
Os “fura greve”: em que contribuem? 

Há muito a greve não é concebida como ato de subversivos. É instrumento legítimo dos  

trabalhadores no processo de reivindicação de direitos sociais e melhorias salariais. A história 

nos ensina que todas as conquistas foram obtidas pela ação coletiva organizada e que os 

detentores dos poderes político e econômico só reagem diante as pressões. A existência da 

Universidade pública e gratuita, a liberdade de expressão de ideias e a possibilidade de livre 

organização política são exemplos de conquistas dos movimentos reivindicatórios em nosso 

país. Acreditamos que uma remuneração digna para os docentes universitários poderá 

também ser conquistada, dependendo da capacidade de pressão exercida sobre o governo 

federal na atual conjuntura. 

O tratamento dispensado aos professores e professoras das Universidades e Institutos 

Federais pelo governo federal explicita uma nítida desvalorização do trabalho docente. A 

carreira do magistério federal encontra-se defasada e os salários muito abaixo da maior parte 

das demais carreiras do serviço público. Um exemplo: depois de 35 anos de magistério, tendo 

obtido o título de mestre e doutor em sua área, desenvolvido pesquisa, publicado, orientado 

dissertações e teses, ministrado muitas aulas, um professor federal aposenta-se com um 

salário menor que o salário inicial de várias carreiras do serviço público federal. Isso significa 

que o trabalho docente e a educação superior não vêm sendo valorizados. A greve em curso é 

uma resposta a esta situação dramática. 

Buscando reverter este quadro, os professores e professoras das universidades e dos institutos 

federais, por meio do ANDES-SN, desde 2010, vêm fazendo gestões junto ao governo federal. 

Em 2011, o governo federal propôs um acordo emergencial que foi aceito pela categoria 

docente. Entretanto, em 2012 o governo descumpriu aquilo que havia proposto. Além disso, o 

governo vem desobedecendo sistematicamente a obrigação constitucional de revisão geral e 

anual da remuneração (direito constitucional dos servidores, previsto no art. 37, X).  

Depois de várias tentativas frustradas de negociação, os professores e professoras, de forma 

democrática, legítima e participativa, deliberaram em foro adequado, qual seja a Assembleia 

da categoria, pela paralisação por tempo indeterminado de suas atividades, exercendo o seu 

direito constitucional à greve, previsto no art. 37, VII da Constituição Federal.  

Apesar disso, alguns professores e professoras, por desconhecimento ou opção política, não 

aderiram à greve. Avaliamos que furar a greve demonstra uma visão individualista e não 

democrática. É legítimo ser contra a greve (um direito constitucionalmente previsto!). 

Contudo, consideramos ilegítimo não acatar a decisão da categoria pela deflagração da greve 

aprovada em Assembleia. Além de uma posição individualista e antidemocrática, aqueles que 

furam a greve demonstram concordância com a política de desvalorização do trabalho docente 



em curso no país e, provavelmente, apresenta-se disposto a abrir mão das possíveis conquistas 

obtidas pelo esforço de greve. 

Além disso, os fura greve prestam um desserviço à formação dos estudantes. Primeiro, porque 

ensinam a eles, através de sua conduta, que não se deve respeitar as decisões coletivas da 

categoria que reivindica melhorias salariais, mudança na carreira e melhorias nas condições de 

trabalho. Segundo, porque ensinam que se deve ignorar a paralisação (e a legitimidade das 

reivindicações), obrigando-os a se manterem em aulas num contexto em que as atividades 

docentes estão suspensas em praticamente toda a universidade e que o ambiente acadêmico 

está profundamente alterado pela greve. Há indícios de que os “fura greve” usam mecanismos 

de coerção dos alunos e alunas para manter as atividades de ensino, informando-os que a 

greve em curso – a maior da história das universidades – não tem importância e que as suas 

aulas não podem ser interrompidas.  

Fica claro que os “fura greve” levam insegurança aos alunos e alunas e instituem no âmbito da 

Universidade um clima político favorável à política governamental de desvalorização do 

trabalho docente. 

Alertamos que os “fura greve” também terão que trabalhar na reposição de aulas e que as 

ações realizadas encontram-se sem validade uma vez que a greve foi instituída. É importante 

destacar que com a deflagração do movimento e a sua formalização junto à Reitoria e ao 

Ministério da Educação, o calendário acadêmico deixa de ser cumprido, cabendo ao Conselho 

de Graduação, nos termos do art. 15 do Estatuto da Universidade, aprovar novo calendário da 

instituição após o encerramento da greve. Com efeito, o professor e a professora “fura greve” 

terão a obrigação de ministrar aulas segundo o novo calendário aprovado pelo Conselho. Não 

o fazendo, estarão sujeitos a procedimentos administrativos, segundo a Lei nº 8.112, para 

apuração de falta funcional e a sua responsabilização.  

Portanto, os “fura greve”, embora não enfraqueçam a justa e legítima reivindicação coletiva 

pela valorização do trabalho docente na maior greve da história das universidades, prejudica 

os alunos e alunas ao obrigá-los a ignorar a existência do contexto reivindicatório e de pressão 

política sobre o governo e de suspensão das atividades docentes.  

Convocamos os professores e professoras que ainda resistem ao movimento grevista a 

reverem suas posições em nome de melhores condições salariais e de carreira que permitam a 

valorização do trabalho docente! 
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