
ma escola bem estruturada, 
normalmente, tem pouca ro
tatividade de profissionais. 
Esta característica é um dos 

sinais de que a equipe de funcionários 
está em sintonia com a proposta políti-
co-pedagógica e a metodologia de tra
balho dos gestores. Mas nenhuma ins
tituição está imune à necessidade de 
demitir em determinadas ocasiões. E 
quando se trata do professor, que está 
na linha de frente do principal objeti
vo da escola - que é o ensino-aprendi-
zagem -, é preciso muita cautela para 
saber o momento certo e a melhor for
ma de resolver a situação. 

Antes de mais nada, é fundamen
tal analisar as causas que motivam 
uma demissão. Se o docente é alvo de 
reclamações de pais e alunos ou se ele 
se posiciona de forma contrária ao que 
se espera de sua função, é recomendá
vel que se promova uma conversa cla
ra a respeito dos fatos, inclusive para 
que o professor tenha a oportunidade 
de esclarecer qualquer mal entendido 
ou, se for o caso, defender-se de possí
veis acusações. 

Por outro lado, o poder de deci
são é unilateral, ou seja, cabe apenas 
ao gestor (ou à equipe responsável) e 
não há necessidade de comunicar os 
pais, por exemplo, sobre a determi
nação. "Mas se houver um questiona-

mento pontual - que pode acontecer 
principalmente no ensino fundamen
tal, quando a proximidade entre edu
cador e aluno é maior -, o diretor nun
ca deve se furtar de receber esses pais 
e esclarecer as dúvidas sobre a demis
são", afirma o presidente do Sindicato 
dos Estabelecimentos Particulares de 
Ensino no Estado de Goiás (Sinepe/ 
GO), Krishnaaor Ávila Stréglio. 

Para a pedagoga Maria das Dores 
Souza Macedo, diretora executiva do 
Colégio Ateneu Dom Bosco, de Goiânia 
(GO), que integra a Rede Salesiana de 
Escolas (RSE), se existe uma relação de 
confiança entre família e escola, não há 
motivo para que a decisão dos gestores 
seja questionada. "Quando os pais esco
lhem uma instituição de ensino eles es
peram que a mesma seja coerente com 
seus valores e princípios." O que é pre
ciso ficar claro é que, se a atuação do 
professor traz prejuízo para o processo 
educacional, não há por que mantê-lo 
em sala de aula. "E hoje os alunos são 
críticos, sabem quando o educador não 
vai bem", afirma Maria das Dores. 

Ao longo de mais de quatro dé
cadas como educador, das quais três 
foram dedicadas à direção de esco
la, Stréglio tem experiência suficien
te para recomendar que a dispensa do 
professor seja feita, sempre que possí
vel, no final do ano ou semestre leti

vo (salvo casos graves). É uma forma 
de evitar problemas práticos, como se
lecionar de imediato um substituto e 
readaptá-lo ao ritmo da instituição e 
das turmas afetadas. 

Esta precaução também pode pre
venir outros transtornos, como a ma
nifestação contrária de pais e alunos. 
Sem falar que, para o docente, é muito 
difícil conseguir recolocação no merca
do no meio do semestre letivo. Isso vale 
também para a escola, já que a maioria 
dos profissionais - principalmente os 
melhores - já está com a carga horária 
montada no decorrer do período. 

Outro detalhe importante a se ve
rificar: a demissão desse docente po
de gerar uma migração de alunos para 
outra escola? Em Goiânia, por exem
plo, principalmente no ensino médio, 
é comum entre alunos e pais a busca 
por uma instituição por causa da com
petência e, claro, da fama, de um pro
fessor específico. "São os chamados 
'professores medalhões', que atraem a 
clientela. Isso pode ser muito bom para 
a escola, porque funciona como estra
tégia de marketing, mas também pode 
levar a uma dependência desses pro
fissionais, que, apesar de ótimos edu
cadores, podem não corresponder às 
expectativas da escola como funcioná
rios", analisa o presidente do Sinepe. 

ALTERAÇÕES DE PERCURSO 
Algumas situações podem surpreender 
a escola no decorrer do percurso letivo e 
levar a optar pelo desligamento do pro
fissional. Às vezes, é preciso fazer um 
enxugamento das despesas da institui
ção, o que pode significar corte de pro
fessores. "Quando isso ocorre, normal
mente, é sinal de que a gestão está mal 
planejada", frisa Stréglio. Mas a neces
sidade de demissão também pode ser 
motivada por fatores externos, como a 
crise econômica ocorrida recentemente, 
que abalou o mundo todo. 

De qualquer forma, a escola preci
sa manter um sistema de avaliação sis
temático e periódico de seus profissio
nais para que, em caso de dispensa, a 
equipe gestora possa escolher os edu
cadores menos comprometidos e que 
estão mais desmotivados com a pro
posta pedagógica da instituição, con-



forme ressalta a diretora do Colégio 
Ateneu Dom Bosco. 

Mesmo assim, é preciso ponderar as 
consequências dessas alterações, antes 
de sair demitindo. A dispensa do pro
fessor não vai provocar uma saída de 
alunos e reduzir ainda mais a receita da 
escola? É possível contratar outros com 
igual ou superior competência? O im
pacto das demissões pode baixar a qua
lidade do ensino e do serviço prestado 
pela escola? Todos esses aspectos devem 
ser considerados para evitar problemas 
ainda mais drásticos no futuro. 

NORMAS LEGAIS 
Os cuidados com a demissão do pro
fessor, assim como de qualquer fun
cionário, também passam por aspectos 
legais. É obrigatório o cumprimen
to do aviso prévio (ou a indenização 
pelo período) por qualquer uma das 
partes que solicitar a dispensa, seja o 
gestor ou o docente. Especificamente 
sobre os educadores, o artigo 323 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) prevê que, se houver demissão 
sem justa causa ao final do ano letivo 
ou durante as férias escolares, o pro
fessor tem direito a receber remunera
ção enquanto durar o recesso. 

"As escolas não podem contratar 
no mês de março e demitir em novem
bro, a fim de não pagar salário duran
te o período de recesso", esclarece o advo
gado Humberto Tommasi, sócio-diretor 
do Instituto Nacional de Ensino Jurídico 
Avançado (Ineja), de Curitiba (PR). Diante 
disso, o melhor momento de dispensa tan
to para a instituição como para o profes
sor, orienta Tommasi, é coincidir o aviso 
prévio com o período de recesso escolar, 
porque haverá tempo hábil para ambas as 
partes se readequarem à nova situação. 

É necessário ressaltar ainda que 
cada Estado ou região tem suas es
pecificidades trabalhistas, baseado 
em normas acordadas em conven
ções coletivas por representantes 
sindicais dos docentes e das esco
las. Em Goiás, por exemplo, o pra
zo de aviso prévio obrigatório (pa
ra as duas partes) varia conforme 
o tempo de serviço do professor. 
Empregado com até um ano de casa, 
segue o prazo de 30 dias estipulado 

pela CLT. De um a dois anos, o avi
so é de 35 dias; de dois a três anos, 40 
dias; e mais de três anos de emprego, o 
limite é de 45 dias. 

Já em Pernambuco, o profes
sor que é demitido durante o semes
tre letivo tem direito a receber 50% 
da remuneração mensal até o fi
nal do semestre, conforme informa
ções do Sindicato dos Professores de 
Pernambuco (Sinpro-PE). O acordo 
no Estado também prevê que o co
municado do aviso prévio na véspera 
da data-base obriga a escola a pagar 
um mês a mais de salário. 

Na cidade de Osasco (SP), quando a 
demissão ocorrer a partir de 16 de outu
bro, a escola é obrigada a pagar a remu
neração devida até o dia 20 de janeiro 
do ano seguinte, além do valor referen
te aos 30 dias do recesso escolar. 

A CLT vale principalmente para as 
instituições de ensino particulares. Na 
rede pública, o professor pode ser regi
do pela CLT ou, se for concursado, pelo 
regime estatutário do órgão contratan
te. Neste caso, explica Tommasi, a dis
pensa tem de ser justificada (após pro
cesso administrativo) e o empregado 
tem garantia de ampla defesa. 
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