
PESOS IGUAIS, MEDIDAS DIFERENTES
Em alguns Estados, os temporários correspondem a mais de 40% do quadro de docentes

N
o Brasil, os professores
atuantes na educação bá-
sica pública podem ser
classificados em duas ca-

tegorias: os efetivados, que possuem
assegurados todos os direitos tra-
balhistas; e os contratados, que fi-
cam apenas em um período letivo,
de maneira temporária. As funções
são as mesmas, porém, além de não
contarem com a estabilidade empre-
gatícia e o plano de carreira, mui-
tas vezes os contratados têm que
lutar para receber os direitos garan-
tidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Além disso, como
esses contratados - também chama-
dos de temporários ou substitutos -
recebem apenas de acordo com as
horas trabalhadas em sala de aula, o
salário chega a ser 30% menor.

Sem tantos encargos somados ao
salário, pode acabar sendo mais van-

tajoso para os cofres das administra-
ções estadual e municipal a contra-
tação de temporários, a qual acaba
indo muito além do mínimo necessá-
rio para substituições pontuais (afas-
tamento por motivo de doença, por
exemplo). Os números realmente ex-
trapolam. Em levantamento divul-
gado pelo jornal Folha de S.Paulo em
fevereiro de 2009, foi citado que os
professores temporários representam
cerca de 20% do total de docentes em
atividade nas redes estaduais brasilei-
ras. E, dependendo da unidade federa-
tiva, a proporção pode ser bem maior.
É o caso do Mato Grosso, onde apenas
metade dos professores é contratada.
No Estado de São Paulo, que conta
com uma das maiores redes de ensino
público do planeta, 43% dos professo-
res.atuam temporariamente.

Nem sempre a questão é de
cunho financeiro. O que pode levar

a esse cenário é a falta de realização
de concursos com maior freqüência
e o número insuficiente de candida-
tos devidamente qualificados. Mas
a causa mais comum, segundo as
Secretarias de Educação, é o gran-
de número de professores concur-
sados que estão sob licença ou de-
sempenhando outro papel dentro da
escola. Isso abre espaço para alguém
substitui-los.

No entanto, mesmo com todos os
fatores envolvidos, é possível encon-
trar proporções mais adequadas. É o
que acontece no Rio Grande do Sul,
onde apenas 12% dos professores
da rede estadual são temporários.
De acordo com a diretora do depar-
tamento de Recursos Humanos da
Secretaria de Educação do Estado,
Carmen Figueiró, a explicação está
na constante realização de concur-
sos para novos professores. "Os pro-



Substitutos

fessores temporários são chamados
apenas quando surgem vagas de ca-
ráter provisório, como, por exemplo,
para substituir profissionais que es-
tão em algum tipo de licença e vol-
tarão ao trabalho, ou então que estão
no exercício de uma função tempo-
rária, como a direção ou a vice-dire-
ção", explica Carmen. "Sempre que
um profissional se afasta da sala de
aula com previsão de voltar, a secreta-
ria não realiza concurso para nomear
um substituto. Isso porque provavel-
mente não teremos o que fazer com o
novo nomeado quando o antigo pro-
fessor retornar", diz.

Em 2009, o Estado gaúcho tem
previsão de realizar concurso ape-
nas no segundo semestre, em função
de uma tentativa de alteração na lei
de plano de carreira. Enquanto isso,
para conquistar uma vaga como pro-
fessor temporário, como acontece em
outros Estados, o profissional deve se
submeter a uma análise de títulos, a
qual dispensa a realização de provas.
Basta comprovar a formação e a expe-
riência em regência de classe. No Rio
Grande do Sul, uma vez contratados,
todos participam dos cursos de for-
mação continuada junto dos professo-
res efetivos.

Na rede particular, as regras mu-
dam. Segundo Cândido Antônio, ad-
vogado do Sindicato dos Professores
do Estado de Minas Gerais, a conven-
ção trabalhista proíbe a contratação
de professores temporários nas esco-

As diferenças nos benefícios do con-
cursado e do contratado podem va-
riar. De qualquer forma, a contratação
do temporário deve sempre seguir a
CLT, que garante:
• que a contratação deve ser feita por

prazo indeterminado. Ou seja, não
pode ser temporária;

• registro na Carteira de Trabalho;
• férias proporcionais somadas ao abo-

no constitucional (valor de 1/3 sobre
as férias);

• INSS;
• FGTS;
• 13° salário proporcional.

las particulares. O que ocorre é o pro-
fessor passar por um período de ex-
periência de três meses, como em
qualquer profissão.

ESPAÇO PARA DISCUSSÕES
Dado o grande número de profis-
sionais que se encontram em situa-
ção desfavorável, foi criado um am-
biente de debates sobre o assunto,
o site http://professortemporario.
wordpress.com. É iniciativa de um
professor em resposta às necessida-
des dos temporários das redes públi-
cas de ensino, que nem sempre sa-
bem quais são seus direitos. "Em
pouco tempo esse espaço se tornou
amplo e passamos a receber mani-
festações e solicitações de várias re-
giões do país", afirma o responsável
pelo site, que prefere não se identifi-
car, temendo represálias. Entre 2007
e 2008, ele foi professor temporário
da rede municipal no interior pau-
lista.

Sua história serve de exemplo
aos colegas de profissão. Em 2007,
quando recebeu o pagamento e viu
que não estava sendo recolhido seu
FGTS, ele consultou um advogado e
percebeu que a situação estava er-
rada. Chegou a questionar a prefei-
tura, sem obter resposta. Então, op-
tou por fazer uma denúncia formal
ao Ministério Público do Trabalho
da 15a Região, onde apresentou do-
cumentos, carteira de trabalho em
branco, holerite e o extrato do FGTS,
que nem cadastro tinha. O tempo
passou e o processo não andou. Então,
ainda no mesmo ano, fez outra denún-
cia, só que desta vez à Procuradoria
Geral da República. "Depois disso, o
Ministério Público do Estado de São
Paulo me procurou e a ocorrência
foi parar no Conselho do Ministério
Público", conta o professor.

Em março deste ano ele foi efe-
tivado no cargo de professor de
História em conseqüência da de-
núncia. Hoje, se encontra em está-
gio probatório na rede municipal,
mas, mesmo com a posição conquis-
tada, continua utilizando seu tempo
livre para tentar esclarecer e infor-
mar os usuários do site. "A iniciati-

va não tem fins lucrativos e não se
vincula a nenhuma instituição po-
lítica, sindical ou escritório de advo-
cacia", completa.

Ele observa que, no caso especí-
fico da rede pública em que traba-
lhava, a situação do temporário é
precária. Lá os professores são con-
tratados no início do ano letivo e re-
cebem salários menores, sem con-
tar com gratificações. "Para piorar,
no final da primeira quinzena de de-
zembro somos demitidos e não rece-
bemos o salário do mês. Entre 30 de
novembro e o final de janeiro, fica-
mos completamente desamparados.
Somos obrigados a fazer uma pou-
pança a partir de agosto se não qui-
sermos depender dos familiares em

Visto que a desproporção no núme-
ro de não-efetivos tem despertado
o interesse da imprensa, a Comissão
de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados pretende realizar,
em data ainda não definida, uma au-
diência pública que debaterá o as-
sunto. O pleito foi proposto pelo de-
putado Pedro Wilson (PT-GO), que
defende que a falta de vínculo tra-
balhista traz prejuízos ao profissional
e para a própria educação. "O pro-
fessor sofre com a insegurança, e ao
mesmo tempo deixa de participar de
uma política educacional de médio e
longo prazo", declara Pedro Wilson.
Educadores corroboram, apontando
que os temporários não passam por
uma seleção rigorosa e tendem a não
ter continuidade no trabalho.

A reação também veio do
Conselho Nacional de Educação,
que determinou que o número de
professores temporários não deve
passar de 10% do total de docentes
atuando em qualquer rede pública
de ensino. Segundo a determinação,
que ainda dependia, de homologação
do MEC, será necessário abrir con-
curso público sempre que a porcen-
tagem for superada. Também faltava
estipular o prazo para a redução dos
temporários.
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dezembro. Uma das soluções acaba
sendo abolir o Natal". Somente no fi-
nal de janeiro sãp pagas a rescisão de
contrato, as férias e o 13° proporcio-
nais aos meses trabalhados.

Por outro lado, em alguns casos
muito específicos, pode valer a pena
ser professor temporário. Um exem-
plo é a prefeitura de Taubaté, no in-
terior de São Paulo, que contrata
seus professores temporários den-
tro da classificação dos que presta-
ram o último concurso. Como essa
prefeitura paga o mesmo salário pa-
ra efetivos e temporários (inclusive
nas férias), assina a carteira e reco-
lhe o FGTS, quando o professor tem-
porário é chamado para ser efetiva-
do, seu contrato é interrompido e o
Fundo, liberado.

Se o professor temporário sus-
peitar que seus direitos não estão
sendo respeitados, o melhor é pro-
curar um advogado. Isso porque,
de acordo com a advogada Anna
Maria Zielonka Vieira Rodrigues,

assistente de gabinete do Tribunal
Regional do Trabalho - 9a Região,
em Curitiba, se ele entrar na justi-
ça sem a avaliação de um profissio-
nal sobre a possibilidade de ganho
de causa, correrá o risco de perder
os benefícios citados no contrato.
"Em regra, o contrato por prazo de-
terminado firmado entre a rede pú-
blica e o professor é nulo", observa
a advogada. De fato, a Constituição
Federal de 1988, no seu artigo 37,
inciso II, impede a contratação de
servidor público pelo Estado sem
prévia aprovação em concurso pú-
blico e deixa claro que o contrato
não gera efeito trabalhista algum,
salvo quanto ao equivalente ao sa-
lários dos dias trabalhados.

Então, em princípio, é nulo o
contrato por prazo determinado pa-
ra o preenchimento de vagas pú-
blicas para a função de professor.
"Contudo, se a situação for leva-
da até o Judiciário, poderá haver o
reconhecimento da legalidade na

contratação, caso o juiz se conven-
ça de que se tratava de situação ex-
cepcional e emergencial. Neste ca-
so, o juiz definirá a quais direitos
o professor fará jus. Cabe salientar
que, no direito do trabalho, a regra
é que os contratos sejam por prazo
indeterminado, haja vista o princí-
pio trabalhista que cuida da con-
tinuidade da relação empregatícia.
Contratação por prazo determinado
é a exceção, e para que esta forma
de contrato possa ser válida, deve-
rá encontrar amparo nas hipóteses
previstas na legislação, sob pena de
ilegalidade", informa Anna Maria.

Segundo o inciso II do Artigo
443 da CLT, o contrato por prazo
determinado será válido apenas em
se tratando de:
a) serviço cuja natureza ou transi-

toriedade justifique a predeter-
minação do prazo;

b) atividades empresariais de cará-
ter transitório;

c) contrato de experiência. M
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