que ambos os sistemas
caminham no sentido da completude e da integração, conforme se tentará
demonstrar neste trabalho, na direção da construção das RS.

3 UMA PESQUISA QUALITATIVA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Por se tratar de um trabalho em que se estabelece uma conexão entre o
pensar, o social e a ação, optou-se, aqui, por realizar uma pesquisa que levasse em
consideração os pressupostos qualitativos. Teve-se o objetivo exploratório, prevendo
a fala livre dos participantes na coleta dos dados. O resultado foi obtido através da
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análise das respostas ao questionário, na entrevista e no grupo focal. Na pesquisa
qualitativa, a finalidade da análise é, segundo Minayo (1994):
Estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os
pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e
ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao
contexto cultural da qual faz parte. (Idem, 1994, p. 69).

As ciências humanas têm suas especificidades no estudo do comportamento
humano e social, por isso têm também uma especificidade na busca dos seus dados
e na sua metodologia, em que se pressupõe que o dizer será a melhor estratégia de
análise, ou mesmo o não dizer. No caso desta pesquisa, o que direcionou os
pressupostos qualitativos foi a observação da relação entre o acontecimento e o seu
contexto atual, além da relação entre comportamento, cultura local e dizeres.
Foram analisados discursos sobre a greve dos professores federais ocorrida
em 2012, provindos de questionários e da participação dos colaboradores em
grupos focais e entrevistas.
A minha vivência como docente possibilitou trabalhar com o enfoque da teoria
das RS porque o evento greve como algo presenciado por diversos e diferentes
sujeitos com crenças, valores e concepções variadas e singulares, traz distintos
olhares sob um mesmo evento/fato, construídos a partir do resultado de discursos
provindos de diferentes suportes, observados por mim no meu local de docência.
A coleta de dados foi realizada em 2013, num processo de grande
expectativa da minha parte. Realizado em forma de questionário35 e enviado por email institucional para 114 professores: 81 da FACSAE e 33 do Instituto de Ciência,
Engenharia e Tecnologia (ICET). Após vários pedidos da minha parte e após enviálo quatro vezes pelo e-mail geral da instituição, somente 12 devolveram o
questionário respondido, ou seja, 10,5% dos docentes do Campus Mucuri, sendo
que 2 professores, após responderem, semanas depois, saíram para a qualificação,
e não participaram do restante do processo de coleta de dados.
A forma de coleta dos dados se deu primeiro pelo questionário enviado aos
docentes e discentes e, no segundo momento, através do grupo focal e das
entrevistas.36 Para isso, o questionário apresentou questões tanto abertas quanto
fechadas. As abertas se relacionavam à palavra ―greve‖ e tinham como propósito
35
36

Os questionários encontram-se nos apêndices ao final da tese.
Os instrumentos de coleta serão detalhados na seção 3.1.
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levar os sujeitos a tematizarem essa questão, enquanto as fechadas se destinavam
a obter informações sobre a forma de participação dos sujeitos na greve, além de
levantar seu perfil, por meio de características como idade, curso e profissão.
Para a coleta de dados dos docentes, além do questionário, havia a intenção
da realização de um grupo focal com os discentes. Entretanto, por falta de quórum,
após quatro tentativas frustradas de marcar o grupo focal com os docentes, a
estratégia foi fazer entrevistas com os presentes.
No decorrer da distribuição dos questionários houve uma expectativa sobre a
participação dos docentes e dos discentes no movimento objeto desta pesquisa,
conforme se detalhará mais à frente Ao analisá-los, constatou-se que, dos 51
discentes que responderam ao questionário, 37 haviam participado de alguma forma
da greve de 2012 através do acompanhamento das assembleias e reuniões na
própria universidade, em passeatas organizadas e abertas; dos docentes, apenas 3
dos 12 participaram, de forma efetiva, nas passeatas de rua.
Ao todo, para a pesquisa, como já antecipado, obtive 12 questionários de
docentes na faixa etária entre 30 e 60 anos e 51 de discentes com a idade entre 19
e 45 anos. No grupo dos professores, para a parte oral da pesquisa, apenas 2
participaram em forma de entrevista, pois o grupo focal, previsto no início da
pesquisa, tornou-se algo impossível de ser feito depois de quatro tentativas
frustradas de chamadas aos colegas, marcadas em diferentes datas e horários,
conforme a demanda deles próprios por mudanças de horários e datas, conforme
relatei há pouco. Além disso, para diminuição do grupo de professores que
responderam ao questionário, como já foi dito anteriormente, dois saíram na época
da data prevista do grupo focal, para a qualificação fora da instituição, o que tornou,
ainda mais remotas e sofridas, para mim, as tentativas de agrupamento desses
docentes para um possível grupo focal. De início achei que seria fácil e certa a
participação de todos os docentes convidados, uma vez que acreditava ser um
assunto relevante à classe docente. Entretanto, no decorrer do tempo fui
percebendo que os docentes se mantinham na defensiva, quando ficavam sabendo
do que se tratava a pesquisa. Percebi, da parte de muitos colegas professores, certo
constrangimento em negar a participação na pesquisa, por isso os docentes se
diziam interessados, mas poucos foram os que realmente responderam e
participaram do trabalho.
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Muitos professores, ao se encontrar comigo pelos corredores da faculdade,
informavam-me que enviariam o questionário, justificavam o motivo de ainda não o
terem enviado, entretanto nunca o enviaram. Um professor me disse: ―Ah! Eu travei
quando li a questão 7‖. Exatamente a questão em que pedia três palavras quando o
docente ouvia a expressão ―greve dos professores‖. Esse também nunca me enviou
o questionário. Outros diziam: ―Ainda posso enviar? Já passou o prazo, mas ainda
posso enviar?‖. Apesar da minha resposta afirmativa, o questionário nunca foi
enviado. Depois de dois meses de frustradas tentativas, mas de alívio por ter pelo
menos 12, percebi que não seria possível obter mais questionários respondidos
pelos professores.
Na segunda parte da coleta de dados utilizou-se com os discentes a técnica
de grupo focal, que consiste numa dinâmica composta por 6 a 10 participantes, que
não são familiares uns aos outros. Esses participantes são selecionados por
apresentar certas características em comum; no caso, associadas ao tópico que
está sendo pesquisado. Sua duração é de mais ou menos uma hora e meia.
(LERVOLINO; PELICIONI, 2001, p. 116).
A coleta de dados através da técnica do grupo focal apresenta uma vantagem
em relação à utilização de questionários, pois o grupo focal propicia um momento
menos formal e mais natural para o indivíduo esboçar suas opiniões e os
comportamentos, que trarão informações importantes para a pesquisa. Entretanto,
aqui se acredita que um instrumento complementou o outro na coleta de dados. O
questionário trouxe à tona palavras e frases relacionadas ao conteúdo do processo
de construção da representação construídas pelos sujeitos sobre o evento grevista.
A partir das palavras e frases escritas, abriu-se um leque de possibilidades de
dinâmicas em que tais representações seriam totalmente explicitadas no decorrer do
grupo focal através dos discursos dos participantes.
É

importante

ressaltar

que

as

palavras

escolhidas

para

ser

as

motivadoras/deflagradoras da discussão foram escritas mais de uma vez ou duas
vezes pelos entrevistados (dos dois segmentos) no questionário aplicado em
outubro de 2013.
O grupo focal permite aos participantes expor seus pensamentos a partir de
dinâmicas ou provocações do orientador do grupo. Além de ser uma metodologia
qualitativa de pesquisa, o grupo focal é um mediador capaz de incentivar a produção
de sentido em situações de recepção coletiva e fazer emergir processos políticos de
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questionamento de representações, formação e sustentação de identidades,
reconhecimento, legitimidade e inserção das questões levantadas por grupos
marginalizados na esfera pública. (MARQUES; ROCHA, 2006).
Segundo Mary Jane Spink (2004) as técnicas verbais são as mais eficazes na
aquisição

das RS na

medida

em

que

possibilitam

a acessibilidade às

representações, por meio de entrevistas abertas, conduzidas por um roteiro
democrático, sem amarras. Para a autora essa maneira de busca pelos dados
proporciona ouvir a voz do entrevistado, ―[...] evitando impor as preconcepções e
categorias do pesquisador‖, permitindo produzir um rico material, especialmente
quando se refere às práticas sociais relevantes ao objeto da investigação e às
condições de produção das representações em pauta. (SPINK, 2004, p. 100).
Assim, o grupo focal proporciona o intercâmbio entre o sujeito, o espaço, o
objeto e sua subjetividade. Na pesquisa qualitativa, o objeto se define não como
estático e neutro, mas como aquilo que possui uma gama de significados e relações
construídos a partir das ações de seus sujeitos concretos e sua relação com o
mundo. A formação do grupo incita à participação, por meio da qual se podem
evidenciar suas posições políticas, culturais e a projeção de identidades.

3.1 Visão geral dos participantes com base nos questionários
Os questionários37 foram distribuídos para todos os professores da
UFVJM/Teófilo Otoni da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACSAE), da
Faculdade de Engenharias (BCIT) e para os alunos dos cursos de Ciências
Econômicas, Ciências Contábeis, Matemática e Serviço Social, do primeiro ao sexto
período. A fim de viabilizar a pesquisa e a divulgação dos dados, antes da aplicação
do questionário, todos os participantes receberam, leram e assinaram o Termo de
consentimento livre e esclarecido, modelo da PUC Minas (ANEXO A).
Os docentes entrevistados foram do sexo feminino na faixa etária entre 30 a
40 anos, e os discentes foram de ambos os sexos, na faixa etária de 20 a 50 anos.
Os cursos participantes foram Serviço Social, Administração, Ciências Econômicas,
Matemática e Engenharia.

37

Os questionários citados neste capítulo encontram-se nos apêndices.
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Como a UFVJM/Campus Mucuri tem hoje cerca de 2100 alunos da FACSAE
e do BCIT, optei por trabalhar apenas com os alunos dos cursos da FACSAE. Como
faço parte do corpo docente dela, e os alunos são mais antigos e participaram desde
a inauguração da universidade na cidade, em 2006, escolhi fechar o círculo nessa
faculdade. Portanto, participaram da aplicação do questionário, em sua maioria, os
alunos dos cursos de Serviço Social, Ciências Econômicas, Administração e
Matemática.
No dia 20 de novembro de 2013, distribuí os questionários aos discentes, que
o receberam de forma tranquila. A maioria se prontificou a responder ao
questionário. Poucos demonstraram certo receio quando mostrei na sala de aula o
material, expondo o assunto da pesquisa. Alguns perguntaram se teriam que se
identificar, mas, logo que souberam que isso não seria necessário, ficaram mais
tranquilos e responderam ao questionário.
Assim, para aplicação dos questionários, pedi autorização aos professores
correspondentes às turmas e cursos que eu gostaria que participassem da pesquisa;
solicitei alguns minutos a eles e, dentro da sala, apliquei os questionários,
recebendo-os de volta imediatamente. Os períodos escolhidos foram do 1º até o 6º.
Essa escolha se deu porque a maioria dos alunos que cursam esses períodos
estava na instituição desde 2012, época da greve.
Alunos de outros cursos38 participaram também respondendo ao questionário,
uma vez que estavam presentes em sala de aula durante a aplicação, porque
estavam, naquele semestre, cursando a disciplina do professor que aplicou o
questionário para mim. Esclareço que, nesta pesquisa, não se buscou examinar a
construção da RS de alunos de determinado curso, de forma específica, mas dos
discentes como um todo, como estudantes de uma mesma instituição. Portanto, a
mistura de cursos não acarretou nenhum prejuízo dos resultados deste trabalho.
A partir do questionário distribuído aos docentes, foram tiradas informações
acerca da presença docente em sindicatos como participantes em algum cargo ou
como filiados e formas de participação/atuação na greve de 2012. Veja-se o Quadro
1.
Quadro 1: Tipo de participação docente na greve das IFES (Teófilo Otoni - 2012)

38

Outros cursos participantes da pesquisa: ciências econômicas, matemática, administração de empresas e
ciências contábeis.
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Atividade

Na maior parte
delas

Algumas
vezes

Nunca

Passeatas

3

3

-

Assembleias convocadas pelo comando de greve
local

7

1

-

Algum outro tipo de reunião

5

3

-

Outro tipo de participação

3

-

-

Fonte: Questionários aplicados aos docentes participantes desta pesquisa.

Dos docentes entrevistados 80,35% consideraram que participaram de
alguma forma na greve. Com base no questionário constatou-se que dos
professores entrevistados apenas 25% eram sindicalizados, dividindo-se entre a
seção iniciada em 2008 em Teófilo Otoni à Associação dos Docentes do
Mucuri/ADOM e Sindiute, sendo que o restante não era sindicalizado em seção
alguma.
Como se pode ver no Quadro 2, a participação de discentes na pesquisa foi
em número maior.
Quadro 2: Tipo de participação discente na greve das IFES (Teófilo Otoni - 2012)
Atividade

Na maior parte
delas

Algumas
vezes

Nunca

Passeatas

6

20

9

Assembleias convocadas pelo comando de greve

6

17

14

Algum outro tipo de reunião

1

15

16

Outro tipo de participação

3

-

-

Fonte: Dados da pesquisa.

3.2 O caminho percorrido para a construção do grupo focal – uma escolha
metodológica

A escolha pela dinâmica do grupo focal se dá por ser uma técnica
metodológica de coleta de dados, para pesquisas qualitativas, possibilitando um jogo
dialético, em que o observador, o moderador e os participantes se encontram em
movimentos de palavras, de dizeres, de não dizeres, de silêncios e de ruídos,
através de dinâmicas propostas pela moderadora (papel assumido por esta
pesquisadora).
Segundo Solange Lervolino e Maria Cecília Pelicioni (2001, p. 116), a meta do
grupo focal é a interação entre os participantes da pesquisa e o pesquisador, com o
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objetivo de colher os dados necessários, a partir das discussões propostas, focadas
em tópicos específicos e diretos.
No grupo focal, o intuito é desenvolver uma discussão acerca do objeto. No
trabalho, aqui proposto, os materiais de provocação utilizados durante a atividade
foram a charge (ANEXO B), bem como palavras e expressões deflagradoras
retiradas dos dados obtidos por meio dos questionários (QUADRO 4), que serviram
de ganchos e, incitaram discussões e manifestações sobre o evento greve dos
professores federais em 2012.
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Quadro 3 : Todas as palavras escritas pelos docentes e discentes remetendo à palavra
GREVE

39

Docentes

Discentes

Articulação da classe docente (1)

Amostra da realidade (1)

Conscientização (1)

Atitude (1)

Democracia (2)

Atraso (3)

Desinteresse político (1)

Avanço (1)

Desorganização

Bagunça no calendário acadêmico (2)

Desvalorização (1)

Cidadão (1)

Direitos (2)

Cobrança (1)

Insatisfação (1)

Comprometimento (1)

Inutilidade

Conquistas (3)

Luta de classes (1)

Decepção (1)

Luta por direito (1)

Democracia (1)

Lutas (6)

Descaso (1)

Manifestação (2)

Desmotivação (1)

Mobilização (3)

Desrespeito (1)

Negociação (1)

Dinheiro (1)

Opressão (1)

Direitos (18)

Perda (1)

Discussão (1)

Reivindicação (3)

Mudança (10)

Reposição (1)

Mundo melhor (1)

Repressão (1)

Paralisação (2)

Resistência (1)

Parar (1)

Respeito à classe trabalhadora (1)

Participação (2)

-

Perda de tempo (1)

-

Persistência (1)

-

Polícia (1)

-

Política (1)

Para uma melhor visualização e análise do Quadro 3 as palavras estão em ordem alfabética na coluna
docente.
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-

Prejuízo (1)

-

Problemas (1)

-

Professores insatisfeitos (1)

-

Progresso (2)

-

Protesto (3)

-

Reforma (1)

-

Reivindicação (8)

-

Renovação (1)

-

Reposição (1)

-

Resistência (1)

-

Sair da zona de conforto (1)

-

Salário - aumento (2)

-

União (3)

-

Valorização da classe que manifesta (1)
Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 3 apresenta a lista de todas as palavras escritas e já quantificadas
nos questionários, tanto pelos docentes quanto pelos discentes, sobre o que lhes
evocava a palavra ―greve‖. Na busca pelas palavras deflagradoras para o grupo
focal, outros quadros foram sendo construídos (APÊNDICES F, G e H) e analisados
quanto ao número de vezes que as palavras foram ditas.
As palavras constantes no Quadro 4 foram retiradas da questão 7 do
questionário e quantificadas nas duas categorias para a elaboração da lista das
palavras deflagradoras para o grupo focal.
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Quadro 4 : Palavras escritas pelos docentes e discentes sobre o significado da palavra
GREVE DOS PROFESSORES

40

DOCENTES

DISCENTES

Ausência de um projeto profissional (1)

Apoio da comunidade do ensino superior (1)

Carreira desestruturada (1)

Atraso na carga horária discente (2)

Condições de trabalho (1)

Atraso na formatura (1)

Conquista (1)

Bem de todos (1)

De novo? (1)

Carga horária (1)

Descaso(1)

Categoria mal remunerada (1)

Desvalorização da educação (1)1

Categoria não respeitada (1)

Esse modelo já deu...

Conquista (1)

Eterno subdesenvolvimento (1)

Desmotivação (1)

Para uma melhor visualização e análise do Quadro 4, as palavras estão em ordem alfabética na coluna
docente.
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Excesso de órgãos representativos (1)

Determinação (1)

Falta de apoio popular (1)

Diálogo minimizado com a sociedade (1)

Falta de coesão

Dignidade (1)

Falta de informação (1)

Direito (1)

Falta de resultado

Discentes prejudicados

Luta (1)

Educação prejudicada (1)

Luta de classe

Enem prejudicado (1)

Melhoria (1)

Exercício da cidadania (1)

Mobilização (2)

Futuro (1)

País atrasado (1)

Governo (1)

Povo ignorante (1)

Legítima (1)

Precariedade (1)

Luta (6)

Rebaixamento salarial (1)

Luta contra a precarização (1)

Reivindicação salarial (1)

Lutas trabalhistas (1)

Reivindicação salarial histórica (1)

Melhores condições de trabalho (5)

Resistência (1)

Melhoria na educação (1)

Salário (1)

Merecimento (1)

Salários baixos

Mobilização limitada pela classe (1)

Temos que pensar em outra forma de reivindicação.

Não há arbitrariedade (1)

Valorização (1)

Necessária (1)

Desordem social (1)

Organização (1)

-

Plano de carreira (1)

-

Poucos avanços nos requerimentos (1)

-

Qualidade (1)

-

Qualidade de ensino (1)

-

Reclamando juntos (1)

-

Reivindicação para o estado (1)

-

Reivindicação salarial (2)

-

Relevante (1)

-

Resistência (1)

-

Salários (3)

-

Salários baixos (1)

-

União (1)

-

Valorização profissional (6)

-

Valorização salarial (9)
Fonte: Dados da pesquisa.

Depois da construção do quadro principal em que se apresentavam todas as
palavras escritas pelas duas categorias, remetendo à expressão de greve dos
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professores para cada docente e discente, um novo quadro foi construído
(APÊNDICE H), no qual se focalizou a frequência das ocorrências. No exame do
apêndice H, percebeu-se que, para a questão 7, uma única palavra escrita mais de
uma vez foi pelos docentes: mobilização.O quadro 5 apresenta-se como quadro final
das palavras mais frequentes para as duas categorias – professores e alunos –, no
que toca às respostas para as questões 6 e 7. Por essa razão, foram retiradas as
palavras usadas como deflagradoras no grupo focal, o que se detalhará
oportunamente.
Quadro 5: Palavras escritas mais de uma vez pelos docentes e discentes sobre o significado
de greve
Atraso

Manifestação

Protesto

Bagunça no calendário acadêmico

Melhorias

Reivindicação

Conquistas

Mobilização

Salário

Direitos

Mudança

União

Indignação

Paralisação

Valorização
profissional

Liberdade

Participação

-

Luta

Progresso
Fonte: Dados retirados do questionário da pesquisa.

Como destaca Fiorin (2013, p. 184), a enunciação é uma instância de
mediação entre a língua e a fala; assim, o grupo focal proporciona um espaço entre
a língua e o poder dizer, o poder sentir, o poder calar num processo social dialético,
que resulta na construção e na percepção de representações sociais, através do
dizer e do não dizer das palavras.
Mediante essa situação de interação, no processo de discursivização dos
participantes, emergiram pistas de muitas representações, observadas através dos
recursos e estratégias linguístico-discursivos adotados pelos participantes durante a
atividade do grupo focal.
Ao se trabalhar com o grupo focal, promovem-se condições para que o
processo de enunciação torne-se bastante ativo. Sobre isso, retomo Bakhtin (2010,
p. 116), que assinala que a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos
socialmente organizados, e mesmo que o interlocutor não esteja explícito de forma
real, ele poderá ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual
pertence o locutor. Ainda que todos os participantes integrem uma mesma situação
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– o grupo focal –, nessa dinâmica não se deve esperar dizeres homogêneos, uma
vez que em um grupo aparecem diferentes formas de pensar e agir. Afinal, cada
indivíduo virá de um meio social e cultural diferente e com experiências individuais
específicas. Mas é exatamente nas diferenças ideológicas dos sujeitos participantes
que as RS serão descobertas e evidenciadas no grupo focal.

3.2.1 O grupo focal com os discentes
É na interação entre os participantes do ato da fala e a situação social mais
imediata e o meio social mais amplo, que se possibilita a construção do enunciado
(BAKHTIN, 2010). Dessa forma, o grupo focal organizado com os discentes, a partir
das palavras deflagradoras construídas com o ajuda do questionário, foi pensado
como um segundo expediente metodológico que ajudasse a visualizar o processo de
construção das RS sobre a greve de 2012 na UFVJM.
O grupo focal dos discentes ocorreu no mês de outubro de 2014, numa sala
de aula reservada por mim. Ele foi composto por 7 participantes e teve duração de
36 minutos e 25 segundos. A participação foi de pelo menos 1 aluno de cada curso
da FACSAE.
A etapa da construção do grupo focal, de forma real, começou com convites
aos discentes para a participação dessa atividade. No entanto, foi um trabalho árduo
de captação dos participantes, uma vez que muitos deles não se dispuseram a fazer
parte da atividade. Percebendo que poderia haver um insucesso, fui de sala em sala
buscando os discentes que participaram do questionário. Não foi uma organização
fácil. Para construir todo o grupo de discentes, houve vários contatos, por e-mail,
muitas vezes, não respondidos. Desta forma, comecei a ligar e a insistir com e-mails
para que participassem da atividade. Alguns diziam que iriam, mas no dia não
apareceram. Enfim consegui, com muito esforço, reunir 7 discentes para a
realização do grupo focal.
Na primeira chamada para o grupo focal solicitei a ajuda de uma profissional
da saúde da instituição, que, além de estar à disposição para situações de estudos
pessoais, tem um conhecimento sobre psicologia, que poderia de alguma forma ser
útil para mim, quando discutíssemos os dados obtidos no grupo focal. Ademais, eu
acreditava que seria difícil a possibilidade de participação de algum docente como
meu auxiliar, uma vez que todos possuem muitas tarefas a ser realizadas em seu
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dia a dia. Entretanto, no dia do primeiro possível grupo focal, a observadora, nem
ninguém compareceu, justificando e se desculpando por e-mail mais tarde.
Após a minha tentativa frustrada de realização do grupo focal e de conseguir
a minha primeira observadora e discentes participantes tive a sorte de me encontrar,
por acaso, no corredor da instituição, com uma docente da FACSAE, também da
área da psicologia, que se prontificou a ser a observadora do meu grupo focal, após
eu descrever minha situação, sendo realmente assim até o final. O papel da
observadora, nessa etapa, foi o de auxiliar a moderadora na construção de um
entendimento dos ―instrumentos‖ de produção de sentidos através de gestos, de
atitudes, de posições ou de falas. A observadora se sentou num ponto estratégico
da sala, de onde podia ver todos e, assim, fazer suas anotações sobre a atividade e
os participantes.
A observadora recebeu um roteiro elaborado por mim, para que o seguisse
enquanto caminhava o grupo focal, entretanto combinamos que ele não seria
considerado

uma

ferramenta

fechada,

pois

novos

dados

poderiam

ser

acrescentados a ele, caso fosse necessário. Durante toda a realização do grupo
focal com os discentes, a observadora esteve atenta aos detalhes das falas e das
atitudes. Após o fechamento do processo, os dados foram repassados a mim em
uma folha manuscrita e, então, iniciei os trabalhos de transcrição das falas e análise
dos dados.
Para o local da realização do grupo focal, foi necessário fazer uma reserva
formal e institucional de uma sala de aula. Feito isso, organizei a sala em meio
círculo e direcionei o grupo focal do princípio ao fim. Distribui as letras do alfabeto na
ordem em que os participantes se sentavam e expliquei a eles que seriam
identificados no trabalho pelas respectivas letras.
Como já relatado, os questionários aplicados foram o pontapé inicial da
discussão, através de palavras retiradas das respostas às questões 6 e 7, tomadas
como deflagradoras. As falas, durante a realização do grupo focal, foram registradas
num gravador. Todos os participantes do grupo focal permitiram, antes do início da
dinâmica, que suas falas fossem gravadas e foram informados de que seriam
identificadas na tese e na gravação pelas letras distribuídas na organização do
grupo, e não por seus nomes verdadeiros. Assim, cada participante se identificava
pela letra recebida e quando iniciava sua fala.
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Com o objetivo de provocar reações no grupo, coloquei um cartaz no chão,
com a palavra ―greve‖ e depois um segundo com ―greve dos professores‖, junto com
as palavras deflagradoras, misturadas, retiradas do questionário sobre o assunto.
Tais palavras foram selecionadas, como já foi dito, conforme eram repetidas mais de
uma vez no questionário dos dois segmentos entrevistados. Para a palavra greve e
para a expressão greve de professores tem-se, portanto as palavras deflagradoras:
luta e direitos, que foram as mais registradas pelas duas categorias. Entretanto,
entendeu-se aqui que outras palavras ou expressões seriam importantes para a
construção da identificação das RS sobre a greve de 2012 das IFES, pelos
discentes. Nesse sentido, foram acrescentadas à dinâmica do grupo focal as
palavras: alunos, desinteresse político, temos de pensar em outra forma de
reivindicação, perda de semestre, polícia, conquistas, professores e prejuízo. Tais
palavras foram retiradas das respostas aos questionários, revelando posições
diversas sobre a greve.
Solicitei aos participantes que falassem com voz firme e próxima ao aparelho,
para que houvesse melhor nitidez para a gravação. Para o terceiro momento, após o
término da discussão das palavras, finalizei a atividade sobre as palavras e os avisei
que finalizaríamos o trabalho do grupo focal, analisando uma charge sobre greve. A
charge mostrava uma televisão personificada, em um corpo humano, sendo que o
aparelho se encontrava no lugar da cabeça e afirmava: Como se noticia uma greve:
ao lado da figura algumas frases explicavam a afirmação. Desta forma, coloquei a
charge (ANEXO B) no data show e a passei de mão em mão na forma impressa
também, para que pudessem observá-la e comentá-la. Os participantes a
analisaram e se colocaram à vontade para debatê-la, utilizando muitos argumentos
acerca do papel da mídia numa situação de greve.

3.3 A entrevista com os docentes

Como já comentado, todos os docentes da UFVJM/Campus Mucuri, no
primeiro momento da coleta dos dados, foram convidados a participar do
questionário. Entretanto, apenas 2 docentes do BCIT participaram dos questionários
e 9 da FACSAE e, na continuidade dos trabalhos, apenas docentes da FACSAE
participaram do momento da entrevista, e ambos do mesmo curso.
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Na atividade da entrevista também me coloquei como mediadora,
direcionando a entrevista.
No dia 10 de outubro de 2014, às 14h30min, numa sala previamente
reservada por mim no prédio da FACSAE, no campus do Mucuri, realizou-se uma
entrevista de 24 minutos e 51 segundos com docentes da FACSAE-UFVJM.
Conforme assinalado noutros pontos deste texto, a primeira intenção foi a realização
de um grupo focal com pelo menos 5 docentes da instituição, o que não ocorreu
devido a inúmeros desencontros entre os docentes que haviam respondido ao
questionário. As datas nunca coincidiam, e os profissionais sempre tinham outros
compromissos.
Para a realização da coleta dos dados, a partir do possível grupo focal com
docentes da instituição, foram propostos diferentes horários, haja vista que os
docentes sempre tinham alguma atividade além do ensino, que são a pesquisa e a
extensão. Dessa forma, sempre houve uma preocupação em tentar organizar o
possível encontro conforme a demanda vinda dos profissionais solicitados.
Entretanto, após quatro tentativas frustradas, apenas dois docentes
compareceram ao até então grupo focal. Assim, como a atividade proposta no
primeiro momento não poderia ser realizada devido ao pequeno número de
participantes, houve a necessidade e a urgência de transformar o grupo focal em
entrevista, uma vez que, se não fossem aproveitados naquele momento, a
possibilidade de qualquer contato com docentes seria mínima, pois estava sendo
demonstrado ali, depois de diversos contatos feitos por mim, seja por e-mail, seja
pessoalmente e muitas ausências, que o professorado, por diferentes motivos, não
estava interessado em participar da pesquisa.
Mesmo que os docentes que responderam ao questionário tivessem
demonstrado interesse em participar do grupo focal, nenhum deles compareceu às
quatro tentativas de realização, mesmo que eu tivesse perguntado anteriormente a
eles quais dias seriam mais adequados para a realização da atividade, e eles
direcionando os dias possíveis. Assim, nas quatro tentativas, em duas me mantive
sozinha na sala, aguardando, uma vez que nem o possível observador apareceu, no
terceiro já estive acompanhada pelo observador que me acompanhou no quarto e no
grupo com os discentes.
Assim, a entrevista aconteceu no mesmo dia em que seria a realização do
grupo focal para os docentes. Nela foram consideradas as palavras deflagradoras,
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luta e direitos. As palavras utilizadas na entrevista para deflagrar as falas dos
participantes da entrevista foram as mesmas dos discentes: alunos, desinteresse
político, temos de pensar em outra forma de reivindicação, perda de semestre,
polícia, conquistas, professores e prejuízo. A entrevista foi realizada de forma que
levasse aos participantes a se sentir livres em responder sobre o que lhes vinha à
cabeça após a leitura das palavras, como se fosse em um grupo focal. A questão
final, feita por mim, que não foi feita aos discentes foi: Vocês teriam alguma
sugestão para outros modelos de greve?
Na continuidade do processo da realização da entrevista, colocamo-nos
sentados um de frente para o outro e, à medida que íamos lendo as palavras
deflagradoras, cada um ia dando sua opinião sobre elas, através de algumas
perguntas mediadoras realizadas por mim.
Como a sala estava prevista e organizada para um grupo focal, uma nova
dinâmica foi repensada e utilizada. Cada docente tinha a sua vez de falar. Essa
dinâmica, escolhida através da distribuição das letras A e B de forma aleatória, deu
a ordem da fala aos participantes.
Dessa forma, o que deveria ter sido um grupo focal, tornou-se uma entrevista.
Entende-se que houve constrangimento por parte dos docentes não presentes em
negar, de forma direta, sua participação na atividade. Entretanto, entende-se
também que o tema sempre foi e será polêmico, acarretando sentimentos diferentes
entre os docentes.
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4 A CONSTRUÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A GREVE: UMA
REFLEXÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE REFERENCIAÇÃO E A TEORIA DO
NÚCLEO CENTRAL
Conforme apresentado anteriormente, o processo da referenciação se
constrói no encadeamento entre língua e seus diferentes objetos de discurso. Essa
relação se dá entre o global e o contextual.
No processo da elaboração da RS, a teoria do núcleo central, trazida por
Abric (2000/2001), nos mostra que a construção das RS se baseia nos elementos
externos e internos relacionados ao sujeito: estes envoltos no que ele chama de
sistema central e aqueles no que chama de elementos periféricos. Temos aí,
portanto, um dos pontos de contato entre a Teoria das Representações Sociais e os
estudos sobre a referenciação.
Sobre isso, cabe dizer que a reelaboração da realidade não se dá apenas da
forma particular ou subjetiva como se formulam as opiniões estritamente únicas e
singulares, que são baseadas no histórico social, cultural, linguístico e do uso da
língua no e do sujeito. Pode-se dizer que o discurso traz à tona todo um processo de
construção do saber e de vida do sujeito, relacionado aos sistemas central e
periférico, que constroem as RS que operam como uma memória ora coletiva, ora
individual.
Nesse sentido é que se buscou verificar como foram organizadas as RS
acerca da greve de 2012 no Campus Mucuri nos discursos que constituem o corpus
deste trabalho. Os elementos trazidos pelos participantes se inserem ora no sistema
central, ora no sistema periférico. O objeto representado aqui, portanto, é construído
e reconstruído no processo da elaboração da RS.

4.1 Questionários docentes e discentes: reflexões e análises
No questionário dos docentes e dos discentes foram solicitadas respostas
discursivas para as questões de nº 5 a 10. As respostas de 6 a 9, apresentadas no
Quadro 5, a seguir, foram consideradas como ponto de partida para a análise
porque são dissertativas e relatam a posição do participante sobre movimento
grevista. Por isso, elas foram utilizadas para as reflexões nesta tese.
Os dados obtidos foram categorizados a partir das unidades semânticas e da
quantidade de vezes que foram ditas pelo participante. Na análise das palavras a
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partir de tal categoria, entende-se também o mecanismo do não dizer (DUCROT,
TODOROV, 2001). A palavra diz, entretanto, de forma paradoxal, e a sua presença
também pode significar a ausência de outra ou mesmo a presença de outra,
ressignificando seu sentido. O referente ―greve‖ não necessariamente é o mesmo
nem para os docentes nem para os discentes, ele tem sentido diferente conforme o
contexto e a posição que os participantes ocupam. Nesse sentido, referente, aqui,
traz à tona diferentes modos de pensar e dizer, inclusive, fazendo emergir nos
discursos as identidades construídas pelos participantes em torno do evento
estudado. A palavra se torna viva no contexto do seu uso, juntamente com a
participação daquele que diz.
Vejamos as questões propostas.
Quadro 6: Questões 6 a 9 dos questionários (para discente e para docente)

6.

Diga as 3 primeiras palavras, expressões ou frases que vêm à sua cabeça quando lê a palavra
―greve‖.

7.

Diga as 3 primeiras palavras, expressões ou frases que vêm à sua cabeça quando lê a
expressão ―greve de professores‖.

8.
9.

Qual a sua opinião sobre a greve dos professores da UFVJM do ano 2012?
Para você qual é o papel de uma greve?
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa

Na questão 6 foi solicitado aos docentes que escrevessem as três primeiras
palavras que lhes vinham à mente, quando liam a palavra ―greve‖. No Quadro 7
acrescentou-se à frente da palavra o número de vezes que ela foi escrita pelos(as)
docentes no decorrer das respostas. Aqui tais palavras são consideradas integrantes
do núcleo central sobre o objeto greve.

Quadro 7: Resposta à questão 6: palavras ou expressões escritas pelos docentes sobre o
papel de uma greve
Articulação da classe docente

Inutilidade

Perda

Conscientização

Luta de classe

Reivindicação (3)

Democracia (2)

Luta por direito

Reposição

Desinteresse político

Lutas (6)

Repressão

Desorganização

Manifestação (2)

Resistência

Desvalorização

Mobilização (3)

Respeito à classe trabalhadora

Direitos (2)

Negociação

-

Insatisfação

Opressão

-
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Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

As palavras do Quadro 7 derivam de representações acerca da greve. Aqui
podemos iniciar uma reflexão estabelecendo uma relação entre a palavra greve e
sua função como prática social. Nessa direção, como prática social de uma classe,
têm-se as seguintes palavras: articulação, conscientização, democracia, direitos, luta
de classe, luta por direito, lutas, manifestação, mobilização, negociação,
reivindicação, resistência e respeito à classe trabalhadora. Elas também vão ao
encontro da concepção de luta e estão envolvidas no campo semântico dessa
palavra, o que nos leva a ver sustentada ainda mais a centralidade da concepção de
―luta‖ na RS de greve. Todas elas designam dizeres sobre o processo grevista e
suas ações como manifesto de uma classe sob a perspectiva de um grevista,
demonstrando as justificativas e os objetivos desse evento social, que tem como
palavra determinante, à maneira de um núcleo central, a palavra luta, com grande
número de ocorrências nos dados, como é demonstrado no Quadro 8.
Quadro 8
Palavras

Docentes

Discentes

Direitos

2

18

Lutas

6

20

Mobilização

3

4

Reivindicação

3

8

A partir do quadro 8, construído com base no estudo do questionário
distribuído ao docente da FACSAE e do BCIT, vê-se que tanto a palavra luta quanto
a palavra direitos predominam na construção da ideia de greve, seja para o docente
seja para o discente. Dessa forma, pode-se dizer que a palavra luta e a palavra
direitos se estabelecem num lugar forte, nesta tese, para representar a ideia de
greve, podendo se tornar um traço importante para a construção do núcleo central
do evento greve para as duas categorias participantes.
As palavras desinteresse político, desvalorização, insatisfação, opressão e
repressão podem aqui ser interpretadas como remetendo aos fatores que motivam
uma greve, daquilo que está por trás da realização dela, pelo menos daquilo que se
verbaliza com frequência sobre ela.
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As palavras desorganização, inutilidade, perda e reposição parecem-nos
acenar para traços que remetem a experiências locais dos sujeitos e, curiosamente,
evocam aspectos negativos sobre esse evento. Tomamos tais elementos como
índices de traços do sistema periférico da RS de greve evocada.
Na questão 7 foi solicitado aos docentes que escrevessem as três primeiras
palavras que lhes vinham à mente, quando liam a expressão ―greve dos
professores‖. Na organização do Quadro 9, é possível retirar novos elementos que
trazem pistas dos elementos periféricos em torno daqueles que constituiriam o
núcleo central da RS de greve, tal como apresentado acima.
Quadro 9: Resposta à questão 7: palavras, expressões ou orações escritas pelos docentes ao
lerem “greve dos professores”
Ausência de projeto profissional
Carreira desestruturada
Condições de trabalho
Conquista

Falta de apoio popular
Falta de coesão
Falta de informação

―De novo?‖

Luta
Luta de classe
Melhoria
Mobilização (2)

Descaso
Desordem social
Desvalorização da educação
―Esse modelo já deu...‖
Eterno subdesenvolvimento
Excesso de órgãos
representativos

Falta de resultado

País atrasado
Plano de carreira
Povo ignorante

Precariedade
Rebaixamento salarial
Reivindicação salarial
Reivindicação salarial histórica
Resistência
Salário
Salários baixos
Temos que pensar em outra
forma de reivindicação
Valorização da categoria
Valorização (2)

Fonte: Dados da pesquisa.

No Quadro 9 algumas palavras nos oferecem pistas para a compreensão dos
elementos periféricos envolvidos na RS de greve de professores, exatamente
porque parecem remeter à experiência local do sujeito, como: ausência de projeto
profissional, carreira desestruturada, condições de trabalho, de novo?, esse modelo
já deu..., eterno subdesenvolvimento, excesso de órgãos representativos, falta de
apoio popular, falta de coesão, falta de resultado, país atrasado, plano de falta de
apoio popular, falta de resultado, país atrasado, plano de carreira, povo ignorante,
temos que pensar em oura forma de reivindicação.
As palavras do Quadro 9 ilustram como os elementos periféricos permitem
ancorar a representação na realidade do momento, determinados pelo contexto do
momento e de uma experiência particular trazida para a atualidade. Pelo fato de os
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elementos periféricos aludirem a um processo flexível e partirem de uma relação que
está em constante movimento entre sujeito e realidade que o envolve, pode-se dizer
que tais palavras indiciam de experiências provindas de sujeitos que vivenciam sua
profissão e o evento greve, mas que ora são participantes deste evento ora não,
cambiando, desta forma, sua posição e sua opinião sobre essa prática social. Os
elementos periféricos perpassam pela história pessoal dos sujeitos em direção à
construção do núcleo central, desencadeando na RS sobre a greve dos professores.
Todas as palavras do Quadro 9 abaixo demonstraram um desgaste particular
daquele que diz sobre o movimento realizado por tantos anos através de
reivindicações de diferentes classes de trabalhadores.
Conforme se nota no Quadro 9, parece ter sido construída pelos próprios
docentes uma imagem de um movimento que tem dificuldade em sensibilizar
governo e não cria um efeito esperado na classe docente. Esse sentimento de
frustração pode ser percebido nas palavras descaso, falta de apoio popular, falta de
coesão, esse modelo já deu. Através dos elementos periféricos, percebe-se uma
posição acerca do não reconhecimento do trabalho docente por parte do governo,
demonstrada pelas palavras desvalorização da educação, salários baixos, eterno
subdesenvolvimento, país atrasado e povo ignorante.
Entretanto, aparecem palavras no Quadro 10 que demonstram a validade da
greve como um movimento importante de melhorias ao trabalhador, como
valorização da categoria, melhoria, conquistas, lutas de classes e luta.
Nesse sentido, no Quadro 11 evidencia-se a ideia positiva da ação de fazer
uma greve e legitimá-la, aparecendo, novamente, a palavra luta e luta de classe.
Quadro 10: Aspectos que indiciam uma visão positiva dos docentes sobre o movimento greve
Conquistas

Negociação

Democracia

Valorização da categoria

Luta de classe

Reivindicação

Luta por direito

Resistência

Lutas

Respeito à classe trabalhadora

Melhorias

-

Negociação
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.
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Sabe-se que é no discurso que os referentes se constroem, pois estão ligados
a práticas sociais e a contextos específicos. Nesse sentido, a palavra ―negociação‖
se transporta a um novo nível de interpretação nesta tese, em que agora se
enquadra em um contexto de direitos, e não de causa ou efeito da greve.
O sistema de interpretação tem uma função de mediação entre o indivíduo e o
seu meio e entre os membros de um mesmo grupo (SÊGA, 2000, p. 130). A palavra
se transforma a partir da sua relação com a prática social e sua realidade.
A construção da palavra ―negociação‖, que participa como objeto construtor
do núcleo central da RS de greve, acontece no contexto em que a palavra transita
da ação do governo no ano 2012 de negociar com um sindicato que representava
uma minoria de IFES, enquanto o sindicato que representava a maioria das federais
nacionais era ignorado em suas propostas ou mesmo reivindicações. A ação da
greve em 2012 foi uma ação conjunta entre diversas IFES, entretanto o governo
negociou apenas com um sindicato, ignorando o outro que representava uma
maioria de federais. Dessa forma, entende-se que a palavra ―negociação‖ nos dados
examinados tornou-se um direito, e não mais a causa ou o efeito, uma vez que foi
ignorado enquanto um direito do trabalhador. Para a construção das RS se levam
em conta os contextos históricos, sociais e culturais. Dessa forma, constrói-se, aqui,
a reflexão de que a palavra negociação parte do núcleo central da palavra greve,
obtendo uma nova designação no contexto em que a negociação foi realizada, ou
seja, na greve de 2012. A palavra, portanto, é reconstruída em um contexto
específico, demonstrando, assim, a flexibilidade da palavra e a sua não neutralidade.
Já quanto à expressão ―greve de professores‖, as respostas obtidas no
questionário podem indicar também um olhar de desesperança e um sentimento de
―estar farto‖, como vista na expressão ―de novo?‖ no processo de se fazer a greve, o
que inclusive pode indiciar a adesão de diferentes vozes sociais contrárias a essa
prática, provindas de pessoas externas ao evento.
Na construção desse referente, algumas palavras chegam a revelar quase
uma ideia de ―não permissão‖ da realização de uma greve de professores ou talvez
de pessimismo, ilustrados no Quadro 11, relativo às palavras e outras frases que
representariam, sob o ponto de vista aqui assumido, elementos periféricos da RS de
greve.
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Quadro 11: Aspectos negativos relacionados pelos docentes sobre o movimento greve dos
professores
 Ausência de projetos profissionais

 Falta de apoio popular

 ―De novo?‖

 Falta de coesão

 Descaso

 Falta de informação

 ―Esse modelo já deu...‖

 Falta de resultado.

 Eterno subdesenvolvimento

 Temos que pensar em outra forma de reivindicação

 Excesso de órgãos representativos
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

A comparação entre as questões 6 e 7 nos leva a uma reflexão sobre a forma
pela qual o referente, no caso, a greve, é construído em um determinado momento e
reconstruído no texto em outro momento pela classe docente, a partir de elementos
linguísticos citados ora na questão 6, ora na questão 7. A greve como um
movimento geral e de qualquer trabalhador é um ―respeito à classe trabalhadora‖,
como foi dito por um participante, enquanto que, quando feita pela classe docente,
torna-se ―falta de coesão‖ ou, ainda, refere-se a ela como um modelo que ―já deu‖ e
―de novo?‖, demonstrando um cansaço ao movimento.
Enquanto referente, o objeto greve ativa um todo de uma realidade de luta de
forças entre o fraco e o forte, em que os primeiros, no caso, os docentes lutam por
seus direitos, enquanto o segundo, o governo, acredita que os direitos já foram
repassados. É realmente uma luta de braço.
Aqui, ao se relacionar a greve à categoria dos professores, esta se torna um
referente complexo com variados olhares e pontos de vista trazidos pela própria
classe dos professores e, por que não dizer, aflorando diferentes emoções. Ao se
expressarem através de determinadas palavras, percebe-se que há uma mescla da
experiência coletiva e da do indivíduo, uma articulação entre o elemento central e o
elemento periférico, se mistura ―a luta‖ e o ―direito‖ com o ―Temos que pensar em
outra forma...―. Ao se incluir no grupo a partir da partícula ―temos‖, o docente se
coloca como participante de um movimento, mas demonstrando que não concorda
mais como ele acontece, descrevendo um sentimento de cansaço e desesperança.
Assim, o referente ―greve‖ na direção de uma greve de docentes não mais é
descrito como direito do trabalhador. Essa palavra não aparece no Quadro 11, agora
a greve é vista como um ―modelo ultrapassado‖, que tem ―pouco apoio popular‖,
―não tem coesão‖ e que é algo ―repetitivo‖, entretanto ainda é vista como ―Luta‖.
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Todas essas formas linguísticas podem nos levar à inferência de que as
outras categorias, como os bancários, por exemplo, que deflagram greve
constantemente no Brasil, a realizam de forma totalmente diferente da forma como a
classe docente a realiza. A greve docente é referenciada em algumas falas dos
docentes, como algo ultrapassado e pouco atualizada. Entretanto, tanto uma greve
bancária como a de um professor possui a mesma característica de paralisação de
um serviço.
Ainda sobre os dados, cabe reiterar que, embora se flagrem pistas de que a
―greve‖, de uma forma geral, e a ―greve dos professores‖ são representadas de
formas diferentes pelos sujeitos da pesquisa, percebe-se a força que a ideia de ―luta‖
tem para os dois referentes, algo que parece remeter ao núcleo central da RS de
greve.
Na teoria do núcleo central, na perspectiva de Abric (2000), entende-se que o
objeto greve é referenciado a partir de um turbilhão de dizeres, enraizado na história
do trabalhador, sua relação com o patrão e sua condição de trabalho. As relações de
trabalho construídas ao longo do tempo no Brasil sustentam uma visão sobre greve
que pouco engrandece o trabalhador, e esse olhar parte da própria sociedade. Isso
acontece porque a história da construção relação empregado versus empregador
sempre foi tensa desde a construção do País. A história da construção trabalhista no
Brasil, em raras e excepcionais exceções, na maioria das vezes, foi contada por
aqueles que o colonizaram.
A preocupação em se tornar um país livre, no âmbito territorial e das ideias,
vem desde 1882, ano em que se efetivou a independência – ainda que a
constituição desse território geográfico e simbólico legítimo se solidifique aos
poucos, seguindo os aspectos da colonização. Conforme Octavio Ianni, (2004, p.
16), o que prevalece ainda hoje é o sentimento do passado, uma continuidade
colonial, o escravismo, o absolutismo. Para o autor, a forma de organização do
Estado

nacional

garante

ainda

nos

tempos

de

hoje

a

continuidade,

o

conservantismo, as estruturas sociais herdadas do colonialismo. Essas relações
sociais remetem a um pensamento contemporâneo de classes, que, muitas vezes,
serve de referência na construção da RS sobre greve.
Nessa direção, entende-se que as relações de trabalho se concentram no
patrão, na produção, no lucro e no trabalhador. Desse modo, a greve se estrutura
em um discurso econômico e social, que traz diferentes formas de ver e dizer sobre

78

as diferentes formas de produção, ora é vista como direito, luta, ora é vista como
algo ultrapassado. O discurso da greve está enraizado nas relações trabalhistas de
direitos do trabalhador, mas paradoxalmente esta não é, muitas vezes, valorizada e
compreendida pela sociedade, conforme se pode flagrar nos dados até então
trazidos.
Assim, em outro momento do questionário, quando se referem à ―greve‖ ou à
―greve de professores‖, aparecem falas variadas e, de certa forma, contraditórias. De
um lado, ―respeito à classe trabalhadora‖, ―luta‖, ―reivindicações por melhores
salários‖; e quando é a greve da categoria docente, torna-se algo relacionado a
―esse modelo já deu‖ ou ―temos que pensar em outra forma de reivindicação‖.
Os participantes se envolvem nos discursos de influência e dominação que
produzem dúvidas naqueles que o ouvem sobre a legitimidade de uma greve dos
professores. Produzem um caminho bifurcado entre a expressão ―greve‖ e ―greve
dos professores‖, como sendo, de certa forma, ações distintas, de padrões e
relevâncias também diferentes.
Nesse sentido, o discurso traz através da interação, referente-sujeitosrealidade, uma reconstrução da própria realidade, por meio do que se revelam nas
RS. A teoria do núcleo central corrobora com toda essa reflexão, demonstrando
como o global e o individual se misturam na construção das RS, isto é, ora a greve é
vista como um direito, ora como algo que está ultrapassada, pelo fato de não haver
uma valorização nem por parte da sociedade nem por parte do governo, conforme já
se expôs anteriormente. Através da memória coletiva o sistema central constrói
opiniões e dizeres, e o sistema periférico o reconstrói.
Pode-se dizer que o conhecimento do mecanismo de como uma greve
funciona vem da experiência do próprio docente, para quem ―esse modelo já deu...‖
―de novo?‖. Essa ideia de insucesso do movimento é também, de algum modo,
alimentada pela mídia, pois, muitas vezes, esta não a divulga de forma detalhada
expondo à sociedade sua real motivação, expõe sim opiniões nem sempre
verdadeiras ou imparciais, resumindo-a, simplesmente ao fato de discentes estarem
perdendo aulas. A greve pode ser também avaliada como algo conquistado como
um dos direitos do trabalhador e não apenas do trabalhador-professor. Dela já
resultaram grandes conquistas, adquiridas com o movimento entre os anos 1980 e
1984.
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A mídia, como elemento importante no processo da construção das
representações sociais sobre a greve de 2012, foi uma forma de divulgação de
opiniões e tornou-se algo tão forte, que não se consegue ter mais o controle sobre
ela. É o caso das redes sociais e das mídias impressas, televisivas e digitais. Dentro
de um padrão esperado, num senso comum de uma sociedade justa, esperar-se-ia
que a mídia tenha um papel de mediadora e, sabe-se, nem sempre é assim.
No século XXI, o ―espaço público‖ encontra-se em diversos lugares públicos,
em que todos e todas têm a liberdade de exporem a opinião, mesmo que não sejam
opiniões científicas, baseadas em fatos, mas apenas particulares e singulares
mescladas em diferentes interesses que hoje movem a sociedade moderna. Sabese que a mídia está vinculada a uma linha hegemônica baseada na economia. Desta
forma, ela não é neutra, nem é autônoma e muito menos democrática. Há uma
ilusão de uma mídia pública e independente.
No caso do evento grevista de 2012, a mídia manteve-se distante41, em sua
maioria, às solicitações pautadas pelos docentes federais, resumindo-as ao patamar
salarial. As opiniões formadas sobre a greve dos professores federais foram
alimentadas por informações provindas de diferentes meios de comunicação,
utilizando diferentes formas sensoriais como: a imagem, a audição e a visão. A
forma como foram recebidas por cada sujeito dependeu de como cada um construiu
através de suas experiências socioculturais e comunicativas.
Parte daí uma ideia de intimidade em um pensamento construído e enraizado
em conhecimentos prévios e reflexões que emergem não apenas de um passado
sobre a história do movimento, construída por diversos protagonistas com diferentes
forças no sistema, mas de sensos comuns.
No Quadro 12, a seguir, são trazidos dados relativos à questão 8, em que foi
solicitado aos docentes que descrevessem a opinião própria agora sobre a greve na
UFVJM em 2012.
Quadro 12: Visão dos docentes sobre a greve de 2012 na UFVJM/Campus Mucuri
Adesão pequena dos docentes.
Apoio discente.
Articulação de uma universidade do interior com as dos grandes centros.
41

A discussão sobre a mídia não será a mais importante deste capítulo, mas para uma reflexão sobre o
distanciamento dela com o movimento grevista das federais em 2012, indica-se o link:
www.viomundo.com.br/voce-escreve/greve-das-federais-e-o-silêncio-da-mídia.html
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Ausência de valores civis e políticos.
Baixa disposição para a luta política.
Bem organizado.
Buscas por conquistas.
Colocou na pauta uma agenda política de lutas da categoria.
Comando de greve ativo.
Congregação de distintos sujeitos na mobilização da luta.
Desencontro de opiniões.
Discussões e atividades por todo o período, mesmo sem um sindicato efetivo.
Esvaziamento das plenárias.
Esvaziamento das reuniões de trabalho.
Fraca.
Grande adesão.
Importância da unidade de classes (2).
Importantíssimo momento para a universidade.
Individualismo.
Legítimo.
Mais visibilidade da UFVJM na cidade de Teófilo Otoni.
―Manteve-se firme, coesa, repleta de trabalhos.‖
―Me deixou bastante espantado, positivamente!‖
―Os debates se deram em clima de respeito, focados em questões à carreira docente e
à universidade pública.‖
Participação dos professores.
Reafirmou o desinteresse do governo pelo ensino brasileiro.
Reflexão sobre a necessidade de uma organização sindical.
Sucesso.
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

A partir da análise do Quadro 12 e levando em consideração o que tomamos
como elementos centrais e periféricos das RS sobre greve com base nas respostas
anteriores, temos que a greve de 2012 na UFVJM/Campus Mucuri apresenta, para
os docentes, dois vieses construídos acerca dela, um positivo e outro negativo,
como mostram os quadros a seguir 13 e 14.

Quadro 13: Traços positivos da greve
Apoio discente
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Articulação de uma universidade do interior com as dos grandes centros
Bem organizado
Colocou na pauta uma agenda política de lutas da categoria
Comando de greve ativo
Congregação de distintos sujeitos na mobilização da luta
―Discussões e atividades por todo o período, mesmo sem um sindicato efetivo‖
Grande adesão
Importância da unidade de classes
Importantíssimo momento para a universidade
Legítimo
Manteve-se firme, coesa, repleta de trabalhos
Me deixou bastante espantado, positivamente!
Participação dos professores
Sucesso
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

Quadro 14: Traços negativos da greve
Adesão pequena dos docentes
Ausência de valores civis e políticos
Baixa disposição para a luta política
Esvaziamento das reuniões de trabalho
Fraca
Individualismo
Reafirmou o desinteresse do governo pelo ensino brasileiro
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

Nota-se que a leitura sobre o movimento grevista de 2012 no Campus Mucuri
feita pelos participantes foi diversificada, visualizando e assumindo certas falhas que
enfraqueceram o movimento na época, como a baixa disposição para a luta política
e o individualismo. Acredita-se, aqui, que cada participante construiu sua forma de
enxergar o movimento no Mucuri a partir das suas práticas e vivências. Dessa forma,
notou-se uma diversidade de visões que, de certa forma, remete aos elementos
periféricos da RS de greve. Observaram-se, ainda, visões opostas entre os sujeitos,
como é o caso em que um participante escreve ―grande adesão‖, e o outro, ―adesão
pequena dos docentes‖. Tais opiniões sobre um mesmo evento remetem a um traço
importante da RS de greve, que é a adesão. Representar um objeto é relê-lo em um
contexto, construindo formas de pensá-lo e explicá-lo. A forma como o sujeito
representa o objeto e como ele visualiza o mundo e o acontecimento.
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Nesse sentido, a partir do Quadro 13, ao se analisarem as palavras trazidas
pelos participantes da pesquisa, na concepção positiva, mantém a ideia de greve a
partir núcleo ―luta‖. As palavras trazidas ilustram um movimento de parceria entre a
classe, um trabalho em grupo e de movimentação em direção a um determinado
objetivo.
Note-se que a greve foi representada no Quadro 13 como um evento
grandioso, transformado em orgulho, como o fato de integrar a universidade do
interior às dos grandes centros e demonstrar uma união da classe de forma
organizada e com o apoio dos discentes. A partir da análise dos elementos
caracterizados como traços negativos no Quadro 14, percebe-se a greve como um
evento esvaziado, em que o governo não atende às reivindicações e a própria
classe se mostra descrente do movimento e do seu sucesso. Ao levarmos em conta
que numa greve o sucesso é ser ouvido pelo governo, o fato de o governo ignorar e
demonstrar seu desinteresse às solicitações da classe já pode ser considerado um
fracasso pelo movimento.
Após a leitura dos Quadros 10, 11 e 12, notam-se três momentos de
representação da greve. O primeiro a focaliza de forma geral; o segundo a toma
dentro da classe docente, de forma geral também; o terceiro a concebe em um
movimento no movimento dentro da UFVJM/Campus Mucuri. Por meio desses
dados, pode-se chegar aos traços que parecem compor o núcleo central da RS de
greve e mesmo aqueles que dizem respeito aos sistemas periféricos.
Na Figura 2, as palavras que estão no centro indicam o núcleo central, e as
que estão ao seu redor remetem aos elementos periféricos da RS de greve, ou seja,
àquilo que parece trazer a experiência do sujeito:
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Figura 2: Relação núcleo central e as palavras que indicam os elementos
periféricos

SALÁRIOS
BAIXOS
INSATISFAÇÃO

MELHORIAS

MOBILIZAÇÃO

NEGOCIAÇÃO

LUTA /
DIREITOS

LUTA DE
CLASSES

CONQUISTA

RESPEITO À
CLASSSE
TRABALHADORA

DEMOCRACIA
REIVINDICAÇÃO

Fonte: Elaboração da autora.

Ainda tomando como campo de análise os dados do Quadro 14, note-se que
eles remetem aos pontos positivos e negativos sobre a experiência da greve na
universidade. Sobre isso, veja-se que formas como ―apoio discente‖, ―legítimo‖,
―comando de greve ativo‖, ―sucesso‖, ―bem organizado‖ remetem à ideia de Luta,
elemento forte do núcleo central da RS de greve. Esse mesmo elemento está na
base dos aspectos assumidos como negativos: ―baixa participação dos docentes‖,
―baixa disposição para a luta política‖, ―desencontros de opiniões‖ ou ―adesão
pequena dos docentes‖.
Vale lembrar que a universidade em que os dados foram gerados tem como
história o seu pouco tempo de existência. Foi criada em 2006, no plano de expansão
do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, então a opinião menos ―exigente‖

84

sobre o movimento grevista na UFVJM nos leva a crer, aqui, que se baseou na
história recente de vida da universidade. Na frase ‖mais visibilidade da UFVJM na
cidade de Teófilo Otoni‖, entende-se que antes ela não era muito conhecida pela
comunidade onde se encontra. Por isso, a greve foi boa para dar mais visibilidade a
ela por parte da sociedade de Teófilo Otoni.
Outro fator que demonstra que a greve foi boa para a UFVJM, na visão dos
docentes, se constrói na frase ―articulação de uma universidade do interior com a
dos grandes centros‖, escrita pelo docente. A partir dessa frase, percebe-se que o
participante entende que quem não está nos grandes centros está isolado. Dessa
forma, a greve deu visibilidade. A inferência feita é que o interior é menos ―visível‖
que os grandes centros. Por isso, a greve foi uma espécie de vitrine. Os adjetivos
utilizados, como ―legítimo‖, ―bem organizado‖ e ―ativo‖, favorecem a imagem positiva
do movimento na instituição.
Ao mesmo tempo em que se revelam opiniões de que a greve foi uma forma
de vitrine para a universidade UFVJM/Campus Mucuri perante a sociedade, ela
representa um ponto em que se explicita a fragilidade do corpo docente enquanto
grupo. A concepção de greve traz a ideia da união de uma classe em prol de uma
luta conjunta. Em uma greve espera-se que a própria classe esteja unida, lutando
por suas reivindicações no âmbito salarial e da qualidade de trabalho e ensino.
Entretanto, através dos dados discursivos analisados, viu-se que os participantes
revelam sentimentos e pontos de vista paradoxais, por exemplo, o entendimento da
própria classe de que a greve é um direito do trabalhador, mas que vem sendo
enfraquecida, através dos tempos não apenas pelo governo e pela mídia, mas
também pela própria categoria que a legitimava como um direito.
O Quadro 15, que agora tem como dados o discurso dos docentes na
entrevista, traz-nos importantes pistas sobre a questão em foco.
Quadro 15: Visão sobre a greve de 2012 no Campus Mucuri
Adesão pequena dos docentes
Ausência de valores civis e política
Baixa disposição para a luta política
Individualismo
Fraca
Fonte: Dados retirados da entrevista.

85

Pode-se dizer que o modo como a greve foi referenciada no discurso docente
mostra a fragilidade do grupo enquanto classe. Em uma greve o sujeito se torna algo
além da sua condição de cidadão, mas passa a ser um membro daquela categoria e
classe. Segundo Iamamoto (2001) a noção de classe42 e unidade se dão no ―salto‖
entre o determinismo econômico e a liberdade política:
Ocorre no processo em que a classe deixa de ser um fato puramente
econômico para tornar-se um sujeito consciente da história, elaborando sua
vontade coletiva, condição para se tornar uma classe nacional em luta pela
hegemonia na sociedade. Em outros termos, o que está em jogo é a
transição da classe em si – da esfera da manipulação imediata do mundo –
para a classe para si – para a esfera da totalidade, da participação. Esse
processo de ruptura com a alienação é mediatizado pela ética e pela
política. (IAMAMOTO. 2001. p. 82).

Assim, a partir das respostas dadas pelos participantes docentes do
questionário, foi possível observar os seguintes aspectos sobre a greve de 2012 na
UFVJM:
Quadro 16: Pontos negativos
 Baixa disposição para a luta política
 O desinteresse do governo pela Educação
 A importância da luta e união da classe.
 O individualismo
 A necessidade de uma organização sindical
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa
 A ausência de valores civis e políticos

Quadro 17: Pontos positivos
 Apoio discente
 Articulação de uma universidade do interior
com as dos grandes centros
 Congregação de distintos sujeitos na
mobilização da luta
 Discussões e atividades por todo o período,
mesmo sem um sindicato efetivo

 Grande adesão
 Legítimo
 ―Os debates se deram em clima de respeito,
focados em questões à carreira docente e à
universidade pública.‖
 Participação dos professores

Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

42

A expressão política das classes supõe sua existência social objetiva, isto é, condições históricas que tornem
possíveis interesses sociais comuns e sua apropriação coletiva pelos indivíduos sociais. Interesses que
ultrapassam a mera dimensão econômico-corporativa, elevando-se a uma dimensão universal. Esse
movimento dos sujeitos sociais de apropriação coletiva e organização dos seus interesses se revela como
processo de luta e de formação da consciência de classe. Adquire visibilidade pública através da ação voltada
à defesa de seus interesses comuns ante os das demais classes, dotando-os de universalidade. (IAMAMOTO,
2001).
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Na questão 9 (nove) propõe-se ao docente/participante dar a opinião sobre o
papel de uma greve. Neste ponto, remeto o leitor ao Quadro 18 que apresenta as
respectivas respostas.

Quadro 18: Respostas dos docentes à questão 9: o papel de uma greve
Respostas dos docentes à questão 9: o papel de uma greve
 (1) Abrir negociações com os órgãos responsáveis pelo descontentamento. CAUSA E
NEGOCIAÇAO
 (2) Apresentar à sociedade brasileira os problemas vividos por uma ou mais classe de
trabalhadores. VISIBILIDADE
 (3)―Conscientizar o grupo de sua importância dentro da classe a que pertence, estando em
sintonia com suas realidades, problemas e busca de soluções, no sentido de fortalecer a sua
categoria‖. GRUPO
 (4)Contribuir para uma maior articulação entre as diversas frações da classe trabalhadora e por
uma ampliação da consciência de classe. DESCONTENTAMENTO
 (5) Demonstrar a insatisfação de uma classe. DESCONTETAMENTO
 (6) ―Luta coletiva e voluntária do trabalhador pela valorização de uma categoria visando obter ou
evitar a perda de benefícios.‖ VITRINE
 (7) Manifestar descontentamento.
 Melhores condições de trabalho e de aumento salarial.
 (8) ―Pensar na greve implica pensar no formato e no conteúdo, a garantia de direitos dos
trabalhadores legítimos, a insistência no mesmo modelo dos anos 1980/1990 tornou ineficaz a
forma.‖
 (9) Preservar e conquistar direitos e a dignidade profissional e social da classe trabalhadora.
 (10) Propor sugestões levantadas de comum acordo entre todos.
 (11) Reivindicar.
 (12) ―Tendo em vista que no Brasil os professores são os segmentos mais desvalorizados entre
todos os servidores federais e ainda que existem muitas instituições de ensino superior sem
nenhum tipo de estrutura, o papel de uma greve vai desde a defesa de condições salariais e de
trabalho, até uma denúncia de como o Estado vem tratando a Educação no Brasil. Nesse
sentido, uma greve força o Estado a colocar na agenda as condições para o funcionamento de
uma política de educação comprometida com os interesses da sociedade.‖
 (13) ―Tentar minimizar as constantes e aceleradas perdas de direitos e remuneração da classe
trabalhadora, tendência [...] acentuada em países de formação dependente e subdesenvolvida‖
 (14) ―Tentar resolver o problema sério da remuneração injusta e melhoria nas condições de
trabalho. ―Quando vejo os salários de políticos, de juízes realmente é preciso que se lute por
mais justiça, especialmente nas áreas de Educação e saúde.‖
 (15) Uma estratégia de lutar pela universidade pública e pelo trabalho docente.
Fonte: Questionário da pesquisa.

Durante a aplicação do questionário, ao responderem à questão nº9, os
docentes/participantes discorrem que as solicitações feitas durante a greve e que,
também foram a causa dela, são legítimas, por exemplo: a melhoria das condições
de trabalho, salários e planos de carreira. Nesse sentido, nota-se, aqui, com base
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nas respostas, que a palavra ―greve‖, através dos seus interlocutores, remete a um
dinamismo de sentimentos e representações real e prático, dentro de um universo
de reivindicações e luta por melhorias, que acompanha o cotidiano da educação, em
que os sujeitos estão inseridos. Há referências positivas na ação de reivindicar os
direitos docentes. Ao analisar os discursos, consegue-se perceber os verbos como
refletores de um universo de representações que esboçam o lado positivo, de
esperança, de parceria, de um movimentar em grupo e de contribuição em relação à
concepção de greve e sobre aqueles que estão envolvidos nela, corroborando com
análises feitas anteriormente, demonstrando a palavra luta com sendo a que ocupa
o lugar do núcleo central.
Quadro 19: Verbos usados pelos docentes na construção de aspectos positivos
sobre a greve de 2012





 Demonstrar
 Propor
Abrir

Manifestar
 Reivindicar
Apresentar
 Pensar
 Tentar minimizar
Conscientizar
 Preservar
 Tentar resolver
Contribuir
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

Com base nas respostas à questão 9, observa-se que os verbos fazem parte
de um grupo semântico que possibilita perceber o entorno da construção da RS pelo
viés da teoria do núcleo central e da sua concepção de interação entre o sistema
central com o periférico, demonstrando que a RS construída pelos participantes
sobre o objeto greve docente parte de um ponto de vista que demonstra entender
que a luta do trabalhador por melhores dias, como profissional, é uma luta legítima e
coletiva, que contribui, conscientiza e faz pensar.
Notam-se também pequenas oscilações e variações de posição que podem
estar relacionadas aos diferentes papéis que os sujeitos vivem. Exemplo disso foi
um questionário aplicado a um participante/docente, que, na época da greve, era
discente da instituição.
Na questão 8, em que se pergunta a opinião sobre a greve, o sujeito
respondeu: ―Eu estava concluindo a graduação no curso X, pessoalmente
atrapalhou bastante os meus planos. Como discente, digo que uma greve sempre é
muito prejudicial, pois interrompe o semestre, ficamos sem estar de férias e sem
podermos prosseguir os estudos. É um tempo de ‘vácuo‘. Foi muito ruim‖.
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A utilização do modalizador bastante pelo sujeito pode ilustrar o quanto o
sujeito não gostou da greve e o grau do prejuízo que ele como discente obteve com
ela. Posicionando-se de forma negativa à greve. Ainda, quando ele diz: ―ficamos
sem estar de férias e sem podermos prosseguir os estudos‖. Ele enuncia,
recorrendo ao grupo, como um protagonista que ficou prejudicado no processo da
greve, mas se coloca no posicionamento enunciativo de discente. Os verbos
―ficamos‖ e o ―podermos‖ junto à preposição ―sem‖, no caso de, ―sem podermos‖,
demonstra que o grupo todo ficou prejudicado com a greve, não somente ele, mas
todo o grupo. Desse modo, fortalece-se o grau de prejuízo, uma vez que não houve
prejuízo só para uma pessoa, mas para várias. O discente ainda acrescenta a
expressão ―que é um tempo de vácuo‖, tornando ainda maior a gravidade da
situação, uma vez que se sabe que ―ficar no vácuo‖ é uma expressão que
demonstra ―ficar no vazio‖, ―ficar no nada‖; portanto, o sujeito deixa emergir, na sua
resposta, um ponto de vista que remete à posição social e enunciativa de discente,
que toma a greve não de forma positiva.
Entretanto, na questão 9, em que se pergunta qual o papel de uma greve, o
mesmo participante que na questão 8 respondeu que a greve era ―ficar no vácuo‖ ,
agora, na figura docente, em 2013, responde: ―O papel da greve é reivindicar, é
tentar resolver o problema sério da remuneração injusta e melhoria nas condições
de trabalho. Quando vejo os salários de políticos, de juízes, realmente é preciso que
se lute por mais justiça, especialmente nas áreas de educação e saúde‖. Aqui,
nesse exemplo, a RS construída sobre a greve para esse sujeito, agora na posição
enunciativa de docente, emerge a partir de uma segunda identidade, construída na
relação entre discente e docente. Portanto, a compreensão sobre a greve variou
conforme o lugar que o sujeito ocupou naquele momento, com dois papéis distintos,
em momentos diferentes da sua vida.
Em um mundo em que tudo está em movimento, parar em um território que já
esteve paralisado na educação por décadas pode trazer diferentes emoções,
conforme a posição que o sujeito ocupa no processo grevista, mesmo que todos
concordem que a greve é um direito legítimo, que parte de um sistema democrático
de uma luta coletiva e, no caso da universidade, talvez até uma necessidade, devido
a suas demandas. Porém, para muitos, a greve pode não ser o melhor caminho,
pela ideia de que ela significa parar e depois ter que fazer a reposição.

89

As palavras com um valor positivo, citadas pelos participantes, carregam um
valor social, politicamente correto, trazidos de um senso comum: direitos,
reivindicações,

lutas,

manifestação,

democracia,

mobilização,

conquistas,

indignação, etc. Pode-se dizer talvez que todas elas foram ancoradas em valores
historicamente construídos, ancorados em pensamentos e dizeres socialmente
aceitos em relação ao direito do professor sobre a palavra ―greve‖.

4.2 Análise do questionário discente
É importante ressaltar que o questionário discente foi pensado de forma
similar ao questionário docente, com perguntas idênticas, e foram solicitadas a eles
respostas discursivas nas questões de nº 5 a 10.
Dessa forma, para a análise do questionário discente, também serão
analisadas as respostas discursivas de 6 a 9. Igualmente aos docentes, nas
questões 6 e 7 apresentadas nos Quadros 20 e 21, foi solicitado aos discentes que
escrevessem as três primeiras palavras que lhes viessem à mente, quando liam a
palavra ―greve‖.
As palavras ou expressões escritas pelos discentes nas questões 6 e 7
aparecem no Quadro 20. Tal qual na análise do questionário docente, os números à
frente da palavra indicam quantas vezes a palavra foi escrita no decorrer do
questionário pelo discente e, dessa forma, iniciamos a elaboração do possível
quadro de traços que compõem o núcleo central da RS de greve.
Temos os seguintes resultados no que toca à questão 6 (discentes): ―Escreva
as 3 primeiras palavras, expressões ou frases que vêm à sua cabeça quando ouve a
palavra ‗greve‘‖:
Quadro 20: Respostas dos discentes










Amostra da realidade
Atitude
Atraso (3)
Avanço
Bagunça no calendário
acadêmico (2)
Cidadão
Cobrança
Comprometimento
Conquista







Igualdade
Indignação (2)
Insatisfação
Justiça
Liberdade (2)







Polícia
Política
Prejuízo
Problemas
Professores insatisfeitos






Luta (22)
Manifestação (7)
Melhores condições de trabalho
Melhorias (6)






Progresso (2)
Protesto (3)
Reforma
Reivindicação (8)
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Conquistas (3)
Decepção
Descaso
Dinheiro
Direitos (18)
Discussão
Emancipação
Gigante

 Grupos sociais










Mobilização (4)
Movimento estudantil
Mudança (10)
Mundo melhor
Paralisação (2)
Parar
Participação (2)
Perda de tempo









Renovação
Reposição
Resistência
Sair da zona de conforto
Salário / aumento (2)
União (3)
Valorização da classe

 Persistência
Fonte: Dados retirados do questionário

A visão e o sujeito discente se apresentam com maior clareza, quando
aparecem palavras que direcionam a um universo sobre o significado da greve
interpretado por essa categoria. As palavras como ―atraso‖, ―bagunça no calendário‖
e ―prejuízo‖, ―reposição‖ e ―paralisação‖ remetem a uma visão discente sobre o
movimento.
No Quadro 20, aparecem palavras que revelam que os discentes têm ciência
de que uma greve traz alguns desconfortos, entretanto ela é vista, como já foi vista
também nas análises sobre a visão docente de greve, como uma estratégia para a
valorização do trabalhador, através das palavras ―conquista‖, ―indignação‖, direitos‖,
mudanças‖ e persistência‖.
Note-se que aparecem palavras que, pela frequência, nos direcionam a um
possível núcleo central como ―luta‖, ―direitos‖, ‖mudança‖ e ―reivindicação‖. Todas
essas palavras partem da ideia de que o discente entende que greve é a construção
das mudanças através da luta e da reivindicação.
No possível núcleo central que se começa a estabelecer, a partir das palavras
encontradas no questionário dos discentes, as palavras que ocupam esse lugar
deflagram a ideia de que uma greve é sinônima de luta conjunta e a valorização de
um grupo, mesmo que para isso tenha que haver prejuízo e algumas perdas.
Assim, palavras que ajudam na composição de um possível núcleo central
como ―direitos‖, ―mudança‖ e ―luta‖ aparecem e podem ser interpretadas como a
intenção do discente em ser solidário à greve, em entender que uma greve é
importante para a construção de um mundo melhor como já foi dito.
As palavras prejuízo e problemas são interpretadas aqui a partir de
sentimentos de desagrado, preocupação e perda, enquanto que avanço, gigante,
igualdade, justiça, mudança, mundo melhor, reforma, sair da zona de conforto e
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união revelam construções positivas em relação a uma greve, bem como
sentimentos de potencialidade, de mudança, de esperança e de continuidade de
emoções positivas. Ao se utilizarem palavras como gigante, o discente pode estar se
ancorando em um movimento de luta em que a população saiu às ruas no ano 2013,
apoiando o movimento contra os aumentos das passagens de ônibus, que começou
em Porto Alegre, chegou a São Paulo e depois se estendeu por todo o Brasil. Esse
movimento pretendia transformar o olhar sobre o Brasil para um país ―gigante‖ não
apenas na extensão territorial, mas também de um país constituído de um grande
número de pessoas que lutam pela melhoria da vida do cidadão e lutam contra a
corrupção. Assim, o país Brasil se tornaria o gigante: aquele que finalmente está
acordado, segundo o ponto de vista dos promotores desse movimento!
No Quadro 21 explanam-se as primeiras palavras, expressões ou frases que
vieram à mente do discente ao ler a expressão ―greve dos professores‖ na questão
7.
Quadro 21: Respostas dos discentes sobre greve dos professores











 Melhores condições de trabalho (5)
Atraso na carga horária dos discentes
 Melhoria na educação
Atraso na formatura
 Merecimento
Carga horária
 Plano de carreira
Categoria mal remunerada
 Pouco investimento do governo à educação
Categoria não respeitada (2)
 Reivindicação salarial (2)
Conquista
 Salários (3)
Desmotivação
 Valorização profissional (6)
Direito (4)
 Valorização salarial (9)
Educação precária
Luta (5)
Fonte: Dados da pesquisa.

Como se viu, ao responder à questão 6, em que se pergunta apenas sobre
greve, os discentes não se utilizam de palavras que levem à ideia de que a greve é
apenas por salário. Contudo, no Quadro 21, acima, referente à questão 7, percebese que há uma relação de significados feita pelos(as) discentes entre grevedocentes-salário.
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Quadro 22: Relação greve-docentes-salários
 Salário (3)
 Categoria mal remunerada
 Valorização salarial (9)
 Pouco investimento do governo à educação
 Pouco investimento do governo à educação
Fonte: Dados retirados desta pesquisa

Nota-se que, para a maioria dos discentes que responderam ao questionário,
o salário é a primeira motivação para a deflagração de uma greve. Eles entendem
que é um momento de luta e de direito como em qualquer outra greve. Porém, ainda
na questão 7, no decorrer das respostas, percebe-se que os discentes relacionam o
fator econômico à greve julgando-o fundamental para que um docente esteja
satisfeito na sua profissão de lecionar.
Por essa razão, pode-se dizer que a RS construída pelos discentes sobre
―greve de professores‖ parte da ideia de que a condição de satisfação do professor
em relação ao seu emprego é ser bem remunerado. O fato de a maioria dos
discentes escrever que greve de professores é a valorização salarial demonstra
como a ação de fazer uma greve está fortemente vinculada ao fator econômico. É
certo que outros fatores de motivação para a deflagração de uma greve foram
mencionados no questionário, como direitos, lutas, conquistas, valorização
profissional e plano de carreira; entretanto, o fator dito em maior número foi ligado à
ideia econômica.
Assim, com base em teóricos como Marilda Villela Iamamoto (2001), parte-se
da ideia de que ―direito‖ é um deflagrador de uma greve, na concepção de que se o
trabalhador tem o discernimento e a tranquilidade de saber que a paralisação da sua
produção é seu direito previsto e validado por uma constituição, então greve se
constitui como uma motivação em um cenário, como o do Brasil, de pouco diálogo
entre a classe docente e o governo. Portanto, a palavra se transforma e se
reconstrói em seu contexto de uso, dentro da concepção de elementos que trazem
uma carga periférica trazida através da história de luta da categoria docente por
melhores condições de trabalho. A palavra direito, também, não é mais somente
uma condição de permissão, mas também uma mola propulsora e até uma arma de
ataque em uma reivindicação salarial ou de melhoria de condições de trabalho.
É certo que a deflagração de uma greve está intrínseca e historicamente
ligada ao fator econômico; entretanto, com base nas respostas dos docentes e dos
discentes ela é não somente o fator econômico, mas também a luta pela não
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precariedade na educação, pelas condições de trabalho dignas e pela não
desvalorização da educação, portanto é sempre considerada através da luta.
Podemos dizer que, através dos elementos periféricos, transforma-se aquilo
que é coletivo e estático naquilo que é flexível e que resulta no processo da
construção da representação social sobre a greve dos professores, especificamente,
através de uma vivência social e histórica, de um reagrupamento de ideias e
imagens centradas em um mesmo assunto, por isso, entende-se aqui que todo o
processo histórico e cultural construído sobre a greve, leva tanto o docente como o
discente a reflexões acerca deste movimento em direção a uma luta coletiva, com
prejuízos, mas necessária ao grupo.
Na questão 8, os discentes foram solicitados a descrever sua opinião sobre a
―greve na UFVJM em 2012‖, como se pode ver no Quadro 23 abaixo.
Quadro 23: Falas construídas pelos discentes sobre a greve de 2012 na UFVJM


















 Mobilização limitada pela classe
Alunos prejudicados
 Mudança
Apoio da comunidade
 ―Não é pensada para todos‖
Bem de todos
 Necessária
Determinação
 Organização
Diálogo minimizado com a sociedade
 Período comprometido
Dignidade
 Poucos avanços nos requerimentos
Educação prejudicada
 Professores doentes
Enem prejudicado
 Qualidade de ensino
Estudar nas férias
 Qualidade/capacitação
Exercício da cidadania
 Reclamando juntos
Futuro
 Reivindicação para o Estado
Governo
 Relevante
―Greve válida, é preciso fazê-la‖
 Resistência
Legítima
 Salário (3)
―Longa, mas necessária‖
 Salários baixos
Luta contra precarização
 ―Válida. É sempre a última alternativa.‖
Lutas trabalhistas
Fonte: Dados retirados desta pesquisa

Entende-se que para os discentes, analisando tanto os traços positivos
quanto os traços negativos que a greve foi um momento de luta do grupo, de forma
coletiva, entre discentes e docentes, em que se vê, através das suas respostas em
relação a todo o grupo acadêmico da universidade e até mesmo em relação à greve,
que a comunidade discente compreendeu a importância do movimento para obter as
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melhorias necessárias na instituição através da luta e também que o salário é um
ponto forte para a satisfação do docente.
O traço negativo apresentado, professores doentes, pode ser interpretado
como uma motivação para a realização da greve; alunos prejudicados, diálogo
minimizado com a sociedade, discentes prejudicados, educação prejudicada, enem
prejudicado e estudar nas férias também comporiam a ideia negativa de greve, aqui
tomados como traços que remetem aos elementos periféricos da RS de greve, na
perspectiva dos discentes.
Ao dizer que a greve não é pensada para todos, o discente se coloca do lado
de fora dela, expressando uma angústia de não ser incluído e de não se sentir parte
de um movimento que ele próprio considera importante, mas que ao mesmo tempo o
coloca como prejudicado e excluído, considerando, dessa forma, que ele próprio
como aluno, o Enem, suas férias, seu período e sua educação ficam prejudicados,
por isso não é pensada para todos, pois se fosse não haveria.
Todo o processo da greve para o discente é penoso e desgastante, pois, além
do prejuízo, há também pouco diálogo entre a classe docente e a sociedade,
construindo um olhar de fragilidade sobre a relação greve-docente versus sociedade
versus discente.
Quadro 24: Traços positivos (discentes)













Apoio da comunidade
Bem de todos
Determinação
Dignidade
Exercício da cidadania
Futuro
―Greve válida. É preciso fazê-la.‖
Legítima
Longa mas necessária
Luta contra precarização
Lutas trabalhistas
Melhorias na educação














Mudança
Necessária
Organização
Qualidade de ensino
Qualidade/capacitação
Reclamando juntos
Reivindicação para o Estado
Relevante
Resistência
―Válida. É sempre a última alternativa.‖
Valorização profissional
Valorização salarial

Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

Os pontos positivos remetem a uma melhoria coletiva e estão ligados aos
seguintes elementos que compõem um núcleo central discente:
 Conquista,  direitos,  mudança,  salários luta.
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Com base nas opiniões relacionadas no Quadro 24, entende-se que a
comunidade discente constrói uma RS positiva sobre a greve de 2012 no Campus
Mucuri, interpretando-a como luta e direito; ao mesmo tempo, como longa, mas
necessária. Todos esses traços parecem remeter exatamente à causa e à
consequência de fazer a greve. Por meio da visão discente, o melhor seria não fazêla, mas, já que ela se realiza, ela é representada no quadro discente como uma luta
que seria de todos, como na expressão reclamando juntos.
Os elementos positivos da greve de 2012 na UFVJM Campus Mucuri levam a
um pensamento de importância e de validez para a construção da sociedade,
portanto, de luta, de união, de emancipação e de esperança. Para os discentes,
apesar dos prejuízos, a greve é e foi necessária para a construção de um futuro
educacional melhor, entendendo que é a luta de todos.
A questão 9 (nove) propõe ao participante/discente dar a opinião sobre o
papel de uma greve, não especificamente a da UFVJM, mas de forma geral.
Passemos ao Quadro 25, em que se apresentam as respostas:
Quadro 25: Opinião dos discentes sobre o papel de uma greve


―A busca por uma educação de qualidade, pública e gratuita.‖



―A greve é fundamental para as correções, pois é por meio da greve que há o feedback dos
funcionários/cidadãos acerca do ensino universitário nesse caso. É o meio de luta por
melhorias de maneira correta.‖**
―A greve em todas as suas dimensões, representa o reconhecimento da classe
trabalhadora para si, lutando em prol de melhorias dignas para sua sobrevivência, vindo
procurar mudanças estruturais em uma sociedade pautada em antagonismo de classe e
permeadas por um modo de produção que o expropria e os faz mais explorados neste
processo.‖
―A greve representa a luta da classe trabalhadora, que vende a sua força de trabalho e
quer melhores condições.‖
―A greve tem o objetivo de mover as autoridades através de uma paralisação de um setor.
Dependendo da área de atuação, a greve pode trazer danos à economia local.‖**
―Assegurar os direitos‖
―Chamar a atenção da população e das autoridades para a melhoria de alguma coisa.‖
―Chamar atenção para uma categoria, suas necessidades e debilidades.‖
―Conduzir a sociedade para acordar para situações que já estão sendo levantadas e
demonstrar forças das massas perante os governantes.‖
―Conquistar melhorias, reivindicar direitos, fortalecer a categoria. É um direito que deve ser
usado por todas as categorias profissionais, apesar das consequências não serem tão boas
para a população que depende dos serviços no momento.‖
―Dar um grito ao governo sobre a situação vivida, pois ‗me rebelo, logo existo‘.‖
―Dar visibilidade às reais condições que o trabalhador enfrenta no seu cotidiano (trabalho),
e/ou como isso afeta suas relações sociais (família, amigos, lazer...)‖
―É a luta por direitos.‖
―É chamar a atenção para melhorias.‖
―É fazer valer a voz das pessoas que buscam melhorar um padrão de ensino (no caso desse
tipo de greve.)‖
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―É um instrumento ao qual um trabalhador pode reivindicar seus direitos, é concedido de
forma legal e cumpre todos os requisitos. É de grande serventia para a classe trabalhadora.‖
―Estabelecer melhorias em relação à causa da greve.‖
―Exercer o direito fundamental de expressão, reivindicando melhorias em prol de toda
comunidade.‖ (2)
―Expressar insatisfação diante de determinada situação.‖
―Lutar por melhores condições de trabalho e estudo.‖ (6)
―Mobilizar uma massa para que ela possa estar atenta a tudo aquilo que passa diante dos
olhos e é maquiada pela sociedade.‖
―Mostra a indignação coletiva, forçar a tomada de decisão por parte dos que são
responsáveis por mudanças e melhorias, mas não o fazem.‖
―Negar e dar visibilidade as condições de trabalho e dos serviços prestados pela instituição.‖
―Obter direitos e melhorias que a constituição e leis garantem. Busca avanços no sistema.‖
―Pressionar o governo a fazer mudanças necessárias que, sem se manifestar, não
aconteceriam facilmente.‖**
―Pressionar para melhores condições de trabalho e salário para a classe proletariada.‖ (2)
―Promover a organização política, social e intelectual de uma classe, promovendo a luta por
direitos e a conquista de melhores condições de trabalho e vida.‖ (2)
―Protestar, lutar e manifestar em busca de melhorias para a universidade.‖
―Reivindicação e luta por uma educação de qualidade.‖
―Reivindicar aquilo que é de direito.‖ (4)
―Reivindicar direitos adquiridos e lutar para que outros direitos sociais venham a ser
conquistados.‖
―Reivindicar direitos e necessidades‖ (3)
―Reivindicar seus direitos.‖ (3)
―Revogar a rotina de desvalorização de alguém, algum grupo, sociedade, etc.‖
―Todos têm direito de manifestar sua indignação e de lutar pelos seus direitos e a greve é um
desses meios, que pode ser forte na luta, mas também pode ser dolorosa.‖
―Trazer à tona os problemas e as soluções para estes, pois, muitas vezes, a nossa
sociedade fica alienada sem conhecimento.‖
―Um momento em que o trabalhador se reconhece como tal.‖
―União de uma classe em busca de objetivos em comum.‖
Fonte: Dados retirados desta pesquisa

Tendo espaço aberto para se expressar sobre o movimento grevista de uma
forma genérica, o discente constrói um conjunto de ideias através de palavras-chave
que compõem um possível núcleo central a respeito do movimento greve.

 Luta

 Classe trabalhadora

 Reivindicação

 União

 Melhorias

 Mudanças

 Direitos

 Grupo

 Trabalhador

 Categoria

Os discentes expressam sua tolerância quando se explora o termo greve de
forma geral, entretanto o termo prejuízo aparece somente em referência à greve
docente; quando se referem à greve de forma geral, consideram-na como algo de
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direito da classe trabalhadora, mas sem citar em nenhum momento a palavra
prejuízo.
Para os discentes existe a validação do movimento como algo necessário à
classe trabalhadora. É interessante que não há uma visão sobre ela como algo
prejudicial à sociedade, como é vista a greve do docente. As palavras mais
recorrentes, e que, por isso, parecem representar trações do núcleo central da RS
de greve, são carregadas de legitimidade e de força. As palavras luta, direitos,
união, classe trabalhadora, massa, trabalhador, mudanças, grupos, melhorias,
categoria são peças-chave para a reflexão acerca de um movimento grevista.
Na direção do entendimento dos sistemas periféricos da RS sobre a greve,
encontram-se duas palavras que estabelecem uma conexão com todas as
demonstradas no núcleo central: dolorosa e maquiada. Essas duas palavras são
carregadas de sentimentos de um indivíduo que sabe que a greve é um movimento
importante, de luta e coletivo, como demonstram os elementos centrais, mas que, na
sociedade e para a sociedade, é dolorosa, pois demonstra o quão frágil é, seja no
âmbito econômico, seja no âmbito social, e como é pouco divulgada e respeitada
pelas autoridades e pela mídia43.
Através dos Quadros 26, 27 e 28 é possível entender melhor os elementos
que construíram as RS sobre a ação de fazer uma greve. O discente descreve o ato
de fazer greve, através de uma perspectiva de luta de classe, relação sociedade e
trabalho e direitos.
Quadro 26: Questionário discente: uma perspectiva de luta de classe
 ―A greve em todas as suas dimensões, representa o reconhecimento da classe trabalhadora
para si, lutando em prol de melhorias dignas para sua sobrevivência, vindo procurar mudanças
estruturais em uma sociedade pautada em antagonismo de classe e permeadas por um modo
de produção que o expropria e os faz mais explorados neste processo.‖
 ―A greve representa a luta da classe trabalhadora, que vende a sua força de trabalho e quer
melhores condições.‖
 ―Chamar atenção para uma categoria, suas necessidades e debilidades.‖
 ―Conquistar melhorias, reivindicar direitos, fortalecer a categoria. É um direito que deve ser
usado por todas as categorias profissionais, apesar das consequências não serem tão boas
para a população que depende dos serviços no momento.‖
 ―Dar um grito ao governo sobre a situação vivida, pois: ‗me rebelo, logo existo‘.‖
 ‗Dar visibilidade às reais condições que o trabalhador enfrenta no seu cotidiano (trabalho), e/ou
como isso afeta suas relações sociais (família, amigos, lazer...)‖
43

Entende-se, aqui, que uma discussão sobre o papel da mídia numa greve nos remete a variadas e importantes
reflexões, entretanto, não a faremos neste momento.
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 ―É um instrumento ao qual um trabalhador pode reivindicar seus direitos, é concedido de forma
legal e cumpre todos os requisitos. É de grande serventia para a classe trabalhadora.‖
 ―Mobilizar uma massa para que ela possa estar atenta a tudo aquilo que passa diante dos olhos
e é maquiada pela sociedade.‖
 ―Mostra a indignação coletiva, forçar a tomada de decisão por parte dos que são responsáveis
por mudanças e melhorias, mas não o fazem.‖
 ―Pressionar para melhores condições de trabalho e salário para a classe proletariada.‖ (2)
 ―Promover a organização política, social e intelectual de uma classe, promovendo a luta por
direitos e a conquista de melhores condições de trabalho e vida.‖ (2)
 ―Revogar a rotina de desvalorização de alguém, algum grupo, sociedade, etc.‖
 ―Um momento em que o trabalhador se reconhece como tal.‖
 ―União de uma classe em busca de objetivos em comum.‖
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa

Quadro 27: Questionário discente: uma perspectiva da luta por direitos
 ―Assegurar os direitos‖
 ―É a luta por direitos.‖
 ―Estabelecer melhorias em relação à causa da greve.‖
 ―Exercer o direito fundamental de expressão, reivindicando melhorias em prol de toda
comunidade.‖ (2)
 ―Obter direitos e melhorias que a constituição e leis garantem. Busca avanços no sistema.‖
 ―Promover a organização política, social e intelectual de uma classe, promovendo a luta por
direitos e a conquista de melhores condições de trabalho e vida.‖ (2)
 ―Reivindicar aquilo que é de direito.‖
 ―Reivindicar direitos adquiridos e lutar para que outros direitos sociais venham a ser
conquistados.‖
 ―Reivindicar direitos e necessidades‖
 ―Reivindicar seus direitos.‖ (3)
 ―Todos têm direito de manifestar sua indignação e de lutar pelos seus direitos e a greve é um
desses meios, que pode ser forte na luta, mas também pode ser dolorosa.‖
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa

Quadro 28: Questionário discente: uma perspectiva da relação sociedade-educação-governo
 ―A busca por uma educação de qualidade, pública e gratuita.‖
 ―A greve é fundamental para as correções, pois é por meio da greve que há o feedback dos
funcionários/cidadãos acerca do ensino universitário nesse caso. É o meio de luta por melhorias
de maneira correta.‖**
 ―A greve tem o objetivo de mover as autoridades através de uma paralisação de um setor.
Dependendo da área de atuação, a greve pode trazer danos à economia local.‖ **
 ―Chamar a atenção da população e das autoridades para a melhoria de alguma coisa.‖
 ―Conduzir a sociedade para acordar para situações que já estão sendo levantadas e demonstrar
forças das massas perante os governantes.‖
 ―É chamar a atenção para melhorias.‖
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 ―É fazer valer a voz das pessoas que buscam melhorar um padrão de ensino (no caso desse
tipo de greve).‖
 ―Estabelecer melhorias em relação à causa da greve.‖
 ―Exercer o direito fundamental de expressão, reivindicando melhorias em prol de toda
comunidade.‖ (2)
 ―Expressar insatisfação diante de determinada situação.‖
 ―Lutar por melhores condições de trabalho e estudo.‖ (6)
 ―Mostra a indignação coletiva, forçar a tomada de decisão por parte dos que são responsáveis
por mudanças e melhorias, mas não o fazem.‖
 ―Negar e dar visibilidade as condições de trabalho e dos serviços prestados pela instituição.‖
 ―Obter direitos e melhorias que a constituição e leis garantem. Busca avanços no sistema.‖
 ―Pressionar o governo a fazer mudanças necessárias que, sem se manifestar, não aconteceriam
facilmente.‖**
 ―Protestar, lutar e manifestar em busca de melhorias para a universidade.‖
 ―Reivindicação e luta por uma educação de qualidade.‖
 ―Trazer à tona os problemas e as soluções para estes, pois, muitas vezes, a nossa sociedade
fica alienada sem conhecimento.‖
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

Com base na reflexão sobre os quadros relativos às questões 7, 8 e 9,
entende-se que os discentes têm reflexões históricas e importantes que remetem a
RS sobre greve, que levam ao entendimento de greve como luta, direitos e classes.
Compreendem a importância dela na luta de classe e para as reivindicações
de seus direitos. Entretanto, ao relacioná-los, percebe-se que os quadros que
expõem as opiniões sobre a greve dos professores (Quadro 21), sobre a greve na
UFVJM/Campus Mucuri em 2012 (Quadro 23) e o papel de uma greve (Quadro 25)
auxiliam na reflexão sobre as possíveis representações sociais construídas a partir
dos distintos discursos, de uma mesma temática.
Nesse sentido, entende-se que os discentes têm uma visão de greve a partir
de reflexões históricas, sociais e culturais bastante complacentes e solidárias ao
trabalhador, sob perspectivas da luta de classe e da luta por direitos, demonstrando
criticidade a respeito da relação greve/sociedade/ luta/direitos/educação/governo.
Entendem o valor de uma greve como direito conquistado pelo trabalhador no
decorrer de décadas.
Através dos Quadros 26, 27 e 28 os discentes descrevem a ideia de
solidariedade ao trabalhador que faz a greve, construindo uma RS do movimento
como luta, direitos, organização e conquistas.

100

No caso do objeto desta tese, duas categorias protagonistas sofreram ganhos
e prejuízos provindos do movimento grevista no Campus Mucuri de Teófilo Otoni. O
que esses sujeitos captaram e construíram como bom ou ruim sobre a greve
dependeu do que entenderam e entendem sobre ela e como lhes foi apresentada e
representada seja pela própria faculdade, pela mídia ou pelo seu dia a dia, no
contexto de vida particular e social, a partir da construção de identidades
promovidas em um mundo dinâmico, cheio de informações e opiniões, construídas
por ideologias e culturas assentadas em vivências sociocognitivas, trazidas pelos
sujeitos desde seu nascimento, através dos diferentes tipos de conhecimento e
vivência em um governo específico do momento do evento.
Nas respostas às questões 7, 8 e 9 do questionário (APÊNDICE A) percebese que as palavras usadas para falar sobre a greve se constroem por um caminho
historicamente esperado e aceito em discursos que falam sobre a greve, como é
demonstrado no quadro 29 abaixo. Pode-se dizer que são palavras esperadas em
falas sobre greve de professores.
Quadro 29: Traços positivos construídos sobre a greve de 2012 Resumo dos Quadros
16, 18 e 20 (questões 7, 8 e 9)
 Questão 7 - Greve dos professores - (Quadro 21)
 Conquista
 Direito
 Melhores condições de trabalho
 Melhoria na educação
 Merecimento
 Valorização profissional
 Valorização salarial
 Questão 8 - Greve na UFVJM / Campus Mucuri - (Quadro 23)
 Apoio da comunidade
 Bem de todos
 Determinação
 Dignidade
 Exercício da cidadania
 Futuro
 ―Greve válida. É preciso fazê-la.‖
 Legítima
 ―Longa mas necessária.‖
 Luta contra precarização
 Necessária

101

 Organização
 Qualidade de ensino
 Qualidade/capacitação
 Relevante
 ―Válida. É sempre a última alternativa.‖
 Questão 9 - Papel de uma greve - (Quadro 25)
 Assegurar os direitos do trabalhador
 União de uma classe em busca de objetivos em comum
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa

Entende-se que os discentes têm a compreensão da importância de fazer
uma greve, mas também demonstram alguns traços que a representam de forma
negativa. O Quadro 25 possibilita a visualização dos traços negativos sobre a greve.
Quadro 30: Traços negativos construídos pelos discentes sobre a greve de 2012
 Atraso na carga horária dos discentes
 Atraso na formatura
 Alunos prejudicados
 Educação prejudicada
 Enem prejudicado
 Estudar nas férias
 Não é pensada para todos
 Período comprometido
 Poucos avanços nos requerimentos
Fonte: Questionário distribuído para a realização desta pesquisa.

Assim, conclui-se, através da análise dos questionários, que os discentes
entendem a importância do papel de uma greve para os trabalhadores: ela tem um
papel fundamental para a conquista e a manutenção de direitos. Entretanto, quando
se referem de forma pontual à greve dos professores e, mais ainda, à greve dos
docentes do Campus Mucuri em 2012, a greve passa a ser referida como voltada ao
prejuízo tanto para a sociedade, quanto para o discente, tornando-se algo prejudicial
para todos, em que se terá o período prejudicado, com atrasos na carga horária, na
formatura e Enem prejudicado.
No processo de funcionamento das RS, o núcleo central que configura as
representações de referência seria como um repertório comum aos sujeitos que
participam de um mesmo grupo social e cultural, isto é, os discentes e os docentes,

102

trazendo certa estabilidade, nesse caso, a denominação de greve. Como efeito geral
de uma insatisfação do trabalhador, torna-se um conceito universal.
Já os elementos periféricos emergem de uma demanda particular do
enunciador no momento da enunciação, resultando os esquemas periféricos que
traduzem as experiências do sujeito e o modo como o sujeito lida com as
representações.
Através dos questionários pode-se fazer uma reflexão acerca do quão
paradoxal é a discussão sobre greve versus greve dos professores. A representação
unânime construída aqui sobre a greve é que ela é uma estratégia de luta coletiva,
baseada em direitos trabalhistas alicerçada em faltas e utilizada pelo trabalhador;
entretanto, ao se mesclar ao conceito greve à figura do professor, o discurso se infla
de emoções contrárias ao movimento, produzindo falas como: Enem prejudicado,
estudar nas férias, educação prejudicada, período comprometido, poucos avanços
nos requerimentos, não é feita para todos.
Portanto, o discente começa a referenciar a greve a seu modo, a partir da
representação construída sobre ela no seu contexto particular de discente. Nesse
caso, entende-se que os elementos periféricos permitem ancorar a representação na
realidade apresentada no momento, valorizando o contexto em que o sujeito se
apresenta. Sobretudo quando comenta sobre a greve como um ato geral do
trabalhador, ele se retira da posição de discente e se coloca também no lugar de
trabalhador e cidadão. Dessa forma, na posição de discente, e não de trabalhador,
ele faz uso de enunciados que conhece para formalizar e justificar seus discursos
sobre a greve, como Enem, férias, educação, período letivo comprometido e
formatura.
Assim, entende-se que a RS sobre greve dependerá do contexto e da
realidade em que se situa e vive o enunciador. Num contexto escolar, ela tem
representações diversas, que levam à concepção de uma ação prejudicial à
comunidade discente. Entretanto, os discentes entendem de forma bastante clara
que o ato de fazer uma greve é um ato lícito e legítimo do trabalhador, que tem total
direito de reivindicar e lutar por seus direitos. Já no caso do professor, a greve pode
acontecer desde que ela não comprometa o período nem atrase a formatura ou as
férias e, muito menos, o Enem.
A construção da RS provém de olhares diversos elaborados dentro de uma
situação particular ou coletiva, em um espaço e um tempo, levando em conta as
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práticas sociais. Sua construção provoca novas concepções daquele que está de
fora, enlaçado por conceitos construídos a partir de um senso comum.

4.3 Análises do grupo focal com os discentes
Como já dito, a história de Teófilo Otoni é marcada por uma dominação
forasteira representada pela figura de Teóphilo Benedicto Otoni, que chegou às
terras do Mucuri, com a intenção de transformar o lugar, construindo estradas e
casas, escravizando os índios regionais e trazendo do estrangeiro trabalhadores de
mão de obra barata. Dessa forma, prometia o progresso da região do Mucuri.
Essa reflexão, já feita anteriormente nesta tese, não será retomada
novamente, mas servirá de pano de fundo para o embasamento reflexivo acerca das
respostas resultantes da atividade proposta, uma vez que traz a ideia de
desbravamento44.
Realizado com a categoria discente meses após a distribuição dos
questionários, o grupo focal serviu de instrumento para o desabafo e reflexões, para
o assunto sobre a greve dos professores.
Nesse sentido, o grupo focal foi um instrumento que proporcionou a
observação sobre a história da construção da UFVJM, do ponto de vista do cidadão
que vive em Teófilo Otoni. O fato de a cidade vivenciar até os dias de hoje uma
cultura de exploração faz discorrer discursos que são inspirados, nem sempre de
forma proposital, em descrições de práticas de dominação por parte do forasteiro.
Aqui também entendemos que a UFVJM/Campus Mucuri pode ser considerada uma
instituição que trouxe novos olhares sobre a cidade, construindo novas formas de
saber e de reflexões sobre o espaço à volta.
Na interação entre o mediador e os participantes do grupo focal, os discursos
foram ancorados nas condições de produção contextual e baseados em uma
memória discursiva construída a partir das RS do sujeito e do grupo enquanto
moradores/cidadãos de Teófilo Otoni e discentes da UFVJM/Campus Mucuri,
demonstrando elementos provindos da memória coletiva para falar sobre a relação
campus-comunidade e, assim, transcorrer por um caminho até o movimento grevista
presenciado por toda a região.
44

A palavra ―desbravamento‖ talvez não seja a mais adequada para se referir ao movimento em direção às
terras do Mucuri por parte de Teóphilo Benedito Otoni, mas se justifica ao se referir à ideia de ocupação da
UFVJM nestas terras, no sentido de emergir da ação de ocupar, na direção de transformar.
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Dessa forma, o comentário do participante G introduz a posição da
universidade na comunidade. Para ilustrar, temos o fragmento 34 numerado como 1,
letra G45:
(1) 34. G: do ensino...SIM:: é tanto que o campo (de futebol) ali em baixo...
se não me engano... tinha um projeto... não sei se os meninos... éh que eu
estou voltando agora né? Para a pós-graduação... não sei se os meninos
que ficaram no movimento estudantil eles... eles lembram disso que tinha
um projeto do campo ali de baixo ser gramado... ser com refletores... por
que eles TINHAM... antes da universidade tomar o campo deles para fazer
o acesso eles tinham ali um campo com refletor com... ai eu vi ali... eles
46
estão jogando até hoje na terra...
(2) 35. P (professora): a proposta do reitor era dar ou pegar o...?
(3) 36. G: e reformar...isso... mas não foi feito...então é natural que essas
pessoas não vão participar de um evento ou de alguma coisa promovido
pela universidade por que ao invés de ser parceiro em parte e convidar o
jovem para dentro ela está sendo como um empecilho... derrubou o campo
deles... e por aí vai...

A forma do participante G de relatar como a UFVJM chegou à comunidade de
Teófilo Otoni, mais precisamente, no bairro onde hoje se encontra já manifesta
alguns elementos que auxiliam na compreensão de como, consequência dessa
chegada, a comunidade entendeu a greve. O participante G, de forma direta, utilizase da história do campinho para justificar a indiferença da comunidade à greve
docente de 2012. Assim, no fragmento 1, o discente G comenta sobre como a
UFVJM chegou, na sua instalação atual, no bairro Novo Cruzeiro e solicitou o
campinho à comunidade vizinha, para construir o acesso para a universidade. O fato
de o enunciador descrever a ação de solicitar o campinho através do verbo ―tomar‖
acentua o viés de dominação daquele que chega de fora e, sem perguntar, ―toma‖
aquilo que não é dele, e constrói aquilo que se torna dele de forma agressiva. Dessa
forma, esse fato remete a acontecimentos e momentos históricos vivenciados na
cidade na época da sua construção. A fala do discente, de certa forma, justifica, sem
perceber, o porquê do não envolvimento e da solidariedade da comunidade, ao
redor da instituição, com a greve de 2012 na cidade.
O campinho de futebol se tornou para G naquele momento um símbolo de
dominação e rejeição da universidade pelo não cumprimento do trato de dar à

45
46

As letras que antecedem os fragmentos nomeiam os enunciadores a fim de preservar seu anonimato.
As normas de transcrição encontram-se no início deste trabalho.
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comunidade do bairro um novo campo de futebol, gerando um sentimento de revolta
do dominado (a comunidade) pelo dominador (instituição federal).
O enunciador nesse caso se guia pelo verbo ―tinha‖ para enfatizar que eles já
haviam sido donos de um campinho que servia à comunidade, mas não têm mais e,
quem sabe, nem terão o novo campinho, prometido pelo reitor da época. O verbo
―derrubou‖ traz um valor semântico de destruição generalizada e de revolta. O verbo
―derrubou‖ carrega um sentimento de afastamento entre a relação do jovem da
comunidade com a instituição. Para G, a ação de derrubar o campinho simboliza
muito mais a ruptura do jovem com a instituição do que só a derrubada de algo
importante para a comunidade. Para G, o reitor, em vez de levar para dentro da
instituição o jovem que tinha como lazer o campinho, o fez se afastar dela. Ele não
foi ―parceiro‖ com esse jovem da comunidade. Percebe-se, portanto, um sentimento
de algo que se foi e não de algo novo, de esperança para os jovens.
Percebem-se nos discursos dos discentes, participantes do grupo focal,
modos de dizer que remetem a já-ditos consolidados sobre a figura de um governo,
em torno da ideia de dominação e da não consideração da opinião e da vontade da
população, ambos com papéis específicos e já conhecidos no âmbito político. Nesse
sentido, a construção da RS sobre a greve emerge através da luta, demonstrando
que ela é o caminho certo para se requerer algo dos governantes. Examinemos o
fragmento 4, a seguir:
(4) E: Eu vou falar a respeito da LUTA... eu vejo que: sem esse confronto...
sem usar das ferramentas que a gente tem...para luTAR... né? O Estado
não vai ceder...então... há:: há de ter mesmo a luta... MESmo que venha
implicar prejuízo... MESmo que venha implicar aí perdas... né? Que todos
nós tivemos no primeiro semestre... é...é... em outros MAis... mas há de ter
a luta... por que se não nós vamos chegar um ponto que nós vamos
perdendo... perdendo... campo e? como vai ser o ensino daqui mais um
tempo... né? Já tá precarizado hoje e...e... MAIS daqui dez anos... vinte
anos?

Através do comentário de E, há a RS de greve como luta que caminha por
dois vieses, uma luta literal demonstrada através do corpo a corpo, em que se
paralisa uma universidade e seus serviços doa a quem doer, e a outra simbólica em
que se prega a conscientização da luta como um processo de conscientização dos
direitos e do coletivo, em que se pensará o ensino não de forma imediata, mas a
longo prazo, para as futuras gerações. No comentário tanto de G, que se encontra
na página 103 quanto de E, na página 104, há uma luta travada contra o governo.
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Entretanto, o governo se apresenta através de imagens diferentes para o discente e
para os jovens da comunidade, que perderam o campinho, como é relatado em G na
página 103. Para eles, a UFVJM, instituição de ensino, se apresenta como o
governo que lhes tirou o único espaço esportivo da comunidade do bairro Jardim
São Paulo. A UFVJM está para os meninos do campinho como o governo está para
os docentes. A RS construída é de uma ―figura‖ que chegou e fragmentou, em vez
de unir e agregar, mais ou menos o que acontece com a imagem da greve entre o
discente para com o docente.
As escolhas lexicais que remetem à palavra luta, como confronto,
ferramentas, perdas, lutar, remetem à ideia de uma força guerreira de um grupo,
demonstrando que precisam ser fortes contra a força contrária feita pelo governo. O
fato de ter que estar sempre em luta para obter algo do governo traz um certo
desconforto ao enunciador E e mesmo ao G, uma vez que ele próprio diz que ―o
Estado não vai ceder‖. É como se fossem dois lados, um lutando contra o outro.
Assim, percebe-se um discurso repleto de crenças e valores ligados e
ancorados a uma memória construída de forma coletiva, a partir do exercício de
poder, o qual se mostra sutil, mas eficiente e recorrente, em defesa de sistemas de
conhecimentos e crenças favorecidas e dominantes.
Sobre isso, pode-se dizer que os discursos apresentados demonstram um
trabalhador com uma ânsia de luta, para obter aquilo que almeja, seja no âmbito
salarial, seja no âmbito educacional, com melhores condições de ensino, pesquisa e
extensão.
No fragmento 5, o referente greve, tal como se viu em outros dados aqui
trazidos, é construído exatamente pelas palavras luta e direitos pelo enunciador B,
quando ele expõe a seguir:
47

(5) B: igual elx falou em relação aos direitos... e elx falou da luta... foi
importante essa luta... né? Por que os professores... né? Eles têm que
reivindicar seus direitos por que eles têm que:: trabalhar com melhoria...
educação... igual elx falou? ―o que vai ser da educação daqui há dez... vinte
anos?‖ então eles têm que reivindicar desde o começo...para daqui há vinte
anos estar bem melhor do que está agora...

Para B o professor tem um papel, e o governo tem outro. A partir da ação do
modalizador deôntico ―têm‖, explicitado na fala do participante B, percebe-se o

47

Por meio do uso de ―X‖ buscou-se a não identificação do participante.
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tamanho da responsabilidade dada ao professor pelo enunciador. Retomo aqui
Bronckart (1999), que assinala a modalização e indica o tipo de engajamento
enunciativo que ocorre no texto e que dá a direção da sua coerência enunciativa. O
uso do modalizador deôntico marca, de acordo esse mesmo autor, a relação do
sujeito com as regras do mundo social, auxilia o modo de dizer e sua intensidade;
auxilia, dessa forma, o participante B a expor sua opinião a partir do domínio do
direito, da necessidade e da ação social e não apenas particular. É como se
reivindicar seus direitos fosse, portanto, uma obrigação do professor.
O discurso do dever e da obrigação do professor de reivindicar melhorias para
a educação se revela em B quando diz que o professor deve reivindicar em prol de
um futuro melhor para a educação, através da luta, enquanto o outro – no caso, o
governo – deve aceitar as propostas dos professores pelo mesmo motivo. Infere-se,
portanto, que a luta seria a manifestação que parte do professor, que reivindica algo
que não consegue apenas pela simples solicitação ao governo, sendo necessária a
ação de lutar. No entanto, a opinião sobre quem é o professor e quem é o governo
fecha-se na percepção de que o professor caminha em direção oposta ao governo,
pois, para B, os direitos dos professores não se conquistam sem a luta. Sabe-se que
os direitos são direitos previstos pela Constituição Federal e deveriam ser
respeitados uma vez que já foram conquistados, e não reivindicados.
Para B, mesmo que as reivindicações sejam levadas em consideração pelo
governo, a educação ainda levará décadas para se reerguer. Daí a validade do
movimento grevista, quando B cita que ―eles têm que reivindicar desde o começo‖.
Percebe-se que o enunciador acredita é ainda muito grande a distância entre a luta
e as melhorias na educação.
Na direção da construção da representação social sobre a greve, toma-se o
fragmento 6:
(6) D: complementando isso que o E falou... eu acho que realmente a greve
é importante... né/ é um direito, né? previsto aí ... só que ela não pode ser
uma coisa momentânea também... aconteceu a greve todo mundo
empenhou... mobilizou... fez o movimento... tava todo mundo de acordo...
todo mundo lutou... mas aí? Depois que voltou as atividades? Não foi mais
discutido... não foi mais pensado...tinha que ser uma coisa cotidiana de se
pensar... de cobrar... de estar aí efetivamente atrás disso por que se não cai
no esquecimento é... aí... quando surge um outro movimento...essas
pessoas já não têm a mesma recepção de que tiveram no outro
movimento... tem esse problema de não ter sido uma coisa continuada... de
ser uma coisa de momento e morreu ali...
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Para D, os resultados positivos de uma greve se constroem na continuidade
dela. O enunciador D consegue construir a ideia de continuidade e de atividade de
uma greve. O modalizador realmente utilizado para se referir à importância de uma
greve se manter ativa, constrói, assim, a ideia de movimento e de vida necessários
para o sucesso de uma greve. A utilização do modalizador realmente acentua o grau
de importância dela. Assim, no decorrer da fala, ele traça um caminho para o
processo de construção do ideal de uma greve. Utiliza-se da ação dos verbos, como
aconteceu, empenhou, mobilizou, fez, lutou para demonstrar um crescimento
gradativo do movimento, inclusive, com a expressão ―tava todo mundo de acordo‖,
legitimando o movimento. Para D a greve representa união.
Dessa forma, D constrói o referente greve a partir de traços positivos,
demonstrados através de modalizadores, como é importante, é um direito. Infere-se
aqui que, a partir da fala ―só que ela não pode ser momentânea‖, D entende que ela
tem que ter um empenho contínuo. Revela-se, nessa medida, uma RS de greve
positiva, construída a partir de ideias de união e persistência, que leva novamente à
uma ideia de luta.
O fato de haver a repetição do modalizador não, como ―Não foi discutido‖,
―não foi mais pensado‖, ―já não tem a mesma recepção‖, ―não ter sido uma coisa
continuada‖, finalizando com o verbo morreu traz uma carga semântica à fala que
nos coloca perante uma ideia de que a greve deve ser viva, ativa e contínua
devendo ser evitada a sua morte, através da não continuidade, do não pensamento
contínuo e da não discussão sobre as ações tomadas no decorrer dela.
A posição construída por D é de que a greve deve ser vida, e não morte.
Deve ser algo crescente, que evolui, que se modifica e agrega forças. Toda a fala de
D traz uma concepção da importância de a greve ser um movimento ativo, e não
estático, para haver resultados reais. Reafirma, dessa forma, uma concepção
afirmativa de que a greve é um ato necessário para se conseguir os direitos.
Para D, o movimento grevista se desconstrói no instante em que não se
mantém como um movimento contínuo, cujos ideais seriam constantemente
lembrados no dia a dia tanto do discente quanto do docente, bem como da própria
comunidade ou País. Quando o discente diz que a greve é importante e é um direito,
demonstra o juízo de valor que tem sobre ela. Entretanto, considera um movimento
que se enfraquece quando não tem uma história contínua.
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Para o sujeito D a greve não cumpre seu papel porque se torna momentânea,
algo que não completa um ciclo; ele entende que a greve não deve acabar quando
os docentes retornam às aulas, a greve deve ser um movimento contínuo, que se
eleve com o passar do tempo. O modalizador ―efetivamente‖ dito pelo enunciador
demonstra o quão importante deve ser a continuidade do movimento, para não cair
no esquecimento.
Os próprios discentes constroem uma RS através de suas experiências e
vivências sobre greve; ela não é forte, e o motivo de não ser um movimento forte é
exatamente a sua não continuidade. Nesse sentido, temos os fragmentos 7:
(7) 17. C: sim... é como se::falasse: ― AH! Isso é fogo de palha! eles não
estão querendo de verdade... só queriam APARECER... ai depois...
ACABOU!‖ mas é o que EU pensaria... mais ou menos—PESQUISADORA
eles você fala os professores? Ou os alunos?— (c)a política... os políticos lá
em cima-- é por que esfriou... então tipo assim... você fez lá o movimento e
eles viram na hora...aí você esfriou... então eles falam assim ―ah então...
eles deram importância só naquele momento? Para que? Vamos fazer de
conta que a gente já esqueceu? Não vamos dar a mesma importância... aí
se eles voltarem:: a gente faz a reunião com eles de novo...‖

Numa relação entre o que eu penso sobre a greve e o que o outro pensa, o
enunciador, na fala do fragmento 7, traz a expressão fogo de palha para ilustrar a
continuidade da greve, referindo-se à forma como outros podem ver o movimento,
caso não se mantenha uma continuidade dela. A expressão fogo de palha nos
remete a algo que veio e vai embora rapidamente. Um fogo que se acende, mas que
se apaga com facilidade. Dessa forma, o enunciador C tenta justificar a forma pela
qual a política poderá enxergar a greve. Para isso, ele se utiliza da ação dos verbos
aparecer e acabou, demonstrando também o processo ao qual a greve pode ser
vista por terceiros: aparecendo e acabando rapidamente. Junto com a expressão
―eles não estão querendo de verdade‖, o modalizador de verdade leva uma força ao
evento, para reafirmar a sua importância e demonstrar sua intensidade.
No segundo momento da fala do fragmento 7, o enunciador diz ―você fez lá‖ e
―aí você esfriou‖. O enunciador se retira da posição de participante dos atos
referidos de esfriar, de esquecer, de não dar mais importância à greve,
demonstrando que não participa do ato de não dar valor à greve. Para ele a greve
representa algo importante.
É interessante notar que o enunciador joga para o interlocutor o papel
daquele que faz greve, enquanto ele se posiciona como o governo, que interpreta a
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greve. No momento em que o enunciador coloca sua voz como sendo a voz daquele
que interpreta a greve, ele se posiciona de alguma forma. Mesmo sem perceber, ele
está colocando sua opinião acerca do processo grevista e fazendo seu julgamento
sobre as atitudes do professor.
(8) A: só completar aqui... porque sempre escuto o professor entrar de
greve... sempre... entra ano... sai ano... o professor está de greve...então...
já não tem mais aquele... porque sempre entra...volta e continua a mesma
coisa...não... não muda de fato... continua nesse jogo... então é:: mais ou
menos essa visão que tem... não tem mais aquela confiança de que aquilo
vai resolver alguma coisa... né? Fica nesse jogo aí...

No fragmento 8, mesmo que não fale de forma aberta, o enunciador se coloca
de forma pessimista em relação ao movimento grevista e sua continuidade. Ele
coloca algumas expressões de continuidade como ―entrar de greve sempre... entra
ano... sai ano... o professor está de greve‖. As escolhas lexicais na fala produzem
um sentido de cansaço como se o enunciador já estivesse descrente da greve. Na
ação dos verbos ―entra... volta e continua a mesma coisa‖ acentua o efeito de algo já
enfadado e cansativo. No fragmento 8, para A, a greve dos professores se
apresenta como algo que produz uma descrença para a sociedade e até mesmo
para a própria classe.
A palavra greve no fragmento 7 remete a um jogo para o enunciador. O fato
de se ficar nesse entra e sai, como ele menciona, o faz relacionar a greve com um
jogo. E talvez até seja um jogo de forças entre o governo e o docente, produzindo
diferentes formas de pensar e de agir. Como signo ela traz uma simbologia que se
opõe aquilo que é estático e se dispõe a ser uma palavra polêmica. Sabemos que a
palavra não é neutra (BAKHTIN, 2010). Assim, no caso da palavra greve, ela não é
passiva, é carregada de momentos de construção de diferentes tipos de enunciados,
tornando-se uma palavra que ativa uma gama de RS trazidas pela vivência daquele
que a presencia.
No segmento 9 percebe-se que de certa forma o enunciador atribui ao
professor a responsabilidade do enfraquecimento gradativo da greve.
(9) B: igual em relação aos alunos... aconteceu a greve... só quando os
professores voltaram a atividade normal... não foi passado para os alunos
quais foram os direitos que eles conseguiram... se REALMENTE valeu a
pena ter feito a greve... e passa pelo fato dos alunos ficarem a mercê... tipo
assim... como eles não...não... os professores não passaram nenhum tipo...
não falou nada... talvez eles vão pensar só do lado próprio... falam
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assim...eles não passaram.... não falaram nada com nós sobre os direitos
que eles conseguiram... então ficou isso assim... só pensando que eles não
pensaram no nosso lado...

Para o enunciador do fragmento 9 o não compartilhamento dos resultados,
bons ou ruins, satisfatórios ou não aos professores sobre a greve, traz um
desconforto para aquele que apoia o movimento e que também se colocou no lugar
do docente como participante, mesmo se sentindo prejudicado. O enunciador
acredita que essa atitude do docente desconstrói o movimento. Conclui que, por
isso, em 2012 houve poucos alunos nas ruas.
Como discente, B demonstra sua decepção para com a postura dos docentes
em não dar aos discentes um retorno sobre a greve e seus resultados. Ele conclui
sua fala com o conectivo então, que traz a expressão ―ficou isso assim...‖
ressaltando a convicção do resultado em questão. Ao enfatizar sua fala com o
pronome demonstrativo isso e o advérbio assim, ele pontua sua ideia e sua intenção
de conclusão, enfatizando o resultado malvisto.
Ainda no fragmento 9, na frase ―só pensando que eles não pensaram no
nosso lado...‖, o fato de o enunciador repetir o modalizador pensar e pensando
figura a força da sua questão, o quanto ele refletiu a respeito da atitude docente e o
quanto a greve o marcou como alguém que foi excluído do processo do qual ele fez
questão de participar como membro da instituição.
Acredita-se aqui que os discentes participantes do movimento grevista de
2012 se sentiram excluídos pelos docentes e desacreditados do movimento, uma
vez que eles se consideram parte de um todo. A falta do retorno de resultados após
o regresso às aulas e o não compartilhamento de informações geraram um
sentimento de rejeição a possíveis novos movimentos grevistas.
Portanto, no fragmento 7, através das expressões ―Ah! Isso é fogo de palha!‖
―Eles não estão querendo de verdade!‖ ―Só queriam aparecer!‖ ―ai, depois...
ACABOU!‖, nessas falas há um sentimento de descrédito quanto à continuidade do
movimento docente.
Já no fragmento 8, quando diz ―Sempre escuto o professor entrar de greve‖,
―Sempre entra... volta e continua a mesma coisa...‖, ―Não... não muda de fato...‖,
―continua nesse jogo‖, o enunciador também expressa o sentimento de não
continuidade e de não sucesso, finalizando com a expressão: ―não muda nada...‖ e
ainda comparando a ação de fazer uma greve com um jogo, como algo repetitivo em
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que há um vencedor e um vencido. Infere-se, portanto, que o enunciador se refere à
greve não de forma positiva, como uma luta que remete à união e à junção de
forças, mas de forma pejorativa de algo repetitivo, que se joga sempre da mesma
forma, com os mesmos jogadores, tendo sempre o mesmo resultado esperado. Os
participantes revelam uma representação social sobre a greve como um jogo
repetitivo.
Ainda no fragmento 8, quando o enunciador relata que ―não tem mais
confiança de que ‗aquilo‘ vai resolver alguma coisa...‖, percebe-se que, quando ele
se utiliza do pronome demonstrativo aquilo, temos aí já uma forma saturada de falar
do movimento, a greve já se tornou algo que não se precisa nomear de forma
adequada, já se tornou uma ação chata, pois ele nem mesmo a nomeia. Ele passa a
representá-la como um jogo, como aquilo, e não mais como um movimento de
reivindicações trabalhistas. Ao se referir à ação de fazer greve como um jogo, na
expressão ―Fica nesse jogo aí...‖, o modalizador aí conota um mal-estar, algo que já
é deixado em algum lugar por alguém, no caso aqui, sem valor ou que é
desnecessário.
E, por fim, no fragmento 9, o enunciador demonstra uma certa mágoa pelo
fato de os docentes não terem apresentado aos discentes os resultados obtidos na
greve. Quando usa a expressão à mercê, o enunciador demonstra que, de uma
certa forma, se sentiu usado na greve, uma vez que fez o que achou que deveria ter
feito, ou seja, apoiar a greve; no entanto, não teve o reconhecimento da classe
docente. Ainda demonstra a dúvida na frase ―se realmente valeu a pena ter feito
greve‖. Ele se utiliza de um modalizador, o advérbio realmente, que serve para
reforçar uma ideia, reafirmando-a e, ainda, para intensificar sua dúvida quanto à
compensação da greve, utiliza-se da expressão valeu a pena.
Para B, a greve de 2012 foi um movimento em que não houve preocupação
em traçar uma aliança entre a comunidade e a universidade, conotando o Campus
como um empecilho, como também é demonstrado pelo participante G no fragmento
10.
(10) 36. G: e reformar...isso... mas não foi feito...então é natural que essas
pessoas não vão participar de um evento ou de alguma coisa promovido
pela universidade por que ao invés de ser parceiro em parte e convidar o
jovem para dentro ela está sendo como um empecilho... derrubou o campo
deles... e por aí vai...
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No fragmento 10 o enunciador G mostra que esperava que a universidade
fosse ser parceiro da comunidade; ele especifica que não esperava que fosse
totalmente, mas pelo menos em parte, convidando o jovem da comunidade para
dentro dela. No entanto, com a não devolução do campinho tomado para
acrescentar o loteamento do Campus Mucuri, o enunciador utiliza-se do modalizador
empecilho para demonstrar em que a universidade se transformou para o bairro em
que se situa e, assim, justificando a fraca participação e a fraca solidarização dos
seus moradores na greve de 2012.
No fragmento 11 o discente se coloca como participante ativo e parte
importante da greve.
(11) 6. D: é... perda e desinteresse político... né? (tivemos) que ter toda
aquela mobilização por parte dos alunos que apoiaram a luta dos
professores... e de todos nós... né? Ainda com questões regionais... que foi
uma das pautas da greve também... quanto em âmbito nacional... só que
você via o desinteresse político tanto aqui da região quanto do próprio
governo federal em si... que não atendeu a reivindicação dos professores...

Ele, portanto, se refere a ela como luta dos professores e utiliza-se do
pronome pessoal nós para se incluir nela. O pronome todos se refere a uma grande
quantidade, à inclusão de uma massa. O fato de utilizar o pronome pessoal nós
remete à ideia de pertencimento. Ele entende que o movimento parte dos docentes,
mas que é uma luta conjunta da qual ele faz parte como segmento importante da
instituição.
Diante disso, infere-se que, nos discursos dos discentes, a palavra greve se
revela como um movimento polêmico. Isso traz à tona diferentes RS construídas
historicamente ao longo dos anos de suas deflagrações como luta e direitos, mas,
como também prejuízo e perda. Com o passar da história, tal movimento se tornou
motivo de rejeição devido às grandes e difíceis lutas realizadas pelos professores.
No

caso

da

greve

da

Universidade

Federal

de

Teófilo

Otoni,

a

UFVJM/Campus Mucuri, muitos discursos foram produzidos por diferentes sujeitos.
Um discurso foi propagado por outro e, assim, acrescido de novos dizeres e novos
modos de dizer e ser através de diferentes modos de ver, agir e ouvir, entrelaçados
no tempo e no espaço. Dessa forma, os discentes falaram sobre a greve na direção
de suas perdas ou ganhos e a partir dos seus conhecimentos prévios sobre ela.
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A greve não é um movimento que ocorre isolado de um processo; ele é
resultado das relações sociais e trabalhistas. É provindo de discursos que tomam
caminhos divergentes durante décadas entre os discursos das universidades e do
governo. Por isso, as RS reveladas sobre a greve de 2012 no Campus Mucuri, como
luta e direitos se constroem em um turbilhão de emoções, reconstruídas e
construídas em um contexto específico por protagonistas específicos.
No processo da construção da RS o sujeito e o mundo estão ligados através
de elementos dinâmicos, o que resulta na origem de um objeto de representação,
fruto de um contexto ativo, concebido um pouco pela pessoa e um pouco pelo grupo,
enquanto prolongamento do comportamento do sujeito.
Para se entender um discurso, é preciso que se entenda sua origem, seu
contexto, o viés pelo qual ele passa e se entrelaça nos valores, crenças, opiniões e
costumes daqueles que dele fazem parte. E, como origem, entende-se participar do
cenário de onde emerge o discurso, quais pessoas fazem parte dele e quais vozes
são ativas nesse processo de construção das representações sociais de cada um,
uma vez que podem ser construídas de forma individual e coletiva.
Dessa forma, a representação social acerca da greve no Campus Mucuri
varia de acordo com o sujeito a que pertence o movimento. Aqui, a greve ora é
concebida como algo importante para o trabalhador, ora é algo que prejudica a
sociedade e os discentes. Os pontos de vista serão concebidos a partir da realidade
vivenciada por cada indivíduo e dentro da sua categoria.
A não ser que seja alterado seu núcleo central, uma vez consolidada a
representação, o caminho para transpô-la a uma outra representação é muito difícil
e demorado, pois ela não só está vinculada ao sujeito, como a todo um processo
cultural, social e ideológico.
A universidade se apresenta com o tripé e na figura dos docentes constrói o
processo do conhecimento. Tudo isso é feito para e com os discentes de uma
instituição federal. Quando as relações governo-universidade-docentes não
caminham de forma a sustentar a proposta de uma universidade federal, há a
possibilidade de uma greve. Ela, portanto, é o resultado de algo no sistema
educacional que não deu certo.
Aqui, as representações sociais foram resultantes do processo universal das
relações entre o homem, a palavra, o tempo e o poder, na figura do governo. Para a
construção desse processo, o sujeito teve como fonte de informações diferentes
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meios vozes, que propagaram diferentes dizeres, construindo noções e produzindo
sentido sobre a greve.
Em uma greve, há personagens que interpretam seus papéis conforme o
espaço que ocupam e o que se espera dele. Entende-se que os elementos
propulsores são a universidade, os docentes, o governo e a mídia 48. Esses quatro
segmentos, inicialmente, fomentarão ou não o processo da greve e construirão as
representações sociais. É deles que virá o fortalecimento ou o enfraquecimento do
movimento, cada um ocupando um papel de construção de opiniões e crenças e,
meio desses quatro segmentos, temos os discentes.
Um movimento que parte dos anseios não correspondidos, daqueles que
usufruem da universidade como docentes e discentes, e que são protagonistas de
um sistema de ensino brasileiro, que através das diferentes falas veem o governo
como antagonista dos seus objetivos de valorização salarial e de qualidade do
trabalho e do ensino, dentro de discursos pouco neutros que se mantém apático ou,
muitas vezes, contra o profissional da educação, referindo-se a ele como alguém
que deixa alunos sem aula por 120 dias, minimizando o movimento a esse tipo de
discurso.

4.4 Os docentes: análise da entrevista

A imagem do sujeito docente é construída e disseminada por inúmeras vozes,
que emergem pelos meios de comunicação pela sociedade, pelo meio acadêmico ou
pelo próprio docente.
A imagem do ser professor nem sempre é construída somente por ele próprio;
pode ser construída pelos meios de comunicação, pelos discentes e pela sociedade.
Em uma situação de greve, as pessoas ouvidas são os professores, além dos
alunos e a sociedade. Assim, a razão pela qual a greve é realizada pode ser
minimizada ou fortalecida no entrelaçar das opiniões dos alunos, que acreditam
estar sendo prejudicados com a falta das aulas.
Nesse sentido, quando a população expõe sua opinião sobre a greve,
compreende-se que faz parte dela a figura do próprio professor e, por isso, constrói-
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Como falado anteriormente, nesta tese não se abriu um debate sobre o papel da mídia no processo de
construção da RS sobre a greve de 2012 das federais, entendendo ser um debate profundo, que não deve ser
feito de forma superficial.
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se uma diversidade de opiniões uma vez que o professor também é pai ou mãe, às
vezes se encontra também como a figura de discente, cidadão ou cidadã e que
também sofre com os prejuízos causados por uma greve.
Para os docentes desta pesquisa observou-se que existe uma grande
dificuldade em separar o ser professor do ser cidadão. Aquele sujeito que está
inserido em um contexto da não valorização da educação, mas também daquele que
precisa dela para se libertar, seja de um contexto de desemprego, de pobreza, seja
por gana de ascensão.
Na entrevista, houve uma situação curiosa, como citada no capítulo 3, em
que uma discente se tornou docente um ano após a greve. Esta discussão leva-nos
a reflexões de Charaudeau e Maingueneau (2008), sobre o ethos.
O Ethos está ligado ao ato de enunciação (CHARAUDEAU: MAINGUENEAU,
2008), entretanto, ele surge também com a interação com o outro. Para
Maingueneau, aquele que recebe constrói representações do ethos do enunciador
antes que ele fale, construindo momentos flexíveis na construção da representação
social. O ethos permite articular o corpo com o discurso (CHARAUDEAU;
MAINGUENEAU, 2008) para além de uma oposição empírica entre oral e escrito. O
subjetivismo que há e que se manifesta no discurso não se deixa originar apenas
como um estatuto (professor, aluno, porteiro...) associado a uma cena genérica ou a
um enunciado específico, mas sim a uma ―voz‖ indissociável de um corpo
enunciante historicamente especificado. Para Maingueneau (2011), o ethos abarca
todo o tipo de texto tanto o escrito quanto o oral, o ethos está em tudo e é
encontrado em todos, enquanto que a representação social está no sujeito, através
da relação com o texto.
O ethos é um componente na construção da identidade, porém, na
contemporaneidade, a identidade não se mantém unificada e estável. Ela se
fragmentou, devido à relação do sujeito com a sociedade.
Nesse caso ela apresenta sua opinião sobre a greve a partir do ethos de
aluna.
(12) A:... assim eu como aluna, que na época eu era aluna realmente é
muito prejuízo... essa é uma parada que não é férias.... não é descanso... a
gente não pode (se organizar) para nada e o tempo a gente vê que
passa...e::: realmente nesse sentido é bem prejudicial...
(A)... quanto aluna eu... eu não sei... nem o que estava sendo reivindicado
direito, né? E... assim... então assim... a gente não... não... consegue
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participar éh... e ter a visão... né? então... assim... uma mobilização por que
eu acho que assim... uma conscientização da comunidade e...e... eu acho
que isso ajuda a... né? Pressionar... fortalecer...

No fragmento 12, o sujeito utiliza-se do pronome pessoal a gente ainda se
incluindo como discente, e não como docente. O pronome a gente constrói a ideia
de nós pessoal, não um nós genérico, mas esse sujeito se inclui no grupo do qual
fala.
Nesse sentido, o ethos construído nesse discurso, é um ethos partilhado, a
partir de um mesmo enunciado. Há uma bifurcação da ideia de greve para um
sujeito que partilha de dois momentos: um como discente e o outro como docente. A
partir de um mesmo enunciado, temos no mesmo sujeito dois ethé.
Como docente:
(12.1) A: O papel da greve é reivindicar, é tentar resolver o problema sério
da remuneração injusta e melhoria nas condições de trabalho. Quando vejo
os salários de políticos, de juízes, realmente é preciso que se lute por mais
justiça, especialmente nas áreas de educação e saúde.

Como o ethos completa a noção de identidade, entende-se que, nesse caso,
a identidade sendo múltipla, como discute Stuart Hall (2003), o sujeito no fragmento
12 e no 12.1 mescla sua identidade e nos permite ver traços da RS de greve tomada
a partir desses dois lugares sociais: discente e docente. Isso ocorre no decorrer da
construção do enunciado, em tempo e espaço distintos. O lugar em que o sujeito se
encontra é algo definidor para a construção de suas RS. O fato de em dado
momento o sujeito ocupar um espaço com uma determinada imagem, construída em
determinado discurso, definirá a construção e o reconhecimento do ethos.
A própria construção do discurso é variável, definindo o ethos do sujeito que,
por sua vez, também é variável. A construção da RS sobre a greve no caso dos
docentes passa, assim, pelo que o próprio docente entende sobre o ser docente e a
sua construção do ethos.
Passemos ao próximo trecho, em que o docente B, por meio de sua reflexão,
reforça a RS de greve como luta que pressupõe engajamento, união, participação, o
que parece orientar sua posição crítica sobre a greve de 2012.
(13) 12. B: não adianta... no meu ponto de vista ter um milhão de
professores em greve se não tem um milhão de professores participando da
greve... então greve não foi feita para você passear...descansar... na
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verdade éh um momento de mas... mais estresse que o momento do
trabalho contínuo... por que a luta ela tem que aparecer... então se a gente
não tiver assembleia... manifestações organizadas... pacíficas...
manifestações BONITAS... como a gente teve de...né?

Ao mesmo tempo em que (B) considera que a greve, por ser um direito, como
se vê no excerto (14), não deve ser um evento em que é obrigatória a participação
dos professores, B também entende que, se há a greve, então os professores
devem participar de forma efetiva, como no fragmento 14.
(14) 12. B:... então quando eu imponho o colega em estar em greve... eu
impeço o colega de entrar em sala de aula eu estou desrespeitando o
direito dele de trabalhar... e eu estou ao mesmo tempo criando antipatia em
relação ao movimento... então eu acredito que... a partir do momento que
greve é um direito e não é um dever cabe conscientizar sobre a luta... por
que a luta... e não obrigar aquela pessoa a fazer parte da luta... por que isso
tem que ser conquistado... e não imposto... né? Éh... éh uma coisa que me
chama atenção... outra questão éh... professores... que... o::: comércio ir
olhar e ver que era algo que não tinha violência... algo bonito de se ver...
então ISSO... faz parte da mobilização da greve... então...éh.. e o pessoal
de greve? Um milhão de pessoas de greve em casa não chama a atenção
de ninguém... né? é algo que eu acredito que éh algo que a gente precisa
fortalecer...no int/ aqui no interior... não sei como é nas capitais que eu não
tenho outras experiências.... mas eu acho que gente precisa fortalecer
isso...

Entre os professores há uma certa discordância sobre a função da greve, uma
vez que ela foi considerada na entrevista um direito, e não um dever. Assim, o
sujeito docente entrevistado acredita que o docente não pode ser obrigado pelo
grupo a estar em greve, uma vez que ele tem seu livre-arbítrio. Na segunda parte da
colocação, em que o sujeito diz ―...outra questão éh... professores... que... não
adianta... no meu ponto de vista ter um milhão de professores em greve se não tem
um milhão de professores participando da greve...‖, é curiosa a colocação uma vez
que parte do senso comum de que vivemos numa democracia e que, por isso, temos
a livre escolha, mas ao mesmo tempo o sujeito percebe que os docentes não se
utilizam do tempo em que estão em greve para inflar o movimento com passeatas,
manifestações, etc. Entendem-se aqui contradições quanto ao dever ou ao direito de
greve.
Ao mesmo tempo que deve estar nas ruas, o docente deve ser respeitado seu
livre-arbítrio de também não estar, entretanto as ruas não estiveram cheias de
docentes no movimento grevista de Teófilo Otoni, como o próprio B diz.
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Percebe-se a contradição no entendimento do papel do docente na greve,
principalmente quando o mesmo sujeito docente diz mais à frente da entrevista:
(15) B: ―éh uma coisa que me chama atenção... outra questão éh...
professores... que... não adianta... no meu ponto de vista ter um milhão de
professores em greve se não tem um milhão de professores participando da
greve... então greve não foi feita para você passear...descansar... na
verdade éh um momento de mas... mais estresse que o momento do
trabalho contínuo... por que a luta ela tem que aparecer..
(16) B: então tem que ter o bom senso... né? Existir uma forma de
resolver... conversar.... mas não obrigar a pessoa... por que OBRIGAR nós
já saímos desse nível... de você ser obrigado a fazer algo... e isso éh
muito.... para quem está lutando por liberdade... qualidade... amarrar
alguém numa situação... aí nós estamos fazendo aquilo que estamos
sentindo que o governo está fazendo com a gente... a opressão... a gente
está replicando.

Há um conflito entre o interesse do ser docente e o direito do cidadão. Os dois
ethos parecem se chocar, mas não se chocam. Parecem andar de forma
perpendicular, quando na realidade estão no mesmo quadro de obtenção dos
direitos.
Percebe-se que a concepção do que vem a ser greve e seu objetivo se torna
algo ambíguo para o sujeito, seja ele docente ou não. Compreende-se que o
docente tem o direito de fazer greve, mas tem o direito de não ir ao movimento e
para B, no fragmento 16 é o bom senso que irá dar o veredito de participar ou não
da greve. Para B, é através da conversa que o docente será convencido a participar
e não fazer o docente entender que greve é obrigação. Para B, greve é algo
sugestivo. Ele pode se ausentar mesmo que isso minimize a força do movimento. O
conflito de ideias no docente expõe a própria fragilidade do movimento grevista. O
fato de o docente acreditar que o movimento pode ser uma escolha de ir ou não ir já
demonstra sua fragilidade na sociedade. Não é um movimento visto como resultado
de uma precarização e desvalorização do trabalho. Não é visto de forma concreta,
mas de forma subjetiva. Entende-se, aqui, portanto, que o que é precarização para
um pode não ser para outro.
Já a representação social construída por A no fragmento a seguir é que é um
movimento em que deve haver a participação dos docentes para que seja construído
de forma grandiosa na sociedade, uma vez que para o governo não há um interesse
em modificá-la.
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(17) A: Então assim... parece que o que sobra é para a educação e eu
coloco isso como algo que nós temos "uma parcela de culpa... por que a
gente se desvaloriza também...e politicamente hoje a gente tem que se
fortalecer e sentir... o (profissional) e fazer com que as pessoas do país
inteiro reconheçam o valor do professor, né? Então assim... se::: eu não
tenho interesse na minha carreira... na minha profissão... eu não respeito a
minha carreira de professor eu não vou querer... né? Que o outro
respeite...mas...éh::: tudo aquilo que não tem visibilidade governamental éh
desinteresse... e educação não tem... educação não gera números...né?

O docente utiliza-se de alguns recursos linguísticos que se referem a algo
pequeno e desvalorizado, como sobra, que demonstra que o que ele sente é que: ―a
gente se desvaloriza‖. A interpretação da fala do participante A é que a educação é
tão desvalorizada pelo governo que, para ela, o que há realmente são migalhas.
Para A, a educação está desvalorizada porque nem o governo, nem a própria classe
a valoriza. Na concepção do participante A, a maior desvalorização parte primeiro do
próprio docente, como se ele não se desse ao respeito e, portanto, ninguém fará
isso pela classe. A interpretação para A é que o respeito deve partir da classe e,
somente assim, a população irá respeitar também o movimento grevista. Em B, temse o sentimento de desvalorização do movimento quando ainda acrescenta sua
opinião sobre a visão do governo acerca da greve:

(18) B: O desinteresse político é nítido... nítido quando se fala de educação,
né? Por que educação não chama atenção...né? eu vivenciei greve na rede
estadual e éh algo que... estrada chama atenção...construção chama
atenção...escola bonita não chama atenção... carteira nova não chama
atenção... né?

No fragmento 18 percebe-se que há repetição de alguns recursos linguísticos,
como nítido, que tem o valor de enfatizar e mostrar como o desinteresse político é
grande e visível aos olhos da sociedade, como se dissesse que só não vê quem não
quer. O fato de o sujeito A querer demonstrar como a educação é desvalorizada
aparece através da interpretação da palavra atenção na frase: ―estrada chama
atenção... construção chama atenção‖ e logo em seguida, para dar um efeito de
mudança brusca, de oposição da ideia anterior, utiliza-se de uma oração
coordenada sindética adversativa e diz ―escola bonita não chama atenção... carteira
nova não chama atenção...né?‖ O advérbio de negação não expressa o teor da
oração coordenada sindética adversativa, mas substituindo a conjunção adversativa
mas pelo não. O não aqui faz o papel do mas, na posição de adversidade, de
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contraponto. Já o termo né? aparece como se o enunciador A quisesse uma
resposta do interlocutor para, assim, legitimar sua opinião de como o processo de
greve é desvalorizado na educação pelos governantes, tanto na rede pública quanto
na rede federal.
O substantivo atenção, citado várias vezes na sentença do fragmento 18,
expressa alguma coisa que se coloca nítida no enunciado, algo que se sobressai. A
intenção do interlocutor é colocar em foco quem ou o que é mais importante em
comparação à educação e o que é mais valorizado ou desvalorizado. No caso, o
interlocutor considera que a educação perde para todos os outros segmentos, como
estradas e construções que teoricamente são considerados segmentos que não
construirão o saber no sujeito e para o País, olhando a partir de uma visão de
educação universal do saber.
Entende-se que as ações verbais são ações que se movimentam de forma
concomitante com outras ações que se constroem na relação mundo/sujeito e suas
práticas. Ações que se desenrolam em algum contexto histórico e social, de
trabalho, familiar, particular ou social (KOCH, 2004)
Ao

final

da

entrevista,

percebe-se

um

incômodo

em

relação

ao

posicionamento docente e a sua participação ou não participação nela. O
enunciador B faz questão de destacar seu ressentimento quanto aos colegas:
(19) B: antes eu posso falar mais uma coisa? Eu acredito que a gente tem
tanto a melhorar... por que até um convite para um grupo desse... com um
assunto desse a ausência das pessoas demonstra o que realmente
acontece no período de greve...quando você tem uma reunião de
assembleia... uma reunião de mobilização... por que não justifica a
universidade ficar 100 dias parado e ninguém ter nada a falar sobre o
movimento... ‗faça o que eu digo... não faça o que eu faço (risos).

No fragmento 19 o participante B coloca suas emoções e opiniões sobre o
posicionamento docente em relação à participação de um evento, em que se
discutiria um movimento que foi importante para a classe. Dessa forma, B coloca-se
em estado de indignação sobre o baixo número de docentes para discutir um evento
que durou 100 dias.
A forma como o participante B assume uma posição e inicia sua fala: ―antes
eu posso falar mais uma coisa?‖ demonstra o princípio da sua indignação. Quando
ainda necessita dizer ―mais uma coisa‖ introduzindo sua ideia com a sentença ―Eu
acredito que a gente tem tanto a melhorar...‖, B tem um posicionamento enunciativo
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eu acredito e a gente, que orienta o interlocutor para sua ideia e para sua categoria
docente de pouco comprometimento com a ação grevista incluindo-se nela e na
ação que ele considera vergonhosa da não participação no movimento e, afirmando
que sua classe ainda tem muito a melhorar. O participante B, na posição de docente
não entende como em 100 dias de greve os 80 professores da FACSAE não tiveram
nada a dizer. Dessa forma, B resume o posicionamento omisso dos docentes com o
provérbio ―faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço‖.
Percebe-se o caminho diferente de posições enunciativas tomadas por B
sobre as representações sobre a greve a partir das poucas participações dos
docentes, no limiar entre uma crítica e uma contextualização da posição que o
docente ocupa no movimento grevista. Ele, o docente, constrói um universo entre o
que ele deve fazer e o que ele realmente faz na realidade da situação de greve.
Quando finaliza sua fala com o enunciado proverbial ―faça o que eu digo, mas não
faça o que eu faço‖, B expõe sua decepção com a sua classe e, de forma quase
direta, manda um recado aos não participantes da pesquisa, criticando a pouca
participação dos seus colegas nesta pesquisa e ao mesmo tempo no movimento
grevista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese inicia-se com a história da construção da cidade de Teófilo Otoni,
entretanto a intenção não foi fazer um levantamento histórico aprofundado sobre a
cidade e seu descobrimento, mas utilizar sua história como inspiração para as
reflexões propostas acerca do movimento grevista de 2012 dos docentes federais e
como forma de respeito a uma cidade que acolheu uma instituição federal para toda
a região do vale do Mucuri. Iniciou-se o trabalho, com a hipótese de que a história de
dominação e colonização da cidade de Teófilo Otoni fosse inspiração para as
respostas dadas no decorrer da tese. No decorrer do trabalho, entendi que não
houve de forma direta, na materialidade do discursos dos docentes e dos discentes,
a relação entre a história de dominação e colonização da cidade, no entanto, através
do não dito, percebe-se que há uma intenção em sanar esta ideia de dominação por
parte de um lugar histórico que a população da cidade sofreu no século XIX. De
forma não dita, de forma indireta, entende-se que tanto os docentes quanto os
discentes constroem a ideia de que a universidade tem um papel importante na
cidade e por toda a região. Ela traz uma concepção de liberdade, do novo. Portanto,
constrói-se, sim, uma expectativa sobre o papel da UFVJM/FACSAE no espaço que
ela ocupa, baseando-se no histórico de luta, de invasão e de exploração da cidade e
região nos séculos passados. Dessa maneira, de forma indireta, os discursos de
exploração, de lutas e dos movimentos sociais estão presentes nas falas dos
participantes, quando eles esperam que seja apresentado algo diferente do que a
história da cidade já os conta.
Mesmo que tais discursos apareçam de forma indireta nas falas, no decorrer
do trabalho percebe-se que a expectativa do novo é desconstruída de forma
gradativa, através da história construída pela universidade e que lhes é apresentada,
mas que não depende somente das mãos dos docentes e dos discentes, mas de
toda uma conjuntura brasileira que, muitas vezes, mesmo com muitas lutas, foge ao
alcance, criando certa frustração nos participantes, como constatado no capítulo IV
através das falas docentes e discentes.
Entretanto, sendo eu, uma das primeiras docentes do Campus Mucuri, não
poderia iniciar uma pesquisa ignorando a história da cidade de Teófilo Otoni.
Embora não tenha flagrado de forma direta, nos dados, pistas evidentes de que a
história de lutas da cidade marca as RS emergentes nos discursos com os quais
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trabalhei, pode-se dizer que não há como pensar os dizeres fora da articulação com
discursos anteriores, no tempo e no espaço.
Ao final da pesquisa e tendo como objetivo geral compreender as RS sobre
a greve dos docentes federais, no discurso docente e discente da UFVJM, do
Campus Mucuri da cidade de Teófilo Otoni, é possível dizer que os discursos
analisados revelam um possível núcleo central que conduz aos elementos
periféricos construindo, assim as RS sobre a greve de 2012 no Campus Mucuri.
Dessa forma, o núcleo central e os elementos periféricos são âncoras na
construção das representações sociais. O núcleo central ligado à memória coletiva
constrói a homogeneidade do grupo, direcionando um consenso. Sua forma estável
e rígida interfere nas mudanças e muitas vezes não permite que elas aconteçam. É
a visão do todo de um evento grevista. Os elementos periféricos permitem a
integração de novas experiências e das histórias individuais, suportam a
heterogeneidade do grupo e são sensíveis ao contexto imediato, portanto, a visão
particular do discente.
Nesse sentido, tanto o discente como o docente ocupam um lugar importante
e singular na construção da RS sobre a greve. As duas categorias entendem, dentro
de suas perspectivas e olhares revelados por meio dos dados, que a greve é
representada como ―luta‖ e ―direitos‖. Entretanto, no decorrer da tese, pode se
perceber o quanto este movimento ocupa um lugar incômodo na sociedade em que
é vista como algo que traz prejuízo. Para o discente, além de no seu Núcleo Central
apresentar as palavras ―lutas‖ e ―direitos‖, como no dos docentes, acrescenta-se a
palavra ―salário‖, que, segundo esta categoria é o impulso principal para uma greve
docente. Em torno do Núcleo Central composto por estas palavras apresentam-se
os elementos periféricos demonstrados por cada categoria e que refletem a
identidade daquele que diz.
Constroem-se, assim, dois lugares de ocupação para o movimento grevista
em 2012 no Campus Mucuri. Ele passa a depender do olhar de onde provém para
se obter sua aceitação ou não, sua apreciação ou negação.
Neste sentido, gostaria de salientar que, para que a pesquisa tivesse
sucesso, alguns cuidados foram tomados, como não fazer da pesquisa um cunho
particular, haja vista que sou docente da instituição pesquisada; utilizar estratégias
da pesquisa qualitativa para que fossem analisadas de forma adequada os
questionários, a entrevista e o grupo focal dos participantes, levando em conta que
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os discursos emergem de sujeitos sociais, inseridos em diferentes contextos
provindos de diversas práticas sociais, considerando seus espaços, suas relações,
suas crenças e suas vivências particulares.
Buscou-se aqui, portanto, entender que as muitas dificuldades encontradas,
como a pouca participação docente no questionário e no grupo focal, o
constrangimento do dizer, partiram daquilo que o referente greve produz, do que ele
representa e constrói na memória de cada um.
Moscovici nos traz uma definição de RS que consegue delimitar ao sujeito,
em forma de níveis, a que veio as RS. O autor, ao defini-las como um sistema de
valores, ideias e práticas, com funções duplas, permite fazer com que visualizemos,
com maior clareza, o lugar do núcleo central e o lugar do sistema periférico.
Atividade essa que, sem sua luz, particularmente, consideraria uma tarefa árdua de
compreensão.
No caminho proposto por Moscovici percebeu-se, aqui, que o núcleo central
se mostra numa relação de ordem e orientação entre os sujeitos e o mundo a sua
volta, na sua totalidade entre as coisas e as palavras dentro sob o viés do coletivo.
Durante este caminho, há a individualização e a individualidade. Desta forma, é
importante que haja sistemas que direcionam a uma linha em que a comunicação
torna-se possível e com unidade adequada à compreensão de membros de uma
mesma comunidade. Isso, só será possível através de um código fornecido no
espaço que nomeará e classificará, sem ambiguidades os diversos aspectos do
mundo e da história que envolvem o sujeito, seja como ser individual como também
coletivo.
Aqui, não apenas Moscovici abriu um caminho de reflexões sobre a
construção das RS como também Jean-Claude Abric. Tanto um autor como o outro
trouxe a este trabalho uma harmoniosa, porém, árdua concepção sobre as RS que
se entrelaçam em discussões que levaram este trabalho a um caminho único sem
bifurcações, em que das palavras ditas pelos docentes e discentes emergiram o
núcleo central, os sistemas periféricos e os elementos periféricos na construção das
RS.
O uso da palavra ―greve‖ nos dados com os quais trabalhei mostrou-se
carregada de dizeres que muitas vezes partem de vivências coletivas construídas
pelo Núcleo central, mas também provindas dos elementos periféricos baseados em
ideologias disseminadas e de identidades fragilizadas ou remontadas em espaços,

126

às vezes, múltiplos, com opiniões construídas de forma particular no interior de cada
sujeito, que ora é docente, ora discente e ora cidadão comum que não se encontra
no espaço faculdade.
Por esse motivo, para a construção da tese, em seu princípio, achou-se que
haveria um caminho que seria bifurcado no trajeto entre as respostas dos docentes
e discentes sobre o movimento grevista de 2012 das IFES. No entanto, durante a
pesquisa, foi-se percebendo que a construção da RS sobre o movimento grevista
tomava rumo unificado, em que havia a nítida convergência entre a ideia de greve e
as ideias de ―luta‖, ―salário‖, ―conquistas‖, ―mudanças‖ e ―direitos‖, o que parece
indicar traços fortes, como poder nuclear, para a RS de greve.
Dessa forma, através das palavras que formaram o núcleo central das RS
sobre o movimento grevista de 2012, foi construído todo o caminho para o que
realmente representou o evento estudado aqui. Aqui, tanto o docente quanto o
discente demonstraram entender a importância de um movimento grevista, mas sem
ignorar sua dificuldade de realização, de aceitação e de concretização.
No processo da construção da tese, foi utilizada uma estratégia com a
intenção de torná-la mais clara em relação aos estudos das RS e seus conceitos.
Utilizaram-se quadros em que se colocaram palavras ou frases ditas ou escritas
pelos sujeitos participantes, fazendo, assim, com que as interpretações fossem
realizadas a partir da teoria proposta aqui juntamente com as vivências, os contextos
e as realidades dos participantes.
Dessa forma, aqui, se conclui que o movimento grevista é representado
pelos participantes como algo legítimo e de direito do trabalhador. A concepção de
―luta‖ e ―direito‖ se apresenta através do núcleo central construído nas falas dos
docentes que constroem a RS sobre a greve de 2012, entretanto percebe-se que os
elementos que se encontram na periferia das RS remetem a reflexões que indiciam
particularidades, advindas das experiências de cada sujeito. Para o docente, a greve
de 2012 teve pontos que ora demonstravam-se elementos periféricos de
concepções positivas ora negativas.
Compreendeu-se

que

a

UFVJM

simboliza

um

instrumento

de

desenvolvimento e crescimento para a região. E por construir naqueles que a
presenciam no cotidiano da cidade ou ao seu redor o sentimento de vitória e de
esperança, na greve de 2012 tornou-se alvo de discussões acerca das emoções
trazidas por aqueles que acreditam que a greve pode ser um direito, mas também,
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no contexto da cidade, um prejuízo para ela e para aqueles que usufruem dos seus
serviços.
Entendeu-se aqui que, em 2012, ao presenciar a primeira greve da UFVJM
no Campus Mucuri, que seguiu o movimento nacional de outras federais, a região
construiu elementos representacionais sobre o tema através de diversas opiniões e
sentimentos, apresentando elementos que construíram discursos às vezes
marcados pela oposição.
É importante salientar, conforme assinalei há pouco, que os dados também
mostraram determinadas variações no modo como se representa a greve, conforme
a categoria profissional. Assim, a representação de que greve seja um movimento
legítimo porque reivindica direitos dos trabalhadores é relativizada, de certa forma,
quando se fala em greve dos professores, uma vez que aí se colocam em cena
também algo que traz prejuízo.
Nas duas categorias (docentes e discentes), ambas com papéis específicos
na universidade, o entendimento sobre o movimento grevista se baseou naquilo que
os participantes consideraram importante para os seus segmentos. Nessa medida,
embora se percebam elementos nucleares comuns na RS de greve, docentes e
discentes revelam aspectos diferentes na representação do movimento grevista, o
que confirma a ideia de que a experiência dos sujeitos fomenta traços que
concorrem para a dinamicidade das RS, na medida em que estes, na condição de
elementos do sistema periférico, podem trazer efeitos sobre o núcleo central da RS,
modificando-o.
É preciso lembrar que todo discurso traz em si um conjunto de já-ditos,
advindos de diferentes instâncias. No caso dos dados aqui examinados, não
podemos perder de vista o papel da mídia, como forte formadora de opinião.
Não se tem aqui a pretensão nem a intenção de esgotar a discussão sobre
as RS construídas sobre o movimento grevista dos docentes das federais em 2012,
mesmo porque provém de acontecimentos cotidianos e, por isso, são discussões
infindáveis, haja vista que em 2015 uma nova greve foi deflagrada pela mesma
categoria, reivindicando não apenas melhores salários que acompanhem a inflação,
como também o plano de carreira e as infraestruturas prometidas na inauguração do
REUNI, iniciado em 2007. Buscou-se entender como um evento grevista importante
como o das universidades federais brasileiras pode ser entendido em diferentes
instâncias e lugares e quais representações são originadas desse evento.
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O contexto em que se insere a greve das IFES na comunidade de Teófilo
Otoni foi de formação e início de uma instituição federal esperada e desejada por
uma região muitas vezes ignorada pelo poder público, como relatado no capítulo I.
Embora tenha sido breve neste trabalho, a discussão acerca do REUNI teve
um importante papel na contextualização da greve ocorrida na instituição e no Brasil
pelas federais em 2012 e na greve de 2015. Apesar de a cidade de Teófilo Otoni ser
uma região que tem um histórico rico de formação e formadores de movimentos
sociais, constatou-se, no decorrer das análises realizadas nos demais capítulos, que
tal histórico não se relaciona de forma efetiva e profunda nos discursos ou
representações dos docentes e discentes participantes desta pesquisa, sobre a
greve de 2012, pertencentes à UFVJM/campus Mucuri.
Os participantes da pesquisa entendem que a greve de qualquer cidadão é
legítima e válida, que ela faz parte de um contexto de emancipação e de
reivindicações por melhorias, e que os direitos devem ser respeitados.
Aqui nos caberia um novo capítulo em que se discutisse o paradoxo
existente entre o significado do direito na participação do docente na greve feita por
docentes. Uma vez que Hall (2003) nos traz a reflexão das múltiplas identidades, em
múltiplos espaços e tempo, entende-se que nem sempre haverá uma coerência nos
dizeres sobre o movimento grevista docente das federais, como foi demonstrado no
capítulo IV. As identidades se apresentam de forma maleáveis, assim, as RS
também vão pelo mesmo caminho da instabilidade.
Ainda me dou ao direito, aqui, como uma pesquisadora que busca sempre
respostas, de perguntar até aonde vai o direito e o dever da participação de um
docente em uma greve que tem como objetivo melhorias não apenas do salário,
mas, principalmente hoje, das condições de trabalho para o docente e de estudo
para o discente, dentro do novo cenário das UFES?
Entende-se aqui que, a partir dos estudos das RS, diferentes maneiras de
interpretação, olhares e de compreensão de um objeto são construídos trazendo
elementos não apenas particulares, mas também, coletivos. Por isso, muitas vezes,
há conflito entre o EU e o Nós, o dito e o não dito.
Portanto, é na relação entre o saber particular e o saber coletivo, a memória,
as palavras e o próprio sujeito que as RS se constroem como forma de
conhecimento, socialmente elaboradas e partilhadas, que contribuem para a
construção de uma realidade comum a um conjunto social.
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos discentes:
1 Nome:
Curso: - Ano de ingresso na UFVJM: - Idade:
2 Você trabalha? SIM ( ) NÃO ( )
*Caso a resposta seja SIM, responda à questão 2.1. Caso sua resposta seja NÃO,
passe para a nº 3.
2.1 Cidade em que trabalha:
3 Você mora em Teófilo Otoni?
3.1 Há quanto tempo?
3.2 Se não. Qual a cidade em que você reside atualmente?
4 Você participou da greve de 2012 dos professores das instituições federais?
( ) SIM ( ) NÃO
4.1 Se sim, como foi a sua participação?
( ) Passeatas. ( ) Na maior parte delas ( ) Algumas vezes ( ) Nunca
( ) Assembleias convocadas pelo comando de greve.
( ) Na maior parte delas ( ) Algumas vezes ( ) Nunca
( ) Algum outro tipo de reunião.
( ) Na maior parte delas ( ) Algumas vezes ( ) Nunca
( ) Outro tipo de participação
Especifique:
5 Se não participou da greve, manifeste aqui suas razões para isso.
6 Diga as 3 (três) primeiras palavras, expressões ou frases que vêm à sua cabeça
quando ouve a palavra greve.
7 Diga as 3 (três) primeiras palavras, expressões ou frases que vêm à sua cabeça
quando ouve a palavra greve de professores.
8 Qual a sua opinião sobre a greve dos professores da UFVJM do ano de 2012?
9 Para você, qual é o papel de uma greve?
10 Para você, qual é contribuição que a universidade traz à cidade de Teófilo Otoni?
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APÊNDICE B - Questionário para os docentes:
1 Nome:
2 Área de formação:
3 Curso(s) em que leciona:
Ano de ingresso na UFVJM:
3.1 Você é natural da cidade de Teófilo Otoni? ( ) SIM ( ) NÃO
Você reside na cidade de Teófilo Otoni? ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, há quanto tempo?
( ) Entre 1 e 3 anos
( ) Entre 4 e 6 anos
( ) Entre 7 e 10 anos
( ) Mais de 10 anos
4 Você é sindicalizado? ( ) SIM ( ) NÃO
4.1 Qual sindicato? Há quanto tempo?
4.2 Você participou da greve de 2012 dos professores das instituições federais? ( )
SIM ( ) NÃO
4.3 Se sim, como foi a sua participação?
( ) Passeatas.
( ) Na maior parte delas ( ) Algumas vezes ( ) Nunca
( ) Assembleias convocadas pelo comando de greve.
( ) Na maior parte delas ( ) Algumas vezes ( ) Nunca
( ) Algum outro tipo de reunião.
( )Na maior parte delas ( ) Algumas vezes ( ) Nunca
( ) Outro tipo de participação
Especifique:
5 Se não participou da greve, manifeste aqui suas razões para isso.
6 Diga as 3 (três) primeiras palavras, expressões ou frases que vêm à sua cabeça
quando ouve a palavra greve.
7 Diga as 3 (três) primeiras palavras, expressões ou frases que vêm à sua cabeça
quando ouve a palavra greve de professores.
8 Qual a sua opinião sobre a greve dos professores da UFVJM do ano de 2012?
9 Para você, qual é o papel de uma greve?
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10 Para você, qual é contribuição que a universidade traz à cidade de Teófilo Otoni?
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APÊNDICE C - Transcrição da entrevista realizada com as duas professoras da
FACSAE:
Transcrição da ―discussão‖ / entrevista com 2 professoras da UFVJM
AeB
Data: 10/10/14 Duração: 00:24:51

P: Pesquisadora
A: Professora
B: Professora
gente vê que passa... e::: realmente
1. P: Então aqui a gente tem as três

nesse sentido é bem prejudicial...

categ/cate/ as palavras mais ditas nos
questionários das três categorias... aí

3. B: Ah::: eu acredito que a greve de

eu vou ler aqui tá? Lutas, alunos,

2012... principalmente para mim... foi

desinteresse

político,

temos

que

minha primeira greve como docente na

outra

forma

de

instituição federal de ensino... ela::: foi

reinvindicação, perda de semestre,

um (parto) por que uma greve de:::

política... não... polícia, conquistas,

quase 102 dias... eu não lembro a

direitos, professores, prejuízos...éh:::

quantidade certa... com a adesão

que que é:: a partir dessas palavras

muito grande, né? Então assim:::

aí... o que vocês gostariam de falar

infelizmente... a partir dos... 45... 60

sobre a greve de 2012? ... aí quando

dias... foi... a adesão foi... diminuindo...

vocês forem falar vocês se identifica...

mas muitas universidades foram até o

pensar

em

final... então assim... É UM MARCO
2. A: Duas palavras aí... que:: primeiro

HISTÓRICO as pessoas conseguirem

“luta”

de

ficar cento...e um dias PARADOS...

reivindicação de luta... a greve... e a

né? Concordo... não é de férias...

segunda é ―prejuízo‖... por que::: assim

então você tem que estar trabalhando

eu como aluna, que na época eu era

aqui na universidade... (participando)

aluna realmente muito prejuízo é...

dos movimentos... e tudo...éh::: mas

essa é uma parada que não é férias...

também eu vejo a greve de 2012 de

não é descanso... a gente não pode

uma form/ como uma derrota... por que

(se organizar) para nada e o tempo a

chegou um momento que a gente...

porque

é

uma

forma
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né? Todo mundo viu que tinha que

mais/) e...e... por exemplo... aqui na

parar... né? O::: um sindicato aceitou

universidade... eu acho que os alunos

uma proposta... o outro não queria que

tinham que estar mais a par da luta

fosse

dos professores.... por que.... assim....

aceita...

universidades

só

muitas
ao

quanto aluna eu....eu não sei... nem o

sindicato que aceitou...então a gente...

que estava sendo reivindicado direito,

nadou... nadou... nadou... nadou...

né? E... assim...então assim... a gente

nadou...e morreu na beira da praia...

não... não... consegue participar éh... e

então assim... foi um marco histórico,

ter a visão... né? -- -- do todo -- -- das

né? Ter conseguido tanto tempo... não

necessidades-- -- das necessidades

foi a maior greve.... pelo que eu

total, né? -- -- então...assim... uma

sei...mas

mobilização por que eu acho que

na

eram

que

filiadas

atualidade

foi

muito

importante... e por outro lado... eu

assim...

creio

comunidade e...e... eu acho que isso

que

faltou...éh:::

uma:::

uma

a...

conscientização

unificação dos sindicatos na hora de

ajuda

né?

--com

decidir o que seria.... por que isso fez

Pressionar... fortalecer --éh:::

da

certeza--

o::: a gente ter o prejuízo...mesmo a
derrota... por que .... de que que se

6. P: B?

resolveu tanto tempo parado::: se::: a
gente poderia ter pressionado um

7. B: Eu quero até complementar aqui

pouco mais para conquistar, NÉ? o

a fala da colega porque... quando se

que era reivindicado... então.... éh...as

fala em greve... a comunidade e os

conquistas não foram, né? as que a

alunos veem salário... a primeira coisa

gente queria e:::mas eu acredito que:::

que (o aluno) pensa... é SÓ salário... e

se a gente conseguiu ficar:::, né? (por)

não é só salário... tem várias coisas

cem dias em greve lutando... isso

ali... eh::: eu acredito que falta mesmo

mostra que a gente tinha foco... né?

mobilidade... quem organiza a greve
em cada instituição... de levar a pauta

4. P: Como certeza... A? Você quer

de reivindicações antes de... do início

acrescentar mais alguma coisa?

da

greve...

comunidade

apresentar

para

a

acadêmica

e

a

5. A: Sim... ―temos que pensar em

comunidade como um todo... que tem

outra forma de reivindicação‖ eu vejo

o salário... mas não é SÓ o salário... e

assim... que...que (tem que haver

tem uma coisa que eu acredito que a
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gente tem pensar (como) forma de

tenho que dar aula de 19 às 20:40 e

reivindicação... que eu não sei se

de 19 às 20:40 dou os 4 tempos... eu

funciona...

a

trabalhei os 4 tempos...o aluno... ele

nós

está tendo um prejuízo só que nós

tínhamos um período... éh::: de greve

vamos ter uma luta coletiva... por que

e um período que a gente chamava de

o aluno ele também vai entrar... por

luta... então assim... que tinha um

que ele vai querer éh::: a garantia do

nome

me

ensino... a aula..., né? Então não é

lembrar... que a gente fazia um

pensando em prejudicar o aluno... eu

horário... que a gente chamava de

acho que é também uma forma de...

horário tartaruga... gerava ônus para o

de...mostrar -- -- de uma certa forma

Estado...

que

está andando com o conteúdo... mas --

acontecia... eu não tinha que repor

-- mas que a gente não está satisfeito

aula por que eu não estava parada...

e que... algo deve ser feito se não a

mas eu dava aula de 25 minutos e ia

gente vai continuar daquele jeito...né?

embora...então... éh::: o prejuízo... o

então não sei se isso já aconteceu ou

aluno tinha prejuízo? Tinha... na greve

acontece

o aluno também tem prejuízo, MAS...

universidades... mas eu penso que

eu não ficava devendo nada... por que

(elas são) N formas que a gente tem

EU fui... trabalhar... eu assinei ponto

de

que a gente chamava de horário

mobilização dos discentes em prol da

tartaruga, que geralmente a gente

greve... quando ela acontece é algo

fazia o horário tartaru:::ga para tentar

que é fundamental...

trabalhar

quando
na

que

rede

eu

por

eu

estadual...

não

que

comecei

consigo

o

que

nas...

tentar

nas

mobilizar

greves

por

que

das

a

um acordo até chegar a... greve (dita)
por que os dias de greve eu tenho que

8. P: Na UFVJM houve... né? Uma

repor... mas os dias que eu não estive

movimentação

em greve... que eu reduzi a carga
horária...

como

manifestação...

eu

9.

B:

Houve...

mas

foram

2

trabalhei... né? Então talvez a gente

movimentos -- -- fragmentados-- --

precise pensar outras formas também

fragmentados... então teve a greve dos

de atingir... por que eu acredito que aí

discentes (risos)... que na verdade o

a gente vai atingir comunidade e

discente

aluno... que o aluno não vai se calar

discente... (não usa) quem entra em

tendo aula de 25 minutos...então se eu

greve é quem trabalha, né? Éh... éh...

não

entra

em

greve...
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e a greve docente... e ás vezes a

isso tem que ser conquistado... e não

gente precisa ter o apoio deles -- --

imposto... né? Éh... éh uma coisa que

com certeza -- -- por que eles... a

me chama atenção... outra questão

quantidade de dicentes em relação

éh... professores... que... não adianta...

aos docentes éh...éh muito grande...

no meu ponto de vista ter um milhão

se todo mundo for para a rua, né?

de professores em greve se não tem

Acho que fortalece.

um milhão de professores participando

10. A: exatamente...

da greve... então greve não foi feita
para você passear...descansar... na

11. P: Querem falar....

verdade éh um momento de mas...
mais estresse que o momento do

12. B: eu tenho uma palavra que...

trabalho contínuo... por que a luta ela

que... que... que eu quero levantar que

tem que aparecer... então se a gente

é uma questão de ―direito‖ ... a greve

não tiver assembleia... manifestações

ela é um direito do funcionário, né? Do

organizadas...

ponto de vista ela não é um dever...

manifestações BONITAS... como a

então... éh::: algumas coisas éh::: me

gente teve de...né? o::: comércio ir

incomodaram no período de greve... a

olhar e ver que era algo que não tinha

questão do...de alguns pensarem que

violência... algo bonito de se ver...

o outro tem a obrigação de estar em

então ISSO... faz parte da mobilização

greve... e eu acho que a gente não

da greve... então...éh.. e o pessoal de

tem que impor.... é uma questão de

greve? Um milhão de pessoas de

conscientização... então quando eu

greve em casa não chama a atenção

imponho o colega em estar em greve...

de ninguém... né? é algo que eu

eu impeço o colega de entrar em sala

acredito que éh algo que a gente

de aula eu estou desrespeitando o

precisa fortalecer...no int/ aqui no

direito dele de trabalhar... e eu estou

interior... não sei como é nas capitais

ao mesmo tempo criando antipatia em

que

relação ao movimento... então eu

experiências.... mas eu acho que

acredito que... a partir do momento

gente precisa fortalecer isso...

eu

pacíficas...

não

tenho

outras

que greve é um direito e não é um
dever cabe conscientizar sobre a luta...

13.

P:

Com

certeza...

agora

só

por que a luta... e não obrigar aquela

voltando à questão dos direitos...

pessoa a fazer parte da luta... por que

quando você falou B... quando você
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falou da questão dos docentes e dos

talvez... de depois fazer algo... então

discentes... mas como que a gente faz

tem que ter o bom senso... né? Existir

se o discente concorda com a greve e

uma forma de resolver... conversar....

o professor não concorda e ele está

mas não obrigar a pessoa... por que

em sala de aula? É uma dificuldade? É

OBRIGAR nós já saímos desse nível...

uma dificuldade? Como é que seria

de você ser obrigado a fazer algo... e

isso?

isso éh muito.... para quem está
lutando por liberdade... qualidade...

14. B: olha... eu acredito que é uma

amarrar alguém numa situação... aí

dificuldade... e também... por outro

nós

lado...éh::: se não tem discente em

estamos sentindo que o governo está

aula... em sala...não tem aula...né?

fazendo com a gente... a opressão... a

então eu acho que tem que haver um

gente está replicando.

bom

senso...

né?

Para

estamos

fazendo

aquilo

que

tentar

resolver.... o que eu não posso éh

15.

impedir a pessoa de estar no ambiente

―desinteresse político‖... por que eu

de trabalho dela... por que não tem só

vejo a greve assim... como um recurso

aula aqui dentro... tem ensino ...

extremo... não houve diálogo... não

pesquisa...

ensino...

houve bom senso... não se está

pesquisa... extensão... a pessoa pode

caminhando... não se caminhou para

vir fazer... por que eu não posso

um

obrigar a pessoa a não vir trabalhar...

desinteresse com relação à educação

eu...eu... estou ferindo o direito da

de forma geral... vejo que não é

pessoa de ir e vir...né? então acho que

prioritário

cabe o bom senso... né? Para se

infelizmente... e isso é que gera esse

resolver... tudo éh... eu acho que tem a

problema... esse problema de ter que

conversa... né? E éh o que eu disse...

lançar mão desse recurso -- -- e vira

na verdade pode ter o apoio discente...

uma bola de neve, né? -- -- e eu vejo

mas na verdade a greve éh do:::

assim...

DOCENTE...da mesma forma que... se

assim... como se fosse uma queda de

o discente resolver paralisar... nós

braço... o governo fica de um lado

temos que ter uma estratégia do que

né?... os professores e profissionais de

vamos fazer por que que eu estou aqui

outro... né?e o que em mais força

trabalhando

política que ganha...

e

extensão...

e...estou

impedida

A:

Gostaria

acordo...então

para

vira

uma

de

eu

comentar

vejo

o

luta...

o

muito

governo...

eu

vejo
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a gente tem o desgaste... né? E a
16. B: o desinteresse político é nítido...

gente não quer... e... pensando nisso...

nítido quando se fala de educação,

nós estamos saindo de uma greve...

né? Por que educação não chama

organizando o calendário e eu já estou

atenção...né? eu vivenciei greve na

com medo de uma possível nova

rede estadual e éh algo que... estrada

greve... por que a greve ao contrário

chama

chama

do que as pessoas pensam éh::: ela

atenção...escola bonita não chama

não faz bem para ninguém...né? éh a

atenção... carteira nova não chama

desorganização da vida das pessoas...

atenção...construção

atenção... né? Então assim... parece
que o que sobra é para a educação e

17. P: e agora estamos organizando o

eu coloco isso como algo que nós

nosso calendário e semana que vem já

temos parcela de culpa... por que a

se tem uma reunião com o ANDES.

gente

se

desvaloriza

também...e

politicamente hoje a gente tem que se

18. B: exatamente... então assim... e

fortalecer e sentir... o (profissional) e

outra questão gente... quando voltou a

fazer com que as pessoas do país

greve... depois de mais de 100 dias...

inteiro

do

o aluno se perdeu e a gente se

professor, né? Então assim... se::: eu

perdeu... então você tem que pegar e

não

minha

fazer uma revisão de tudo que você já

carreira... na minha profissão... eu não

trabalhou...para você se organizar e

respeito a minha carreira de professor

para o aluno se organizar também por

eu não vou quere... né? Que o outro

que

respeite...mas...éh::: tudo aquilo que

ninguém... ―tá‖ todo mundo perdido... a

não tem visibilidade governamental éh

palavra é essa... está todo mundo

desinteresse... e educação não tem...

perdido... não faz bem para ninguém

educação

né?

reconheçam

tenho

interesse

não

gera

o

valor

na

números...né?

chega

um

momento

que

educação não gera números para o
governo apresentar... então éh... éh...

19. P: Alguém quer falar mais alguma

éh muito complicado... éh uma luta...

coisa? Agora vou colocar para vocês

éh uma queda de braço como diz a

uma charge, vocês irão observá-la e

―A‖... e no meio o aluno e... que vença

comentar sobre ela. Vocês já tinham

o que tiver mais força para segurar...

participado antes de um grupo focal?

por que a gente chega num ponto que
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20. A/B: Não... eu até liguei para uma

di-ca...então quando tem a greve por

pessoa para perguntar como é que

exemplo do ensino... BÁSICO aí a

era. (risos)

reportagem é feita na porta das
escolas , com as mães reclamando

21. B: antes eu posso falar mais uma

que os filhos estão sem aula...e que

coisa? Eu acredito que a gente tem

está pre-ju-di-can-do e que não vai ter

tanto a melhorar... por que até um

como repor direito...e que eles vão

convite para um grupo desse... com

ficar no prejuízo... então é isso que a

um assunto desse a ausência das

gente vê... mas... assim... realmente...

pessoas demonstra o que realmente

o PORQUÊ que eles estão em greve...

acontece

isso daí realmente não é colocado.

no

período

de

greve...

quando você tem uma reunião de
assembleia...

uma

reunião

de

25. B: eu penso que em qualquer

mobilização... por que não justifica a

greve... o que é anunciado éh assim...

universidade ficar 100 dias parado e

PREJUÍZO... o prejuízo que terceiros

ninguém ter nada a falar sobre o

estão tendo... o prejuízo que o grevista

movimento... ―faça o que eu digo... não

tem... sempre teve e sempre terá não

faça o que eu faço‖. (risos)

é noticiado...então assim... greve de
ÔNIBUS...

mostram

as

pessoas...

22. P: então eu vou ler: Como se

ah:::‖estou tendo que andar duas

noticia uma greve:

horas‖ ... não está dando conta de
chegar no trabalho... mas assim...eh o
motorista

está

sendo

assassinado

dentro do ônibus e nada está sendo
feito::: então não é noticiado... né?aí
vem a greve dos bancos...éh a que
mais incomoda... né? Por isso que
eles conseguem tão rápido o êxito,
NÈ? Por que 4 dias de greve o país já
23. P: o que vocês me dizem desta

está de cabeça para baixo... as

charge?

pessoas reclamando... aí vem a greve
das

universidades...então

né?

A

24. A: é o que vem pelos meios de

notícia começa assim... ―há quase cem

comunicação... éh que a greve pre-ju-

dias as universidades públicas estão
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sem aula‖...então assim... não é há

né?não interessa... a culpa é dos

quase cem dias... existe uma luta...

grevistas e qual motivo? A greve... o

né? Os professores estão tentando...

porquê não interessa.

né? Melhor a qualidade de vida... a
qualidade do trabalho... né? Melhorar

26. P: eu queria perguntar para

a

de

vocês... a ―B‖ até já citou que existem

qualidade... não se fala o que está

outras formas de de repente fazer uma

sendo

muita

greve...mas vocês teriam uma outra

universidade construída e muita coisa

sugestão para outros modelos de

para se pôr em ordem... né? Então

greve?

biblioteca...

ter

material

reivindicado...

assim... eu não posso tirar o mérito da
construção... por que na nossa região

27. A: Não sei... deve ter... não sei...

por exemplo éh... quem queria estudar
pagava e CARO... por que hoje a

28. B: na verdade de mobilização a

faculdade particular ela é mais que um

gente pode ir tentando a questão do

salário mínimo... então...né? então não

horário.... mas se vai funcionar eu não

é tão simples...mas por outro lado... o

sei... por que não tem VISIBILIDADE e

fato de ter um prédio não éh... ―olha eu

o que faz as pessoas conseguirem

estou 100% satisfeita‖::: estou muito

algo éh a VISIBILIDADE e proporção

satisfeita... mas a gente precisa correr

que toma... mas por outro lado... gera

atrás da melhoria...então éh sempre a

prejuízo por que... gera prejuízo...um

culpa de tudo... dos grevistas...e o

pequeno

motivo é a greve... então não tem

momento que o aluno vai para a rua...

outra...

explica

vai gerar VISIBILIDADE... nós não

nada...

sabemos

ninguém

nada...ninguém

sabe

de

prejuízo...

a

o

partir

do

que

pode acontecer... agora como ―A‖

29. P: ―A‖ e ―B‖? Vocês querem falar

falou... se tem outras estratégias... eu

mais alguma coisa?

acredito que as pessoas ainda não
descobriram... por que não estão

30. B: eu quero agradecer a iniciativa

satisfeitas... mas que quando se chega

do trabalho que eu acho que falar de

a parar totalmente se tentou das

um assunto tão importante para nós

outras formas éh por que não tem jeito

docentes... e focaliz/focar desculpa a

mais...

palavra... a nossa região... éh muito
importante...nossa região é uma região
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pequena... interior... desconhecida...
eh falar do que acontece aqui éh muito
importante... eu agradeço.

31. A: também agradeço e você
colocou aqui uma interrogação na
minha

cabeça

de...

né?

Pensar

realmente outras formas de reivindicar
e até realmente de fazer a greve.

32. P: Gostaria de agradecer as
professoras pela disponibilidade para o
trabalho.
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APÊNDICE D - Transcrição grupo focal alunos
Data: 31/10/14 Duração: 00:36:25
P: Pesquisadora
A ATÉ J: ALUNXS

1. P: Então gente... boa tarde...é:::

sobre essas palavras aí.... que foram

vocês vão ser identificados aqui por

as mais ditas?

letras...tão bom? Quando vocês forem
falar alguma coisa...vocês vão falar

2. B: Com relação... B... com relação

letra A e vão dar a opinião de vocês...

aos prejuízos eu presuponho/igual por

tá? É::: vocês aqui já participaram de

exemplo... eu morava fora... aí depois

algum grupo focal? Ninguém nunca

eu vim para cá... eu fui transferido pela

participou...tá

bom...

Caixa e vim para cá... para Teófilo

―A‖...‖B‖...‖C‖...‖D‖...‖E‖... éh::: a minha

Otoni...tipo assim... como eu já tinha

tese fala sobre as representações

feito contrato com o pessoal da casa

sociais construídas pelos moradores

aqui... e::: eu tava pagando aluguel...

éh..., discentes e docentes da greve

conta

de 2012 dos professores federais...

realmente... então::: em relação aos

então... te/existem algumas palavras

prejuízos eu vejo que:: foram reais...

aqui...

dos

eu sei que isso aconteceu com vários

questionários que alguns de vocês

outros colegas ( ) então com relação

responderam... tá? A gente tem aqui....

ao prejuízo... eu penso desse lado...

que

foram

retiradas

de

luz...

água...

então

greve... né? Conquistas... direitos...
―temos que pensar outras formas de
reinvindicação‖...
desinteresse

e

polícia...

político...

semestre...luta...

perda

de

professores...alunos

prejuízo...quando

essas

3. P: existem e são reais... né?

palavras...né?

vocês

ouvem

pensando

4. E: Eu vou falar a respeito da
LUTA...

eu

vejo

que:

sem

esse

confronto... sem usar das ferramentas

na

que a gente tem...para luTAR... né? O

greve dos professores federais de

Estado não vai ceder...então... há:: há

2012 o que que vem na cabeça de

de ter mesmo a luta... MESmo que

vocês? Que que vocês querem falar

venha implicar prejuízo... MESmo que
venha implicar aí perdas... né? Que
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todos

nós

tivemos

no

primeiro

e? como vai ser o ensino daqui mais

semestre... é...é... em outros MAis...

um tempo... né? Já tá precarizado hoje

mas há de ter a luta... por que se não

e...e... MAIS daqui dez anos... vinte

nós vamos chegar um ponto que nós

anos?

vamos perdendo... perdendo... campo

5. P: verdade...

8. SILÊNCIO...

6. D: é... perda e desinteresse

9. P: claro...a questão do:: ―temos que

político... né? (tivemos) que ter toda

pensar outra forma de reivindicação‖?

aquela mobilização por parte dos

vocês têm uma sugestão de outra

alunos que apoiaram a luta dos

forma

professores...e de todos nós... né?

algumas pessoas colocaram isso no

Ainda com questões regionais...que foi

questionário, né...

de

reivindicação?

Por

que

uma das pautas da greve também...
quanto em âmbito nacional... só que

10. E: A sugestão que teria... eu acho

você

que... que há:: pouco tempo nós

VIA

O

DESINTERESSE

POLÍTICO tanto aqui da região quanto

passamos

do próprio governo federal em si... que

presidencial...

não

também... né? Eu acho que era... é::

atendeu

a

reivindicação

dos

professores...

por

uma
para

eleição
deputado

para a gente pensar... pensar... a
proposta política de cada candidato...

7. B: igual elx falou em relação aos

né? E até MESmo até por várias

direitos... e elx falou da luta... foi

ferramentas que temos aí... os blogs...

importante essa luta... né? Por que os

os... vários sites até MESmo desses

professores...

partidos

né?

Eles

têm

que

políticos...

ESSA

massa

reivindicar seus direitos por que ele

estudantil que está nesta caminha-da

têm que:: trabalhar com melhoria...

enviar propostas... pressionar... por

educação... igual elx falou? ―o que vai

que sem você mostrar a cara... sem

ser da educação daqui há dez... vinte

você exercer uma certa pressão... é::

anos?‖ então eles têm que reivindicar

não vai:: não vai acontecer... algumas

desde o começo...para daqui há vinte

mudanças que todo mundo anseia...

anos estar bem melhor do que está

né? -- participar mais...né--é:: agir

agora...
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politicamente... acho que é uma forma
aí de...de... reivindicação

11. P: o que você fala é utilizar mais as
redes sociais...né? de repente ir no
congresso... nas... nas..

12. E: exatamente... de repente propor
plebiscitos... propor referend/(os) éh::
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éh...não vou dizer que... que -- ir na

15. C: igual no caso da greve... igual

camâra dos vereadores—ir na câmara

teve aquela história toda... que todos

dos vereados::exercer mesmo aquele

os alunos foram para a rua... aí

controle

dos

depois... PAROU! Se voltar... não vai

conselhos ...através da MOBILIZAÇÃO

voltar a mesma coisa... vai voltar

da nossa sociedade--claro--eu acho

MUITO menor... com a força muito

que seria aí... uma ótima forma de

pequena...

reivindicar...

umas pessoas no centro... umas trinta

social...

através

igual...

atualmente

tem

pessoas... igual eu passei lá tinha
13. D: complementando isso que o E

umas trinta pessoas não vai ter a

falou... eu acho que realmente a greve

mesma -- reivindicação para que?

é importante... né/ é um direito, né?

Você lembra?-- agora... a que estava

previsto aí ... só que ela não pode ser

tendo agora foi para mudar a política

uma coisa momentânea também...

mesmo... só que assim... tinha trinta

aconteceu

pessoas só que tinha... não é a

a

empenhou...

greve

todo

mobilizou...

mundo
fez

o

mesma quantidade de jovens que

movimento... tava todo mundo de

estavam nas ruas... em São Paulo nas

acordo... todo mundo lutou... mas aí?

capitais...

Depois que voltou as atividades? Não
foi mais discutido... não foi mais

16. P: vocês acham então que se

pensado...tinha que ser uma coisa

perdeu um pouco de 2012 para cá por

cotidiana de se pensar... de cobrar...

que não houve essa continuidade... e

de estar aí efetivamente atrás disso

de repente não se utilizou outros

por que se não cai no esquecimento

meios de comunicação...

é... aí... quando surge um outro
movimento...essas pessoas já não têm

17. C: sim... é como se::falasse: ― AH!

a mesma recepção de que tiveram no

Isso é fogo de palha! eles não estão

outro movimento... tem esse problema

querendo de verdade... só queriam

de

coisa

APARECER... ai depois... ACABOU!‖

continuada... de ser uma coisa de

mas é o que EU pensaria... mais ou

momento e morreu ali...

menos--

não

ter

sido

uma

eles

professores?
14. P: você tem razão.

Ou

você

fala

os

os

alunos?--

a

política... os políticos lá em cima-- tá
por causa da greve?--é por que
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esfriou... então tipo assim... você fez lá

essas questões que vocês podem falar

o movimento e eles viram na hora...aí

sobre elas...

você esfriou... então eles falam assim
―ah então... eles deram importância só

22. B: igual em relação aos alunos...

naquele momento? Para que? Vamos

aconteceu a greve... só quando os

fazer

professores

de

conta

que

a

gente

já

voltaram

a

atividade

esqueceu? Não vamos dar a mesma

normal... não foi passado para os

importância... aí se eles voltarem:: a

alunos quais foram os direitos que eles

gente faz a reunião com eles de

conseguiram... se REALMENTE valeu

novo...‖

a pena ter feito a greve... e passa pelo
fato dos alunos ficarem a mercê... tipo

18. A: só completar aqui... por que

assim... como eles não...não... os

sempre escuto o professor entrar de

professores não passaram nenhum

greve... sempre... entra ano... sai

tipo... não falou nada... talvez eles vão

ano...

pensar só do lado próprio... falam

o

professor

greve...então...

já

não

está
tem

de
mais

assim...eles

não

passaram....

não

aquele... por que sempre entra...volta

falaram nada com nós sobre os

e continua a mesma coisa...não... não

direitos que eles conseguiram... então

muda de fato... continua nesse jogo...

ficou isso assim... só pensando que

então é:: mais ou menos essa visão

eles não pensaram no nosso lado...

que tem... não tem mais aquela
confiança de que aquilo vai resolver

23. P: pensou só do lado do docente...

alguma coisa... né? Fica nesse jogo
aí...

24. B: exatamente....

19. P: para vocês alunos acaba que é

25. P: e o discente se sentiu um

um desgaste... tem essas questões...

pouco....

20.

26. B: excluídos... em 2012 foram

A:

o

aluno

acaba

ficando

prejudicado...

poucos alunos que saíram às ruas.

21. P: tem essas questões aqui F e G

27. C: pela QUANTIDADE de alunos

que chegaram um pouquinho depois...

que TEM a faculdade.... foram poucos
alunos... por que tem muitos alunos...
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BCIT é um curso gigantesco... tem

faculdade... eu vi tudo que a faculdade

muitos alunos BCIT em cada semestre

sofreu sem ESTAR na faculdade...mas

entra uns 60... 120... sei lá... quantos

mesmo assim... muitos colegas meus

alunos... muitos alunos... então lá

que também estavam no 1º período e

tinham...uns

não

1500...

pouquíssimos

eram

daqui

particiPARAM...

alunos.... tinha MUITOS:: mas não

então... não acho que... pode ser que

tinha a (grande quantidade) que tem

alguns tenham esta desculpa... mas

na faculdade...

isso não é desculpa...

P: E vocês acham que isso ocorreu...
pelo fato também deles terem entrado

29. D: eu também...

só agora? Por que os que participaram
da greve de 2012 também são alunos

30. P: você é o G e ela é a F... depois

mais antigos... vocês acham que tem a

delX você vai falar...

ver esta questão do... de terem
passado por todo um processo de

31. D: é:: eu também estava no 1º

construção da universidade ou aqueles

período e participei da greve... então

que não passaram... não foram às

assim... foi um momento eu não...

ruas?

nunca
um...um

tinha

participado...

momento de

até

foi

entrada

no

28. C: Eu e a... muita gente aqui que

movimento estudantil... depois eu até

está no 6º período aqui... no caso...

saí... mas enfim é:: foi uma experiência

entrou

eu

também eu acho que é:: talvez foi mais

entrei...QUANDO eu fui para a greve

calorosa realmente pelo participação

eu estava no 1º período... - - em

do pessoal que estava entrando... e

2012... você entrou em 2012 - -

estava conhecendo a realidade.... por

exatamente...

1º

que mesmo... você fala... as pessoas

período... na época da greve eu estava

que conheciam já... poucas pessoas

no 1º período... meu 1º período foi

que estavam na...no movimento eram

metade em um ano... metade antes da

pessoas que estavam aqui há muito

greve... metade DEPOIS da greve...—

tempo... então poucas pessoas que

mas você já veio direto para este

participaram

Campus- - direto para este Campus- -

estavam

aqui...

OK. Sim... mas eu sou da cidade...

pessoas

que...

então... () eu vi a construção da

movimento

na

época

eu

da

greve...

estava

no

eram

pessoas

geralmente
participavam

estudantil

que
foram
do

ou::pessoas
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daqui mais próximas...mas foi uma

ESPONTÂNEO dos alunos... aí foi um

participação eu acredito do pessoal

momento espontâneo dos ALUNOS...

que estavam aqu/--novato--

NOSSO... onde nós partimos... NóS
fizemos...

e

os

professores

do

32. G: eu peguei a fala da letra C...

departamento do curso de Serviço

B...D

Social...

assim

eu...eu

participei

do

do

movimento de greve de 2012 é: não

Economia...

tão

departamento

ativamente

como

a

gente

departamento
na

época

não

ainda...aí

eles

abraçaram

que são 2 períodos de greve... em

solidariedade à causa do movimento

2009... por exemplo... éh:: às vezes...

estudantil... participaram também...éh::

a gente vê assim... A política a gente

e outra coisa... movimento estudantil é

vê falando assim A política os políticos

um

lá... os alunos... assim... eu sinto como

movimento social... não existe um

a

movimento

sentia

na

época...

uma

causa

era

participou do movimento de 2009... por

gente

a

de

movimento

também

em

soCIAL...é

estudantil....

um

movimento

incompreensão do que é política e do

dos policiais.... todos são movimentos

que

sociais......

é

aluno...

se

eu

estou

na

todos

são

movimentos

faculdade eu sou aluno... não tem eles

sociais que...que têm bandeiras mais

lá...

essa

ou menos específicas... mas como a

incompreensão TALvez faz com que o

gente definia na época éh:: o cerne da

movimento

tão

bandeira do movimento estudantil é

dinâmico como estava na época... por

onde que vai muito além das questões

que na época de 2009 acredito que

meramente relacionadas ao ambiente

poucas turmas tinham se formado

universitário...

ainda a gente se conhecia mais... tinha

ISSO... até por que por entrar na

menos pessoas... nem BCIT tinha

universidade... quem entrou imagina

ainda...então

que

somos

NÓS...

não

a

então...

esteja

gente

tão...

tinha

essa

é

uma

então

coisa

talvez

seja

completamente

facilidade de:: estar passando de sala

diversa daquilo imagina... e chega e

em sala e estar tendo esta unidade...

vê... não é isso... é isso... e assim... é

por que assim... não tinha ÁGUA... não

construído e os professores éh::os

tinha ventilaDOR... éh:: (risos) não

professores decretaram a greve os

tinha professor...não tinha... não tinha

alunos

um monte de coisas... aí depois...que

também por conta do movimento de

a

2009

gente

fez

um

movimento

vieram

e

por

em

solidariedade

compreender

que

a
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Educação ela é ensino...de sala de

35. P: a proposta do reitor era dar ou

aula pesquisa... e extensão... são

pegar o...?

essas três coisas... de nada tem.... ―ah
eu não estou tendo aula‖ mas quando

36. G: e reformar...isso... mas não foi

a gente entra numa universidade

feito...então

federal a gente tem que... a gente tem

pessoas não vão participar de um

que abrir os olhos para isso... é

evento ou de alguma coisa promovido

ensino... pesquisa e extensão... atrás

pela universidade por que ao invés de

de mim tem outras pessoas que tem

ser parceiro em parte e convidar o

necessidade de estarem... estarem

jovem para dentro ela está sendo

participando da universidade... e eles

como um empecilho... derrubou o

não participam da universidade...

campo deles... e por aí vai...

33. P: então (G) você acha que essa

37. P: Sim... em relação a essas

pesquisa e a extensão éh:: foram

palavras...

esquecidas nessa greve de 2012?

acrescentar alguma coisa? Tem aqui

Ficou só batendo na tecla do ensino?

prejuízos...

é

natural

letra

G...

letra

que

você

G...

essas

quer

alunos...

professores... lutas....
34. G: do ensino...SIM:: é tanto que o
campo (de futebol) ali em baixo... se

38. G: desint/aí vou... vou no desinter/

não me engano... tinha um projeto...

desinteresse

não sei se os meninos... éh que eu

polícia... e da:: política... gostaria de

estou voltando agora né? Para a pós

acrescentar por que:: que que eu...

graduação... não sei se os meninos

que que eu penso... a gente tende a::

que ficaram no movimento estudantil

a:: a:: a ter informação pela mídia um

eles... eles lembram disso que tinha

movimento que foi trinta pessoas... na

um projeto do campo ali de baixo ser

mídia... não era para ter ido nem uma

gramado... ser com refletores... por

que foi o movimento de impeachment

que

da

da(risos) presidente Dilma reeleita --

universidade tomar o campo deles

ah... foi esse movimento--(risos) não

para fazer o acesso eles tinham ali um

era para ter ido nem uma...

eles

TINHAM...

antes

político...

e

campo com refletor com... ai eu vi ali...
eles estão jogando até hoje na terra...

39. P: Era esse? O que você foi?

da::
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40. C: Foi... é foi...

45. P: Isso foi aqui na universidade?

41. G: (risos) não era para ter ido nem

46. G: Foi na:: SINDIUTE...

uma...então isso não é um movimento
social a meu ver...

47. P: Ah tá... tá...

42. P: E esse movimento foi após as

48. G: Aí eles não conseguem fazer

eleições?

essa...essa leitura mais ampliada...
como fazia por exemplo Lenin... né?

43. C: Foi...

Fazia uma análise mais ampliada do
que seja... seja a esquerda de onde

44. G: Sim... foi após as eleições... é a

tem que se somar forças... e assim a

gente até brincou nas redes sociais...

gente tem que... tem que... (risos) tem

que é:: por que eu estou trabalhando

que ver realmente o que que é

atualmente enquanto profissional de

manifestação... o que que é::o que que

segurança

é TEATRO de manifestação por que

pública...

atualmente

sou...sou policial e junto com outros

você vai...

colegas a gente pensa diferente... a
gente está tentando colocar na cabeça

49. P: ver o que que é a política...que

do pessoal que movimento policial é

as vezes os políticos eles querem...

também movimento social que tem
que pensar da política de uma maneira

50. G: Exatamente... criar movimento

mais

estudantil

ampla

corporativismo...

fugindo
ATÉ...

é

também

um

espaço

conta

político... tem a dimensão política

disso já não me deixaram participar de

partidária que é como a constituição

algumas... de algumas mobilizações...

nos impõe... é o político partidário...

algumas

movimento

mas o movimento social também é

estudantil por conta disso... aí já é... eu

uma dimensão política... tanto é que

acredito...

uma...um

tem um projeto dos conselhos agora...

problema... né? De alguns camaradas

para ser votado...(e eu colocaria dos

do movimento estudantil que não

conselhos) agora que é um projeto

conseguem fazer uma leitura mais

agora para ser...votado e que já foi

ampla...

rechaçado...

reuniões

é

do

uma...

por

do

rechaçado

né

pela

mudança do PSDB que iria entrar né?
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Que já... já deu sinal vermelho para

importância

assim

ESSA mudança da constituição do que

movimento que está lutando ali pelo

(tange À política)... né?

direito...

pelas

melhoria...

né?

É

um

conquistas...

por

(preenchimento)
a

gente

51. P: E:: F? É:: por que essas

Campus

palavras aqui foram as retiradas dos

dificuldade

questionários... as mais ditas nos

tínhamos nem água... não tínhamos

questionários você tem alguma coisa

ventiladores

para acrescentar que você queira...

realmente caótica né? Aí...à medida

como

tinha

do

o

era

G

muita

falou...não

uma

situação

que o tempo vai passando né? E::as
52. F: Assim... é::F... né? Assim como

pessoas vão vendo como é que estão

o G... Eu também participei da greve

as dificuldades do que que está

de 2009 ná? 2012 eu também já

acontecendo ai... elas né? Procuram

estava saindo mas eu também me

se mobilizar participar não é todo

envolvi não tanto mas de 2012 eu

mundo que participa né? não é todo

participei um pouco e:: tanto na de

mundo que que entra na causa e tudo

2009 quanto na de 2012 é:: foram

mais mas muitas pessoas participaram

feitas assim de mesmo de luta mesmo

da greve e contribuíram e lutaram e

assim... as pessoas se reuniam... éh::

acredito que daqui um tempo haverá

eu participei assim mais na de 2009

outra greve e vai poder reivindicar

né? Os alunos geralmente a gente

mais coisas.

fazia (reuniões) no auditório discutia o
que que tinha que ser feito o que tinha

53. P: Sim... claro... e aí eles comentar

que reivindicar...a de 2012 eu não não

né? a questão de... do... novas...novas

participei tanto...mas é:: até eu fiquei

sugestões para a greve né? e teve

sabendo das coisas que aconteceram

pessoas que falaram ―temos que

né? Nas lutas reivindicadas pelos

pensar

professores... tudo mais né? Os alunos

reivindicação‖ vocês teriam? Por que

declararam

apoios

aos

aqui eles já falaram né? já deram...

professores...eu

já

me

vocês teriam alguma?

evadindo

universidade

da

estava

em

outras

formas

de

já

e...assim... eu acredito que toda a

54.

G:

eu

tenho...

e::o

que

o

greve... toda a luta... toda a conquista

movimento estudantil já... já está

todas... é uma coisa assim... de muita

fazendo já conversei com algumas
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pessoas que é sustentar a proposta da

deixar vocês verem...dá para ler aí

reforma política já é uma bandeira que

gente?

ajudaria

muito

instrumentos

mais

para

se

tem

reivindicar

para

56. ALUNXS: Dá...

pressionar sustentar a bandeira da
reforma política que teve um plebiscito

57. P: ―quem? os grevistas... fez o

que

quê? Prejudicou todo mundo... onde?

teve

é::

mais

de

(quantos

assinaturas?)

não

sei...

quantos

Na

milhões

assinaturas

tiveram

greve...como? com a greve porque?

iniciativa popular do (levante) é:: que

Não interessa...‖ vou passar se vocês

eu não participo nunca fui mas... mas

quiserem falar...

de

greve...quando?

durante

a

eu acompanho via rede social e outra
coisa as redes sociais também são

58. F: em concepção a greve...quando

importantes

nesse

a população vai às ruas...a gente

mobilização

defesa

processo
de

de

ide::eias

percebe

que

a

mídia

geralmente

assim...no período político foi bastante

procura mostrar o que que está

árduo pelo menos para mim... para

acontecendo na rua... o que está

tentar rebater...EU acho que que é

acontecendo de ruim... o que foi

bem por aí.... essas são formas já

prejudicado... a violência que teve... as

estão aí a gente tem que ocupar elas.

lojas que foram saqueadas... eles não
procuram MOSTRAR de fato o que

55. P: Isso que o E falou. Utilizar mais

está sendo reivindicado... o por quê

essas redes sociais né? Alguém quer

que as pessoas estão ali na rua... aí

falar mais alguma coisa?... Sobre

fica dando aquela ideia né? de que

isso? Aqui é... eu vou passar agora

são vândalos...né? às vezes tem

para a segunda e última fase tá? em

pessoas inseridas lá dentro né? mas

que eu iria passar no:: Datashow mas

é::aí a maioria das pessoas ficam

como

luz(risos)nós

pensando que as pessoas estão ali só

vamos ter que...é:: né? assim... eu vou

para fazer vandalismo né? não querem

passar para vocês mas eu vou ler

entender qual é a causa... que é que

agora no geral e vou passar para

está acontecendo... o que as pessoas

vocês darem uma olhada né? aqui a

estão reivindicando... se elas estão ali

gente tem né? não vou falar... eu vou

é por que TÊM motivo por que elas

estamos

sem

estão querendo melhorias de alguma...
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de alguma forma... e a mídia tem esse

mídia não é vei/... né? veiculado de

poder de noticiar... de mostrar o que

jeito nenhum por quê? Por que eles

está acontecendo mas infelizmente a

não

mídia faz exatamente ao contrário...

realmente... então assim... sempre que

eles...

a gente vai fazer uma greve é por que

eles

pessoas

a

é::

desmobilizam

acreditarem

as

naquele

movimento...

tem

querem

alguma

mostrar

coisa

o

errada

motivo

né?

não...ninguém faz greve por diversão
por que quer... quer atrasar a vida de

59. E: A gente percebe que a mídia

alguÉM...igual a gente teve atraso no

como formadora de opinião né? ele tá

semEStre... isso vai prejudicar um

debaixo

de

monte de formação VAI... mas teve um

hegemonia... então DE ACORDO com

motivo... teve uma causa... não foi em

aquele aparelho de HEGEMONIA ele...

vão... então assim... isso o que as

ele pega um garoto e torna ele um

pessoas têm que entender... e às

herói ou pega um herói torna ele um

vezes isso é tão propagado pela mídia

bandido isso DEPENDE de quem está

que outras pessoas ouvem e rePEte...

pagando né? eles deveriam... ah tem a

que aí é por isso que a população fica

ética tem isso... mas não tem nada o

muitas vezes contra as pessoas que

tem que tá... quem tá pagando MAIS e

fazem o movimento...

de

um

aparelho

ali eles vão responder aquilo que está
hum...hum...

quem

tá

mandando

61. P: Por que está dando aquela

realmente.

cutucada...

60. D: Éh:: geralmente assim...igual o

62. G: AH:: se fosse nesse período

por quê da greve... geralmente o

acho que a Veja tinha publicado umas

motiv/motivo da greve é sempre algo

7 capas diferentes... (noticiando) a

que vai prejudicar o governo assim...

greve

que vai de certa forma cutucá-lo né?

explodem alguma coisa...‖ igual ela fez

que é uma coisa que ele deixou... eu

da campanha eleitoral...aí parte desse

falo

de

poder de quem está pagando... quem

qualquer entidade responSÁvel que...

paga nunca somos nós né? então a

deixou

estar

gente tem que... tem que começar a

reivindicação...

questionar algumas coisas da mídia

o

governo

a

acontecendo

assim...

desejar
uma

mas

para

então isso que a gente vê que na

por

tipo...

exemplo

(risos)

―grevistas

éh::questionar

como
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alguns

partidos

de

questionam

a

financiamento

econômico

esquerda

outro

lado

também...entra

o

pessoas...

as

do

conformismo

da

pessoas olham aquilo ali e não têm um

mídia...por que pela constituição que

censo crítico não é de hoje... a pessoa

ela tem que exercer um PApel social

está

de

levar

Nacional é lei... acabou... não vai

informação... se ela NÃO está fazendo

discutir aquilo ai vai falar com as

isso...se ela não está fazendo isso...

vizinhas.... vai falar no ônibus e isso aÍ

então a gente tem que fazer como o

a pessoa escuta... ainda mais com

Hugo Chaves fez na Venezuela...se

esses escândalos e tudo mAIS... eles

ela

não procuram saber o que aconteceu

utilidade

não

financia

está

questão

por

pública

fazendo

mais...corta

a

né?

de

isso...não
Globo

da

Venezuela...

das

assistindo

falou

no

Jornal

não quer saber... falou que é isso... é
isso...com isso reflete nas eleições na
hora de escolher os candidatos e

63. D: Aproveitando...Ele falou que

acaba desanimando a população em ir

quem paga nunca somos nós ... mas

votar... tanto é que nessa eleição 34

levando para o outro lado... quem

milhões de votos foram jogados fora...

paga SEMPRE somos nós...por que...

então... isso é um impacto muito

ou a gente que está pagando por meio

grande... então como é que você vai

da contribuição e aí quando a gente

reclamar uma coisa assim? Fica por

exerce uma coisa que a gente está

esse lado também... a população tem

pagando eles acham que a gente...

que ter um censo crítico entra o papel

nós somos incorretos...ou a gente

nosso na faculdade é que nós que

paga

estamos

na

questão

dos

prejuízos

discutindo...

repassar...

mesmo...por que sempre recai sob os

conversar... tomar um pouquinho do

mais fracos... dos que REALMENTE

tempo... não Custa...conversar... tentar

dependem daquele serviço.

explicar essas coisas... por que não...
é só assim que vai mudar e Educação

64. A: Éh:: essa... a mídia tem esse

Básica também... tem que começar de

papel todo tentado inFLUENciar as

baixo...não adianta... eu tiro para

pessoas a fazer determinado assunto

mim...

ou então pensar que aquilo é o certo

FedeRAL...eu tinha uma dificuldade

que ela... o que ela está falando é o

muito

correto... não tem outra opção...mas...

Educação

quando

grande

eu

por

Básica

entrei

que
foi..

a

na

minha
bem::
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deficitária...

as

alunos aprendam ele não QUER que

pessoas não têm aquele censo crítico

os alunos abram os olhos e comecem

para... para a Educação Básica não

a perguntar... ele não quer... quer que

quer saber isso... eu quero é o

você NÃO pergunte a intenção dele é

diploma... formar passar no concurso

que você NÃO pergunte... por isso

essas coisas pronto acabou... estou

acho tipo assim a greve por exemplo

com

esse

faz a greve a:: a imprensa não noticia

pensamento é que tem que mudar nas

a greve por que eles não querem que

pessoas... tem que começar desse

vocês abram os olhos eles querem

cedo com as crianças... não é focar

que vocês pensem o que eles querem

diretamente nisso... hoje não tem

que vocês pensem... então eles não

nada... mas vai semeando aquele

investem

censo crítico...

justamente você não precisar pensar...

a

então

vida

assim...aí

feita...

então

na

Educação

para

aí depois que ele criou essas coisas
65. P: Saber que a mídia tem sempre

das redes sociais... ele por exemplo

uma intenção...

aqui da faculdade a gente tem o censo
mais crítico por que:: pessoas que não

66. A: Pesquisar aquilo... será que é

estudam esse tipo de coisa por que

aquilo

quê

mesmo na minha casa é muito difícil

daquilo...Essas perguntam aqui é a

eu chegar lá e querer debater política

pessoa que tem que se fazer e ela ir e

por que se meu/ se eu penso uma

procurar a reposta para cada uma não

coisa e meu pai pensa outra ele vê no

aceitar as respostas que estão dando

Jornal Nacional essas coisas... ele não

para elas.

adianta eu posso falar o que FOR ele

mesmo?

O

por

não vai abrir os olhos eu posso ficar 5
67. C: Eu acho assim que depois que

anos falando a mesma coisa ele não

criaram as redes sociais as pessoas...

vai abrir os olhos... então eu acho

parece

pessoas

assim... depois que criou essas redes

começaram a abrir os olhos e todo

sociais aí eles começaram a abrir os

mundo começa a falar ―Ah a imprensa

olhos por que por exemplo você TEM

é isso a imprensa é aquilo‖... começam

um vizinho no seu Face aí você vai e

a falar... mas se for parar para

começa a postar ai vai pode ser ele vai

pensar... o governo mesmo...eu falo o

e começa a pensar:: e tal mas se você

assim...

que

as

governo de Minas ele não quer que o
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for esperar de escola:: de qualquer

70. C: Igual aquela manifestação que

coisa eu acho que isso vai ser (difícil).

eu falei de 30 pessoas eu quis dizer
exatamente isso que quando é 300

68. P: Agora vocês não acham que

noticia assim de uma forma muito... e

esta questão da Educação ela é... é

quando é assim 30... pá... noticia

abrangente ao governo INTEIRO e é

assim

uma coisa que já vem de décadas

diferente querendo induzir você a

também?

pensar de forma diferente... imagina

de

uma

forma

totalmente

assim por exemplo se eles noticiam
69. E: Essa questão que o colega falou

esses 30 de uma forma bonita...

né? da EDUCAÇÃO Básica tem... é

imagina

muito importante por que como A falou

noticiando esses 30 de uma forma

éh::precisa muito ter o censo crítico

bonita... o MEU pai estava apoiando...

mas também as pessoas às vezes

a

mesmo as pessoas que fazem o

imagina...

movimento os grevistas elas não

noticiando vai noticiando... imagina a

pensam que também é o direito delas

proporção que isso vai tomar ai vai

garantido pela constituição... né? o

uma greve pra... dos professores... aí

direito de greve éh... éh garantido na

vai noticiando... vai noticiando... coisa

constituição e as pessoas às vezes

errada... a diferença que isso vai fazer

não entendem isso e:: como a C falou

-- claro –

greve

o

JORNAL

dos
você

NACIONAL

30--entendi--você
imagina...

vai

às vezes a mídia não noticiou a greve
ou noticia e noticia também distorcida

71. G: Lá em casa assim... a gente é

éh:: levando as pessoas a entender

um pouco diferente por que meu pai

como se aquilo fosse apenas uma

ele é engajado demais na classe dele

::Baderna... não fosse um direito que a

mototáxi... ele sempre conversa e... eu

pessoa está ali... legítimo buscando

tenho oportunidade de debater com

alguma coisa que tem um motivo éh::

ele com relação a:: essa dimensão aí

uma importância e as pessoas não

do movimento aí político... daí a gente

veem isso como um direito que as

começou a ironizar nas redes sociais...

pessoas têm de fazer greve -- a mídia

para pedir impeachment de tudo que

transforma--sim.

eu não gosto... então se eu não gosto
de jiló eu quero impeachment do jiló
por que jiló é muito ruim tudo que eu

161

não gosto que eu não aceito eu vou

produzindo e esse pessoal tem uma

pedir impeachment é a saída para tudo

educação muito grande... TALVEZ

agora o pessoal começou a pedir

talvez seja a:: necessidade também

impeachment

de...éh:(risos) trazer mais né? essa

das

CONtas...

impeachment do... impeachment de

educação? a informal.

tudo... então só retomando o colega A
falou éh:: quando a gente fala assim...

72. P: ÉH:: a questão que vocês

quando a gente... quando eu falei de

falaram aí da:: né/ voltando ao ponto

quem

vista

inicial que é a questão da greve que

uma...uma...uma posição... um método

não é só pelo ensino né? é também

né? específico que é o materialismo

pela extensão e pela pesquisa que é

dialético né? que... que a gente

trazer as pessoas para dentro da

compreende

classes

universidade e universidade ir para

hegemonia

fora também para ter... e fazer esse

sociais

paga

tendo

que

distintas

em

existem
e

a

dominante é sempre a hegemonia da

intercambio de conhecimento né?

classe dominante é nesse sentido que
eu disse QUEM paga... em relação à

73. G: Sim por que eles têm muito que

Educação também a gente tem que

oferecer.

entender que existe Educação formal e
Educação não formal é valorizado hoje

74. P: Alguém quer falar mais alguma

a Educação formal que é a educação

coisa? Acrescentar? Tranquilo? Então

dos títulos do Lattes... do CNPQ mas

gente...

existe a Educação não formal que é a

imensamente tá? Que para o meu

Educação... como eu trabalho em uma

trabalho vai ser muito importante...

cidade que tem o meio rural muito

vocês serão identificados pelas letras,

grande tenho a oportunidade de ver

tá bom? Obrigada.

essa sabedoria essa cultura e esse
conhecimento...o

conhecimento

do

povo do campo... o conhecimento do
pessoal por exemplo do MST que vai
ter uma fazenda desapropriada agora
de integração de posse pra pra uma
FAZENda de Novo Cruzeiro aGORA...
onde eles têm (por lá) por vários anos

eu

queria

agradecê-los
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APÊNDICE E - Categorização: aspectos positivos / aspectos negativos; causa /
efeito.

PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO:
Diga as 3 (três) primeiras palavras, expressões ou frases, que vêm à sua cabeça quando
você ouve a palavra GREVE.
ASPECTOS POSITIVOS:
democracia / / articulação da classe docente / direitos / respeito às classes trabalhadoras /
resistência / luta de classe / conscientização
ASPECTOS NEGATIVOS:
inutilidade / desorganização / perda / reposição (para todos) / repressão.
CAUSAS:
desinteresse político / reivindicação / insatisfação / desvalorização/ opressão
EFEITOS:
negociação / manifestação / mobilização /lutas / mobilização / repressão / conscientização/ luta
por direitos
PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO:
Diga as 3 (três) primeiras palavras, expressões ou frases, que vêm à sua cabeça quando
você ouve a palavra GREVE DOS PROFESSORES
ASPECTOS POSITIVOS:
mobilização / melhoria / conquista / luta de classes.
ASPECTOS NEGATIVOS:
―de novo?‖/ ―Temos que pensar em outra forma de reivindicação!‖ / ―Esse modelo já deu!‖ / ―Falta
de resultados.‖ / ―falta de coesão.‖ / ausência de projetos profissionais / falta de informação /
excesso de órgãos representativos / falta de apoio popular/luta.
CAUSAS:
país atrasado / povo ignorante / carreira desestruturada / rebaixamento salarial / precariedade /
reivindicação salarial histórica/ melhores condições de trabalho / plano de carreira / salário /
desvalorização da Educação / descaso / eterno subdesenvolvimento.
EFEITOS:
resistência / conquista / valorização da categoria / salário.
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APÊNDICE F - Abaixo, o quadro demonstra as palavras escritas mais de uma
vez ora pelos docentes ora pelos discentes, não necessariamente, sendo
repetidas de forma igualitária, por uma o pela outra categoria, sobre o
significado GREVE.

Palavras

Docentes

Discentes

Democracia

2

1

Direitos

2

18

Lutas

2

20

Manifestação

6

0

Mobilização

2

4

Reivindicação

3

8

Bagunça no calendário

0

2

Melhorias

0

6

Atraso

0

3

Conquistas

0

3

Salário-aumento

0

2

Mudanças

0

10

Manifestação

0

7

Liberdade

0

2

Participação

0

2

Indignação

0

2

União

0

3

Protesto

0

3

Progresso

0

2

Paralisação

0

2

Fonte: Dados da pesquisa.
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APÊNDICE G - Quadro 4.2 - Palavras escritas mais de uma vez sobre o
significado GREVE, que aparecem nas duas categorias ao mesmo tempo
Palavras

Docentes

Discentes

Direitos

2

18

Lutas

6

20

Mobilização

3

4

Reivindicação

3

8

Fonte: Dados da pesquisa.
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APÊNDICE H - Palavras e expressões repetidas mais de uma vez
apenas pelos discentes.
Valorização profissional (6)

Melhores condições de trabalho (5)

Atraso na carga horária (2)

Atraso na carga horária discente

Luta (6)

Reivindicação salarial (2)

Salários (3)

Valorização salarial (9)
Fonte: Dados da pesquisa.
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido

DEPARTAMENTO DE LETRAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada
Representações sociais nos discursos sobre o movimento grevista das
universidades federais brasileiras no ano de 2012: o caso da UFVJM/Teófilo Otoni,
que pretende identificar representações convergentes e divergentes em torno do
movimento grevista, por parte dos diferentes segmentos envolvidos: docentes,
discentes e população da cidade; verificar, ainda, se existem pontos de contato entre
o discurso sobre a história de luta da construção do município de Teófilo Otoni; e
verificar em que media o discurso sobre a greve converge com este discurso sobre o
município.
Se decidir participar dela, em todas ou apenas em algumas de suas etapas, é
importante que leia, antes, algumas informações sobre o estudo e o sobre o papel dos
informantes/participantes na investigação e, em seguida, registre, ao final desta folha,
o seu consentimento livre e esclarecido por escrito.
O objetivo central da pesquisa é investigar as Representações Sociais sobre a
greve dos docentes federais no discurso da comunidade envolvida na greve de 2012
na UFVJM/Teófilo Otoni. Para isso, é imprescindível contar com a colaboração de
estudantes universitários, docentes da FACSAE e do BCIT e comunidade local,
atuando como informantes da pesquisa.
Estão previstas as seguintes formas de participação por parte dos estudantes
acima citados, que correspondem a etapas de coleta/geração de dados da pesquisa:
a) resposta ao questionário anexo;
b) participação de grupos de discussão/GRUPO FOCAL ( em sessões
gravadas em áudio).
Todas as formas de participação apontadas são voluntárias. Além disso, você
não será identificado quando o material de seu registro for utilizado, sempre com
propósitos de publicação científica ou educativa. Saiba, portanto, que, em hipótese
alguma, haverá identificação de qualquer dos informantes da pesquisa – alunos,
professores e comunidade – na divulgação de seus resultados. Entretanto, somente
nos questionários você terá que se identificar como aluno, docente ou comunidade e,
caso não queira, não será necessário o seu nome no questionário.
Você receberá uma cópia deste termo em que consta o telefone e o endereço
da pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua
participação, agora ou a qualquer momento. Caso você tenha mais perguntas sobre
o estudo, por favor, ligue para a Profª. Catarina Ferreira C. R. da Silva, nos telefones
(31)89310751-(OI) e (33)88254486-(TIM), ou dirija-se a ela através de e-mail
(aulaslpt@yahoo.com.br).
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Declaração de consentimento
Li as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de
consentimento. Declaro que fui informado sobre os objetivos da pesquisa e sobre
minha forma de participação.
Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima.
Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem
perda de benefícios ou qualquer outra penalidade.
Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para
participar do estudo.

NOME DO PARTICIPANTE (EM LETRA DE FÔRMA)

ASSINATURA DO PARTICIPANTE
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ANEXO B - Charge utilizada no segundo momento do grupo focal

