
Todas as vezes que tocamos no assunto de re-
posição alguém grita que “reposição se discute no 
fi m da greve”, como se apenas propor essa discus-
são signifi casse o boicote ao movimento. O proble-
ma é que chegamos sempre na última assembleia, 
já esvaziada depois da deliberação de fi m da greve, 
e decidimos a nossa vida em uma intervenção de 3 
minutos pra cada lado, seguida de uma rápida vo-
tação. Isso não é discussão! É uma decisão tomada 
sem o devido debate político!

 Esse debate voltou a surgir na greve unifi -
cada de 2014, e o comando de greve unifi cado de-
cidiu abrir a discussão para se antecipar às mesas 
de negociação e ajudar na decisão das assembleias 
locais em uma de suas reuniões no início de Junho, 
assim como alguns núcleos e regionais que também 
iniciaram esse debate.  Por isso nós da Oposição de 
Resistência Classista produzimos esse texto refl etin-
do sobre o problema da reposição de aulas após a 
greve.

- Tradição do SEPE em possibilitar a 
punição dos grevistas. Não existe reposição 
só de conteúdo!

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação es-
tabelece um número mínimo de dias letivos para a 
educação básica. Com baixa ou alta adesão, se uma 
turma fi cou sem alguns dias de aula por conta de 
movimento grevista, isso fere a isonomia garantida 
pela LDB. Ou seja, não podemos apenas “repor con-
teúdo”, sob risco do não reconhecimento do curso 
em função da carga horária e dias letivos mínimos 
estabelecidos.

 A reposição de conteúdo é falaciosa, pois 
muitas vezes tem que ser feita aos sábados, quando 
muitos alunos não vão, ou no “contra-turno”, o que 
muitas escolas não comportam. 

Da forma que tem sido feita, a reposição se 
torna uma punição, pois em muitos casos resulta na 
dobra do tempo de trabalho semanal do trabalhador 
e no cansaço e desestímulo dos alunos.

- A reposição como problema para 
aderir à greve

Chegamos a tal ponto de desgaste que a repo-
sição da forma que tem sido feita vira uma forte des-
culpa para que muitos companheiros não venham a 
aderir ao nosso movimento paredista. Os sábados 
letivos (ainda mais no contexto de 2014, onde já 
iniciamos o ano com alguns por conta do absurdo 
da copa do mundo) são desgastantes para professo-
res e funcionários, sem contar no problema causado 
para aqueles que estão repondo aula em mais de 
uma rede, como no caso daqueles que trabalham na 
rede estadual e municipal do Rio ou de outro mu-
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nicípio que também 
defl agrou greve. 

- Os casos 
das outras 
categorias – 
reposição de 

fato!
 Para outros sindicatos da educação, nem pas-

sa pela cabeça da sua base o modelo de reposição 
que tradicionalmente se faz aqui no SEPE/RJ. As uni-
versidades públicas estaduais e federais, as priva-
das, a educação básica e técnica federal (incluindo o 
colégio Pedro II), os colégios de aplicação (incluindo 
o da UERJ que é vinculado ao Estado do RJ), etc. 
Enfi m, todos esses trabalhadores da educação prati-
cam a reposição de dias parados, com a altera-
ção do calendário letivo. 

Muitas vezes essa reposição signifi ca a desvin-
culação do calendário escolar do calendário civil, ou 
seja, o ano letivo de 2014, por exemplo, depois de 
uma greve longa, pode terminar no início de 2015. 
Isso garante a reposição das aulas no mesmo qua-
dro de horário e na mesma quantidade de horas tra-
balhadas por semana para todos os profi ssionais de 
educação.

Além disso, a alteração do calendário garante 
a reposição efetiva dos dias letivos e valoriza o nos-
so trabalho, já que sempre afi rmamos a importân-
cia do tempo em sala com os alunos para o efetivo 
avanço na atividade de educador. Como defender a 
importância de nenhuma disciplina com menos de 2 
tempos se alegamos poder repor um mês de aula em 
até uma semana?

- A adesão pode até aumentar com a 
perspectiva do novo calendário

 Esse tipo de reposição normalmente estimula 
a adesão à greve. Veja o caso desse ano do colégio 
Pedro II. O Conselho Superior deliberou logo no iní-
cio da greve a alteração do calendário letivo. Logo, 
independente do índice de adesão, toda a comuni-
dade escolar sabe desde já que o calendário escolar 
será refeito em função da greve. Quem não aderir ao 
movimento, de qualquer forma, terá que respeitar o 
novo calendário que será defi nido ao término do mo-
vimento paredista. Isso garante o direito do aluno à 
reposição de qualidade após a greve, mas sobretudo 
garante que o calendário escolar é o calendário de 
reconhecimento da greve.

Só poderemos iniciar uma reposição  
depois de fi ndada de fato a negociação 
(com o fi m das punições) e a aprovação 
desse calendário em assembleia.

Ainda há tempo de mudarmos essa prática no sepe! 

Reposição não é punição aos grevistas!

Reposição de 
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A greve unifi cada da educação do Rio 
de Janeiro (rede Estadual e Municipal 
do Rio) terminou no último dia 27/06 

após 45 dias de luta. A derrota da categoria não 
foi somente resultado de uma postura autoritária 
dos governos Pezão e Paes, mas também fruto da 
ação do governismo, e principalmente do parago-
vernismo no movimento sindical, que desmobili-
zou não somente nossa greve, mas também gre-
ves de outras categorias como os metroviários de 
São Paulo, categorias do serviço público federal, 
rodoviários no Rio de Janeiro, etc.

A conjuntura nacional pré-copa e durante a 
copa foi, e ainda é, propícia para a realização de gre-
ves e para unifi cação delas na construção de uma 
greve geral. Isto porque os grandes eventos e suas 
consequências nefastas materializam-se na precari-
zação e superexploração da classe trabalhadora. Por 
isso, a nossa greve unifi cada da educação ter sido 
defl agrada neste contexto não foi um erro, mas sim 
um acerto.

O que gerou a derrota da greve foi o boicote 
deliberado da direção/burocracia sindical (PT/seto-
res do PSOL/PSTU/PC do B) à greve. Boicote este 
verifi cado na falta de trabalho de base nas escolas, 
na ausência da participação da base destes setores 
na greve, na participação silenciada de pequena par-
te da direção no comando de greve, nas vacilações 
com o carro de som durante os atos, a ausência de 
um jurídico fi rme (que frente aos ataques do gover-
no mais colocava medo do que esclarecia a catego-
ria), etc. Estas questões somadas ao pesado ataque 
da coalização executivo/judiciário que não somente 
declarou ilegal nossa greve como também abriu pro-
cessos administrativos por abandono de emprego a 
servidores do Estado e Município, além de reprova-
ção dos servidores municipais em estágio probató-
rio. isto é, provocou demissões. Com este cenário, 
parte expressiva da categoria em greve, seja por 
medo dos processos, seja por desconfi ança com a 
direção sindical, retornaram ao trabalho antes mes-
mo do recesso. 

Por fi m, a direção sindical fecha um “acordão”. 
Por um lado com parlamentares na qual os servido-
res estaduais teriam um reajuste salarial de 9%, não 
corte de ponto e “anistia” aos grevistas (com o fi m 
dos inquéritos administrativos). Por outro lado, com 
promessas do governo prometeram também o fi m 
das perseguições aos servidores municipais. Assim, 
a greve foi encerrada com menos de 50 votos de di-
ferença da proposta de continuidade, numa assem-
bleia com mais de 1200 trabalhadores. A categoria 
sai mais uma vez dividida!

A greve acabou, mas a luta continua! 
Com descontos e sem o fi m dos 

processos, não tem reposição!
Precisamos aumentar a mobilização!

Acabada a greve, as promessas não foram 
cumpridas. Servidores da rede estadual sofreram 
descontos aleatórios e os processos não foram re-
tirados. Muitos ainda perderam suas turmas e lo-
tação nas escolas. 

Na rede municipal, a situação é pior: muitos 
trabalhadores foram descontados a ponto de não 
receberem nem 10% do salário. Os processos de 
exoneração daqueles em estágio probatório con-
tinuam. 

Isso signifi ca que devemos manter a luta. 
Mas não em greve, pois imediatamente não temos 
ainda força de voltar ao movimento. Mas precisa-
mos pressionar os governos para avançar no cum-
primento do já anunciado e no avanço das demais 
negociações. 

Nesse sentido, é fundamental que a comis-
são de base esteja presente com a direção do 
sindicato em todas as mesas de negociação para 
pressionar os governantes. Devemos também 
pressionar a própria direção do sindicato a abrir 
o fundo de greve e a buscar doações fi nanceiras 
de outras instituições sindicais para que remedie-
mos os problemas dos que foram descontados. É 
preciso que chamemos um conselho deliberati-
vo para defi nir como aplicaremos esse fundo de 
greve. Mais importante do que “abrirmos o caixa” 
emergencialmente é fazer o debate político com 
a base da categoria sobre a conquista histórica 
que tem esse fundo para nossa luta presente e as 
lutas futuras. Por causa de sua recente criação, 
no último congresso, a importância de seu valor 
nos impõe que decidamos em Conselho quais são 
as prioridades, critérios e valores. Sabemos que o 
valor em si não dá para muita coisa, mas qualquer 
tipo de aplicação do fundo tem que ser transpa-
rente e equitativo.   

Devemos também pressionar os governos nas 
mesas de negociação para que possamos reverter 
politicamente os descontos. Deixando claro que com 
descontos e processos não haverá reposição e que 
com isso o ano letivo será inviabilizado.

Temos que investir pesado no aumento da mo-
bilização das categorias que retornam nesse período 
dos recessos. Caso continue o endurecimento dos 
governos nas negociações, precisamos preparar as 
categorias para um retorno à greve de forma orga-
nizada e com adesão reforçada, com a campanha de 
defesa dos perseguidos políticos e contra a crimina-
lização dos movimentos.

Vamos apresentar uma avalia-
ção mais detalhada desse processo 
no nosso blog e nas plenárias da orc.

 

Breve avaliação do desfecho
 da greve unifi cada


