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MODELOS REMUNERATÓRIOS
O ensino privado, de um modo geral,
com exceção das universidades e centros universitários, remunera seus professores com
base no sistema celetista da hora-aula. Segundo este sistema, a hora-aula remunera não
apenas a aula mas, também, o trabalho prévio
de preparação (incluído o planejamento da
disciplina e preparação
de provas)
como
também o trabalho subsequente de correção de
trabalhos e aferição de
resultados. Na realidade, a hora-aula serve
como vetor de quantificação do trabalho
docente, ou seja, presume-se que esse trabalho
será tanto maior quanto
maior for o número de aulas.
Os sindicatos de professores, sabidamente, vêm reivindicando, há muitos anos, a
remuneração da chamada “hora-atividade”,
depois convertida em “atividade extra-classe”.
A seu ver, a hora-aula estaria remunerando tão
somente a aula e não o seu trabalho adjacente
acima referido (planejamento/preparação e
avaliação). A jurisprudência tem oscilado a
esse respeito, mas, até agora, com posição majoritária em favor da tese patronal.
Todavia, o cenário docente tem sofrido
modificações, em razão, principalmente, das
atividades e interlocuções “eletrônicas” que
agregam novas atividades.

Mas não só em razão disso: há uma crescente percepção de que os desafios da qualidade do ensino, da multidisciplinariedade do
saber contemporâneo, do enfrentamento dos
desafios da inclusão, dentre outros fatores,
exigem qualificação mais apurada, a qual, por
sua vez, requer maior disponibilidade de tempo
para investimento profissional.
Está se formando,
pois, um relativo consenso, no meio jurídico,
de que, hoje, o professor trabalha mais pelo
mesmo número de
horas-aula, seja em
virtude da referida
interlocução eletrônica
(quando demandada
pelo estabelecimento de ensino), seja em virtude do acréscimo de imposições necessárias
para assegurar qualificação e progressão acadêmicas, seja, ainda, pela assunção de tarefas
acessórias antes desempenhadas pelos quadros
administrativos. O risco de que este relativo
consenso possa gerar condenações por ‘sobretrabalho’ não é negligenciável, a despeito da
trajetória majoritariamente exitosa da posição
patronal junto aos tribunais trabalhistas.
Percepção semelhante tem sensibilizado
integrantes do mundo político. A Lei do Piso
Salarial Profissional Nacional (Lei nº
11.738/2008) consagrou o padrão de 2/3 (dois
terços) de carga horária em atividades com

do Plano Estadual de Educação menciona,
estudantes, reservando 1/3 (um terço) para
explicitamente, que as mantenedoras do setor
horas de planejamento e formação. Trata-se de
privado devem garantir condições adequadas
padrão que por ora vincula somente o ensino
de formação, de trabalho e de remuneração.
público, mas não é de desdenhar a hipótese de
Isto poderá converter-se, mais adiante, em
que venha, futuramente, a ser estendido ao
norma legal modificativa do padrão atual.
ensino privado. E mesmo que isso não venha a
À vista disso, cabe inserir, pois, na esfera
ocorrer por imposição legal, é razoável cogitar
do planejamento das instique possa vir, gradativatuições privadas, a possi"...a hora-aula serve como
mente, a ganhar espaço no
bilidade de futura mudansetor privado em razão da
vetor de quantificação do
ça deste padrão remuneraconcorrência que lhe faça
trabalho
docente,
ou
seja,
tório atual, hoje ainda
o ensino público, notadamente o ensino municipal, presume-se que esse trabalho esteiado na regra do art.
da CLT. É um cenácujos índices remuneratóserá tanto maior quanto maior 320
rio, sem dúvida, inquietanrios se aproximam e por
for o número de aulas".
te, mas que não pode ser
vezes superam os do
liminarmente descartado.
ensino privado.
E que, talvez, sugira a conveniência de serem
De observar, ainda, que a sociedade braprogressivamente pactuados mecanismos de
sileira, de um modo geral, está começando a se
transição de um sistema remuneratório para
aperceber das carências e urgências educaciooutro, já que uma mudança brusca e completa
nais, pelo menos daquelas necessárias à contise revela impraticável, por inviabilidade econuidade do seu desenvolvimento econômico e
nômico-financeira.
social. Isto tem levado à formulação de polítiPossivelmente, não seja nada para
cas públicas que buscam incrementar não só a
amanhã. Mas poderá ser para depois de
carreira e o salário dos professores mas,
amanhã...
também a sua formação. Vale registrar, a propósito, que a formulação (ainda embrionária)
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