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Introdução

Esta produção se constitui parte integrante das atividades 
propostas na disciplina de Fundamentos Pedagógicos do Trabalho 
e Formação Docente. Coordenada pelas Profa. Dra. Maria Socorro 
Lucena Lima e a Profa. Dra. Maria Marina Dias Cavalcante. Esta 
disciplina é obrigatória para aqueles que optaram pela Linha de 
Pesquisa Formação, Didática e Trabalho Docente do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual do 
Ceará (UECE). 

 No ano 2013, mais precisamente no segundo semestre, em 
meio ao movimento de greve das Universidades Estaduais do Cea-
rá, surge a necessidade de se investigar o caráter pedagógico desta 
greve, com o objetivo de captar as contribuições desta para a for-
mação docente, evidenciando o que a greve ensina; e o que o pro-
fessor aprende e ensina com a greve. Esta atividade que relaciona 
pesquisa e ensino é fundamental para a compreensão da docência 
como profissão, para além do espaço da sala de aula.

Negar a relevância deste artigo é negligenciar o caráter po-
lítico e democrático da prática docente na formação do professor 
para o ensino superior, que não está preso a um plano de ensino, 
mas que se faz e refaz conforme as necessidades evidenciadas pelos 
docentes e discentes, parte da prática social para o contexto univer-
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sal, observando as intenções das políticas educacionais maquiadas 
por determinadas práticas conservadoras e burocratizadas. 

O lócus de pesquisa é a Universidade Regional do Cariri – 
URCA, situada no sul do Ceará, mais precisamente na Região do 
Cariri, atendendo a uma comunidade de aproximadamente 9.000 
(nove mil) estudantes oriundos de cerca de 90 municípios que per-
tencem aos Estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba. Nesta 
universidade selecionamos para sujeitos, professores de diferen-
tes departamentos com intuito de perceber o caráter pedagógico 
a partir de diversos olhares. Os professores entrevistados perten-
cem aos cursos de Educação Física, Ciências Sociais e Pedagogia. 
Dois professores pertencem ao curso de Educação Física e são efe-
tivos, uma professora do curso de Ciências Sociais que é substituta, 
duas professoras do curso de Pedagogia, uma substituta e outra 
efetiva.

A nossa metodologia está amparada nos pressupostos da 
pesquisa qualitativa. Trata-se de um estudo de caso, no qual utiliza-
mos a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de 
dados. Vale ressaltar que entrevistamos cinco professores da URCA, 
contudo, utilizamos apenas os depoimentos que mais se destaca-
ram e atenderam os objetivos propostos no corpo deste trabalho. 
Para refletir esta temática, nos apoiamos nas ideias de Freire, Pi-
menta, Tardif e Vicentini e Lugli.

Este artigo está organizado em cinco seções: Breve retros-
pectiva histórica da greve, no qual apresentamos o significado 
etimológico da palavra greve e as reivindicações contra o regime 
ditatorial; Motivações para a greve das universidades estaduais do 
Ceará: a URCA em foco; O conceito de greve na concepção dos pro-
fessores entrevistados; A relação entre formação de professores e 
o movimento grevista, que destaca a percepção dos sujeitos e na 
última seção o caráter pedagógico da greve. 
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 Breve retrospectiva histórica da Greve1

A palavra “greve” é de origem francesa, de “grève”, que signi-
fica “não trabalho” em função de paralisação determinada por tra-
balhadores, em luta por melhores condições de trabalho e salário. 
Conta-se que no século passado, os trabalhadores franceses tinham 
por hábito reunir-se na “Place de l’Hotel de Ville” a procura de em-
prego, porque lá os empregadores costumavam oferecer o trabalho. 
Com o passar do tempo, o local ficou conhecido como “grève” que 
significava originalmente, procurar trabalho, estar sem emprego. 
Atualmente, tem significado de não trabalho em função de parali-
sação determinada por trabalhadores, em luta por melhores condi-
ções de trabalho ou de salário.

Recordamos aqui a ditadura militar instaurada no Brasil 
no período de 1964 a 1984, que apresentava uma política 
antidemocrática, inibidora dos movimentos que pregavam 
a autonomia e emancipação das massas populares. Neste 
período segundo Freitag (2005, p. 133),

As classes subalternas, excluídas de qualquer participação 
tanto política como econômica precisam ser privadas de seus meca-
nismos democráticos (votos, greves, movimentos reivindicatórios), 
o que torna necessário uma reorganização e mobilização da socie-
dade civil. Os aparelhos repressivos do Estado assumem o controle 
dos mecanismos e aparelhos ideológicos (sindicatos, meios de co-
municação de massa e escolas). 

Os movimentos sociais eram reprimidos e seus sujeitos se-
veramente punidos por qualquer iniciativa de verbalizar as reais 
intenções desta política ditatorial. Podemos citar as mudanças na 
identidade, na imagem, no perfil dos professores emanados dos 

1 As informações sobre a origem da greve contidas nesta seção foram encontradas 
no site: http://www.publico.pt/sociedade/noticia/um-percurso-sobre-a-greve-e-
-as-suas-origens-1467753 acessadas no dia 28/11/2013.
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movimentos grevistas, segundo Vincentini e Lugli (2009, p.189) “a 
greve de 1963 consolidou a imagem dos docentes como profissio-
nais que precisavam ser bem remunerados sem deixar de insistir 
na disciplina e na ordem do movimento, simbolizando assim, a in-
corporação de práticas reivindicatórias mais agressivas [...]”. 

Conforme as autoras nas greves de 1978 e de 1979 “os pro-
fessores apesar da ditadura militar se apresentaram como traba-
lhadores em educação e se referiram ao Estado como patrão, opon-
do a pretensa neutralidade política das associações representativas 
da categoria”. (2009, p.190). Com isso percebemos a importância 
das greves para a aquisição de melhores condições de trabalho e 
salário, que por sua vez reflete na formação do educador e do edu-
cando, e no trabalho docente.

Nesta guisa compreendemos que a atual política educacio-
nal ainda possui traços fortes do regime autoritário da ditadura mi-
litar, que visa inibir qualquer tentativa de romper com hegemonia 
da classe dominante.

Como exemplo, temos as greves que constantemente são de-
nominadas de ilegais com intuito de limitar suas ações, que como 
processo histórico social pode possuir um caráter educativo. Neste 
sentido Freire (1996) salienta que a educação é uma forma de in-
tervenção no mundo, que se constitui como prática reveladora de 
capacidades de análise, de decisões e de rompimentos com práticas 
ocultadoras de verdades.

Motivações para a greve das universidades estaduais do Ceará: a URCA em 
foco

Este item tem como objetivo elucidar os principais motivos 
que resultaram na deliberação da greve das universidades estadu-
ais, porém elencamos aqui a justificativa apresentada pelos profes-
sores da URCA. Por que a categoria entrou em greve? Quais são as 
reivindicações?
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Para entendermos o que fez eclodir o movimento grevista 
sintetizamos as principais causas da greve apresentadas pelos pro-
fessores da URCA:

a) Falta de condições de trabalho (carência de professor/a 
efetivo/a, servidores/as técnico-administrativos, de infraes-
trutura e da assistência estudantil).

b) Esgotamento das possibilidades de negociação com o governo 
do Estado do Ceará, tendo em vista que o Plano de Cargos, Car-
reiras e Vencimentos (PCCV), tem sido pauta de discussões há 
cinco anos.

c) Necessidade de fortalecimento das universidades públicas es-
taduais cearenses (UECE, UVA e URCA). 

Como reivindicações os professores destacaram:

a) Imediata tramitação e publicação das leis e decretos de regula-
mentação do PCCV;

b) Realização de concurso público para prover a carência de 309 
vagas atualmente existentes na URCA e nomeação dos/as can-
didatos/as que já tiveram suas aprovações homologadas;

c) Construção de estrutura adequada às necessidades do Curso 
de Educação Física/URCA (quadra, piscina olímpica); 

d) Reforma e ampliação do Centro de Artes no Campus Pirajá;
e) Construção de salas de aulas, biblioteca, gabinetes para pro-

fessores/as e restaurante universitário nos campi (Crajubar, 
Pirajá, Iguatu, Campos Sales);

f) Atualização e reposição do acervo bibliográfico de todas as bi-
bliotecas da URCA, mediante solicitação anual dos professores;

g) Destinação orçamentária constitucional, na forma percentual 
das receitas tributárias, às universidades estaduais cearenses;

h) Criação de cargos de servidores técnico-administrativos na 
quantidade adequada a ser informada pela universidade;
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i) Realização de concurso para prover os cargos de servidor téc-
nico-administrativo na universidade.

Ressaltamos ainda que existem outros impasses merece-
dores de atenções para o desenvolvimento pedagógico da forma-
ção acadêmica, mas para o momento foram selecionados os itens 
acima. Dentre estes problemas um dos professores entrevistados 
ressaltou que forma-se doutor, mas em face à falta de condições de 
trabalho torna-se um professor que apenas ministra aulas, pois não 
há uma estrutura para desenvolver pesquisa e extensão. 

O conceito de greve na concepção dos professores entrevistados

Como vimos nos itens acima a greve tem contribuído para a 
construção e transformação do trabalho docente, e reflete na for-
mação do educador, mas como compreender a greve como um ins-
trumento pedagógico para a formação profissional, que impulsione 
mudanças sociais? 

Nesta perspectiva apresentamos as concepções de greve e 
suas finalidades. No entendimento do professor João2 do Curso de 
Educação Física da URCA a greve é,

O último remédio. É um instrumento, último recurso que 
o trabalhador não pode abrir mão dele em hipótese algu-
ma, embora as reformas, a legislação brasileira e ideologias 
internacionais venham tentando destruir esse direito, ne-
gando o direito de greve. A greve é o momento final para a 
resolução do problema. 

Diante disso, compreendemos que a concepção de greve vem 
sendo deformada por ideologias da classe dominante, negando as 
conquistas advindas deste instrumento de luta dos trabalhadores. 

2 Nome fictício dado por nós ao professor efetivo do curso de Educação Física da 
URCA. 
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Desta forma reconhecemos a greve como um instrumento essencial 
para a mudança, contudo, como instrumento, precisa ser avaliado 
e revisado pedagogicamente. É importante destacar outro depoi-
mento, da professora Maria,3

A greve é uma forma de manifestar, de reivindicar alguns di-
reitos como trabalhador assim como de alguns alunos, e algu-
mas necessidades básicas para a melhoria do ensino apren-
dizagem, não que a gente queira algo extraordinário, mas a 
gente quer no mínimo algo para a funcionalidade da univer-
sidade. (Professora efetiva do curso de Educação Física).

Em concordância com a professora, notamos que a greve tal 
como se apresenta em determinados meios de comunicação, como 
a televisão, destaca-se como algo extraordinário, que causa trans-
torno a sociedade, no entanto, não se ressalta os benefícios desta. 
Todavia, a greve na sociedade hodierna vem para atender as ne-
cessidades básicas da educação, não demandas superfulas, desta 
forma esta se faz urgente, necessária, indispensável. Consideramos 
relevante apresentar o depoimento da professora Ângela,4

Um dos objetivos da greve é viabilizar para a sociedade Ca-
ririense a situação que as nossas universidades públicas se 
encontram nesse momento. Então, a greve tem esse sentido 
de impactar, viabilizar de fazer com que essas problemáticas 
repercutam lá fora e essa comunidade que se beneficia des-
te serviço que frequentam esse espaço de formação para os 
seus filhos, netos, seu parente, seu vizinho também se sintam 
parte, se sintam compromissados com a melhoria da educa-
ção. Neste sentido, eu vejo que a greve ela é formativa, pois 
ela vem levantar essa reflexão sobre essa relação que muitas 
vezes não se estabelece essa relação de pertencimento, não 
se estabelece nesse universo acadêmico, como se estivéssemos 
aqui e a sociedade lá fora. (Professora efetiva do curso de 
Pedagogia).

3 Nome fictício dado a uma professora efetiva do Curso de Educação Física da URCA.
4 Nome fictício dado a uma professora efetiva do Curso de Pedagogia da URCA.
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 Compreendemos, numa perspectiva pedagógica que a gre-
ve deve ser concebida como uma estratégia de estabelecer uma 
relação entre universidade e sociedade, tornando a população 
consciente de que a universidade é um patrimônio público da hu-
manidade e a luta pela qualidade de seus serviços deve ser uma 
conquista política permanente, de responsabilidade social. Neste 
enredo, trazemos a fala da professora Teresa,5

Entendo a greve como um instrumento de luta, de reivindica-
ção, que tira o cidadão da condição de alienado para a condi-
ção de conscientizado. Todas as conquistas do povo brasileiro 
surgiram através de movimentos, nada foi dado de graça. A 
greve nos conduz à reflexão sobre a postura do professor no 
processo educativo e, tendo como parâmetro a pedagogia 
progressista. A conclusão é que hoje não existe mais espaço 
para aquele professor conformado, sem perspectivas de mu-
danças. (Professora substituta do Curso de Ciências Sociais 
da URCA) 

Corroboramos com o pensamento supracitado da professora 
entrevistada, que nos faz pensar sobre a pluralidade de possibili-
dades de formação gestadas a partir do movimento grevista, que 
prima pela emancipação com vistas à construção da autonomia dos 
sujeitos. A educação é política, como afirma Freire (1996, p.110) 
“a raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na edu-
cabilidade mesma do ser humano, que se funda na sua natureza 
inacabada e da qual se tornou consciente”. 

Para finalizar as discussões deste item trazemos o relato da 
professora Ângela que afirma: “a greve não é uma situação boa, 
nem para a categoria que entra em greve, nem para o público que 
se beneficia deste serviço”. Em sintonia com a mesma, percebemos 
que a greve trouxe e traz conquistas, é uma forma de lutar contra 
o autoritarismo governamental, mas também não se pode negar as 
lacunas na formação acadêmica que a mesma ocasiona. 

5 Nome fictício dado a uma professora substituta do Curso de Ciências Sociais da URCA.
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A relação entre o movimento grevista e a formação de professores 

O professor universitário é um sujeito em formação contínua, 
embora esta, não receba as devidas atenções necessárias, pois ainda 
existem muitos direitos básicos a serem conquistados, e a formação 
para o docente da educação superior continua sendo uma busca cons-
tante, que conta quase que exclusivamente com esforços individuais.

Na compreensão de que a formação do professor e o seu 
trabalho vai muito além de ministrar aulas, mas está imbricada à 
conquista de seus direitos, realçamos as palavras de Freire (1996, 
p.74) que diz “a luta dos professores em defesa dos seus direitos e 
de sua dignidade deve ser entendida como momento importante de 
sua prática docente, enquanto prática ética”.

Concordamos com o autor, pois esta tem sido uma luta injus-
ta no que se refere aos direitos requeridos na formação acadêmica 
em prol da garantia da qualidade do trabalho docente.

Nesse sentido, para beneficiar a formação docente a greve 
surge com as seguintes motivações salientadas pelo professor João 
acerca da greve 2013, “dessa vez a greve é por falta de infraestru-
tura, não é por salário, é por falta de condições de trabalho para os 
professores e de estudo para os alunos. Nessa falta de infraestrutu-
ra entra também a carência de professores. Nós temos uma carên-
cia de 309 vagas. Isso não é reconhecido pelo governo do Estado.

O professor João ressalta ainda “ou a gente fortalece as univer-
sidades estaduais, ou elas tendem a desaparecer pela via da privati-
zação. E essas três universidades são motivos de ambição dos empre-
sários da educação no nosso estado”. Diante do exposto concebemos 
que as discussões em torno da aquisição dos direitos educacionais 
contribuem para a formação de professores críticos, que não se con-
formam com a precarização do seu trabalho docente e seus salários. 

É importante frisar que na formação de professores há uma 
luta historicamente situada, mais precisamente a partir de 1980 
com o processo de gestão democrática, entre esta e os demais mo-
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vimentos sociais que marcaram a implantação do “sindicalismo 
combativo”, com reivindicações de governos na tentativa de impe-
dir os enfrentamentos sociais.

Concluímos que a finalidade da relação entre a greve e a for-
mação de professores pode ser compreendida ao percebermos que 
esta implica melhores condições de trabalho e principalmente de 
formação, que inclui a formação crítica docente, capazes de formar 
profissionais críticos dispostos a utilizar quando necessário a greve 
como instrumento de luta por direitos educacionais.

Portanto, podemos vislumbrar este entendimento na fala da 
professora Teresa, que assim se expressa: “a greve tem o intuito de 
contribuir para a formação de cidadãos críticos e criativos, capazes 
de promover a transformação da realidade social”.

O caráter pedagógico da greve

Antes de discutirmos o caráter pedagógico da greve, senti-
mos a necessidade de compreender o que é o pedagógico? Tardif 
et al (1991) entendem que estes, são saberes produzidos por refle-
xões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões 
sobre a prática educativa. Conforme Pimenta (2011, p.57) “o foco 
pedagógico, incluem todas as iniciativas de se fazer frente ao fra-
casso escolar, apoiada nas renovações dos métodos pedagógicos e 
nas psicologias e de outras ciências da educação”. 

Neste sentido, podemos dizer que o conhecimento pedagó-
gico também pode ser produzido a partir do confronto de teorias 
educacionais com os saberes advindos da prática de ensino, esse 
saber se constrói na reflexão crítica da teoria e da prática docen-
te. Nesta perspectiva pedagógica, apresentamos nossos questiona-
mentos: O que se aprende e o que se ensina com a greve? 

Os sujeitos entrevistados nos respondem: “A greve contribui 
para o desenvolvimento da consciência política, bem como para 
que se instale um senso de pertencimento a universidade”, e o que 
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se ensina com a greve? “Que a educação é um ato político, que é 
possível a relação entre a teoria e a prática”. (Profa. Substituta do 
Curso de Pedagogia – URCA). 

Compreendemos que a greve pode se constituir um espaço 
de diálogo com a sociedade, revelando que a universidade é para 
todos, e a luta para melhoria da mesma precisa ser uma luta coleti-
va. A professora Teresa destaca: “a greve ensina que nós devemos 
sair do conformismo, do deixa estar para ver como é que fica, e lu-
tar no sentido de romper com as amarras que o sistema governa-
mental nos impõe”. 

Podemos evidenciar que se destaca na greve a aprendizagem 
política, na qual os sujeitos devem se envolver criticamente no pro-
cesso de democratização da luta a favor dos direitos negados pelo 
governo, através de suas ações autoritárias, que se omite em dialo-
gar com seus governados. 

Considerações

Contudo, sem o propósito de encerrar as discussões, com-
preendemos conforme as análises realizadas sobre o movimento 
da greve, que os aspectos pedagógicos precisam ser discutidos, o 
pedagógico precisa estar imbricado ao movimento grevista. Apoia-
mos as motivações para a greve, a mesma é justa, entretanto, ques-
tionamos a forma como a mesma foi gerida e disseminada. 

O problema que percebemos como alunas do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual do 
Ceará (UECE) é que a greve chegou até nós como um pacote pronto. 
Tínhamos apenas que decidir se deflagrávamos a greve na pós-gra-
duação para acompanharmos o movimento grevista já determina-
do na graduação. Não acompanhamos o processo no qual foi pensa-
do a atual greve, temos a impressão de que determinados sujeitos 
pensam a greve, e outros executam, esta situação gera em nós um 
sentimento de dissociação entre teoria e prática. 
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Contudo, no decurso desta pesquisa pudemos entender as 
reais motivações para a greve e que a mesma não foi gerida em um 
momento, mas em “momentos” processos de negociações que não 
tiveram êxito. Portanto, foi necessária uma pesquisa cuidadosa 
para trazer a tona o caráter pedagógico da greve, esclarecendo as 
sua importância para a sociedade e o contexto universitário.
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