Nova edição, revista e ampliada

Distante de concepções vocacionais que por muito tempo serviram para
definir – ou descaracterizar essa categoria profissional – o exercício da docência já não se restringe ao trabalho em sala de aula e ao contato direto com
os estudantes.
Do professor é exigido um volume de trabalho e tarefas extras que se
multiplicam à medida que seu envolvimento com o projeto político-pedagógico passa a ser cada vez maior diante das demandas das instituições de
ensino.
A remuneração desse trabalho que excede a carga horária contratada e
o direito do professor ao lazer e ao ócio são as questões centrais deste livro.
Publicado originalmente em 2014 e agora, reeditado, revisto e ampliado para o formato e-book, Trabalho extraclasse X Direito ao descanso – Uma
disputa no âmbito do ensino privado tem como motivação e tema central a
condição dos professores enquanto profissionais contratados e remunerados
com base na hora-aula.
Com apresentação do Desembargador do Tribunal Regional do Traba-

lho da 4ª Região (TRT4) e professor de Direito do Trabalho da Ufrgs, Francisco Rossal de Araújo, a obra reúne artigos do Procurador do Ministério
Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Rogério Uzum Fleischmann; dos
desembargadores do TRT4, Luiz Alberto de Vargas e Cleusa Regina Halfen;
do advogado, mestre em Direito Público e do Estado e ex-desembargador do
TRT4, José Felipe Ledur; dos professores e diretores do Sinpro/RS, Marcos
Julio Fuhr, Cássio Filipe Galvão Bessa e Amarildo Pedro Cenci; das advogadas Luciane Lourdes Webber Toss e Silvia Cristina Carvalho Sampaio; da
Assessora de Comunicação Social do Sinpro/RS, jornalista Valéria Ochôa; e
dos professores e pesquisadores Heitor Strogulski e Günther Gehlen.
Os textos contemplam a análise sobre a legislação educacional e trabalhista, bem como o histórico de lutas e as políticas do Sindicato em defesa do
direito à remuneração das atividades impostas aos professores para além da
carga horária contratada.
A questão é estratégica para o Sinpro/RS, que levou a discussão sobre
o limite entre o tempo de trabalho e o direito ao lazer do professor à pauta
das negociações coletivas da categoria e também vem promovendo o debate
com a sociedade e o judiciário trabalhista sobre a obrigatoriedade de remuneração dessa jornada cada vez mais estendida.
“O não pagamento do trabalho extraclasse é a expressão mais evidente
da falta de regulamentação do ensino privado e da imposição, aos seus professores, de um padrão contratual dissociado das modernas concepções da
educação e das expectativas da sociedade brasileira”, assinala o diretor do
Sindicato e organizador desta obra, Marcos Julio Fuhr.
Os editores
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Apresentação
Francisco Rossal de Araújo
Desembargador do Tribunal Regional
do Trabalho da 4a Região, Professor de
Direito do Trabalho da Ufrgs

A tarefa de prefaciar um livro sempre oferece alguns desafios. O primeiro deles é estar à altura da honra do convite. O segundo é a de analisar
detidamente o conteúdo da obra e poder traduzir em poucas palavras a sua
importância e sua dimensão.
A atividade do professor é uma das mais nobres profissões dentro de
nossa sociedade. Uma das principais diferenças do ser humano para os outros animais é a capacidade de transmitir o conhecimento através da linguagem, o que permite aprendermos uns com os outros e valorizarmos as experiências de nossos ancestrais. Isso nos dá a noção de passado, presente e
futuro e permite a reflexão sobre nossos próprios erros e acertos. Não existe
profissão que simbolize tanto esta atividade como a profissão de professor.
Como ensinava Paulo Freire, o conhecimento não se transmite, ele se
cria na interação entre quem ensina e quem aprende. Cabe ao professor motivar seus alunos, por meio da centelha inicial, cuja responsabilidade tem de
transmitir, motivar os alunos para que eles, por si só, busquem seu destino
e descubram melhor a realidade que lhes cerca. Por seu turno, o professor
aprende enquanto ensina, principalmente pelos questionamentos e pelos
constantes desafios trazidos pela realidade. Portanto, é uma profissão que
cria, liberta e engrandece a alma humana.

Por ser tão importante, o professor deve ser valorizado. Uma das formas de sua valorização vem por intermédio da legislação, em especial, a
trabalhista. Questões específicas da atividade como a jornada de trabalho,
por exemplo, merecem uma atenção especial, uma vez que o trabalho do
professor não se resume apenas àquele desempenhado na sala de aula.
Para ensinar é preciso antes aprender e aprender exige tempo, mente
aberta e dedicação. Essas peculiaridades devem ser disciplinadas pela legislação e compreendidas pelos tribunais como uma forma de melhor atender
ao desafio da educação.
A tarefa principal deste livro, organizado pelo atuante Sindicato dos
Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS) tem por
objetivo esclarecer e possibilitar a reflexão sobre uma das principais questões
trabalhistas dos professores: o tempo de trabalho.
Aqui serão encontrados artigos sobre o histórico de lutas a respeito
dessa questão, sobre a definição de tempo de trabalho e jornada extraclasse,
bem como temas como a liberdade de usufruir o tempo de descanso e o
direito de desconexão, em especial a questão de como as novas tecnologias
afetam a vida e o tempo de trabalho do professor.
Tanto leigos quanto profissionais que atuam na área do Direito, em
particular o Direito do Trabalho, poderão encontrar subsídios para uma qualificada reflexão sobre a matéria.
Finalizo agradecendo o honroso convite que me foi feito. Uma publicação é, antes de tudo, um sinal de coragem. Quem expõe o que pensa sujeita-se a críticas, mas não há outro jeito de a sociedade evoluir sem o debate
franco e a honestidade intelectual das divergências.
Uma boa leitura a todos.
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Introdução
Marcos Julio Fuhr
Professor, Diretor do Sinpro/RS

A condição de profissionais contratados e remunerados com base na
hora-aula constitui certamente o cerne do problema que enseja a presente
publicação.
Trata-se do padrão contratual estabelecido em capítulo específico na
CLT de 1943, que a evolução do ensino privado em volume de oferta, número de profissionais e, especialmente, a vasta e complexa evolução normativa
da educação brasileira não superou.
Mesmo as normativas da educação superior com vistas à avaliação
institucional das ofertas educacionais, sempre referenciadas no setor público,
ao exigir das instituições mais complexas (universidades e centros universitários) um terço do corpo docente em regime de tempo integral (TI), apenas
contornaram a condição horista dos professores.
A definição de que, no máximo, metade da carga horária desse segmento dos docentes é de ensino em sala de aula, possibilitou a permanência
dos parâmetros celetistas na base de sua relação contratual.
A atividade docente, seja na educação básica como na superior, há
muito tempo não se restringe aos momentos de sala de aula e ao contato
com os estudantes.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei

9394/96 formalizou, em seu artigo 13, a amplitude da função docente. A dinâmica do “mercado” educacional e as novas tecnologias da comunicação,
por sua vez, amplificaram consideravelmente essa função.
O poderoso lobby do ensino privado conseguiu, no longo processo
de discussão da LDBEN, evitar que os pequenos avanços dos professores na
nova lei se estendessem ao setor privado.
Assim, a obrigação dos sistemas de ensino de promover a valorização
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, “... entre outros aspectos:
(...) V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído
na carga de trabalho” ficou restringida, ainda no caput do artigo 67, ao
magistério público. Trata-se objetivamente das horas-atividade ou trabalho
extraclasse dos professores.
No ensino privado, foi com base na interpretação dos artigos 13 e
67 da LDBEN que, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, se travou
o debate mais intenso com a patronal, seja nas mesas de negociação das
convenções coletivas de trabalho, seja em ações coletivas e reclamatórias na
Justiça do Trabalho em todo o país, com vistas à garantia do reconhecimento
e remuneração dessa parte da atividade docente.
As convenções coletivas de trabalho pouco avançaram no reconhecimento dessa carga de trabalho efetiva, que a lei educacional reconhece e a
dinâmica educacional amplifica.
O judiciário trabalhista inicialmente proferiu algumas sentenças favoráveis aos pleitos de remuneração da jornada extraclasse, à época denominada como hora-atividade, sinalizando positivamente para as pretensões
dos professores do ensino privado e suas representações sindicais. Posicionamento temporário, até a definição do entendimento majoritário, prevalente
até hoje, de que toda a jornada de trabalho anterior, preparatória ao momento de contato com os estudantes; bem como as tarefas posteriores e complementares estão remuneradas pelas horas-aula presenciais contratadas.
Esse entendimento hegemônico na instância máxima do judiciário
trabalhista está na base da máxima: “A hora-aula paga tudo!”, que a direção
10
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do sindicato patronal do ensino privado gaúcho vem brandindo como borduna nos debates públicos e reservados sobre o tema.
O reconhecimento legal de um conjunto de tarefas, amplificadas pelas novas tecnologias da comunicação incorporadas à educação, não logrou
ao longo dos anos, desde o advento da LDBEN de 1996, gerar um convencimento mínimo que contemplasse a remuneração dessa jornada aos professores do ensino privado brasileiro.
A realidade das negociações – a impermeabilidade do setor patronal com relação ao reconhecimento da nova realidade – evidencia a pouca
efetividade das convenções coletivas no ensino privado como instrumento
de articulação e harmonização entre a legislação educacional e a legislação
trabalhista.
As dificuldades no equacionamento do problema, a realidade cada
vez mais agravada na relação dos professores com o ensino privado não
desmotivaram o Sinpro/RS a manter o tema permanentemente em pauta
nos últimos 20 anos, mesmo ao custo do desgaste político face aos pequenos
resultados objetivos.
O ajuizamento de ações coletivas contra as escolas em 2000, que
gerou impasse nas negociações para a renovação da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), foi superado por uma Comissão Paritária para o aprofundamento do assunto, que obviamente não produziu nenhum consenso. A
demanda pela remuneração da atividade extraclasse sempre consta na pauta
anual das tratativas com a patronal do ensino privado gaúcho.
O assunto também integra sistematicamente as campanhas de mídia
veiculadas pelo Sinpro/RS na perspectiva de um melhor conhecimento e
compreensão social da realidade que marca o ensino privado e sua relação
com os professores.
No plano jurídico, as formulações desenvolvidas evoluíram do conceito de hora-atividade para trabalho extraclasse com o intuito de melhor
traduzir a especificidade do universo educacional privado e sua irrefutável
ampliação da jornada de trabalho. Trabalho inerente à função docente, mas
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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que a realidade dos últimos anos tornou cada vez mais elástico, gerando um
sentimento de exploração, frustração e, mais objetivamente, de comprometimento da saúde física e mental dos professores no setor privado de ensino. O
que era evidência empírica foi confirmado pela pesquisa sobre a saúde dos
professores realizada pelo Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat) em 2008/2009.
A luta dos professores do ensino privado teve um novo alento com
a promulgação da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso
Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica, pela explícita e objetiva destinação de um terço da carga
horária contratual dos professores às atividades extraclasse. Trata-se de referência tão somente política, uma vez que restrita ao magistério público, mas
evidência de que o trabalho docente se desdobra para além do momento de
sala de aula. Referência fragilizada pelos posicionamentos judiciais que até
hoje vêm impedindo a plena vigência da lei.
A estagnação do diálogo sobre o tema na relação direta com o segmento patronal levou o Sinpro/RS a definir um novo viés de abordagem e
enfrentamento do problema. Em 2011, o Sindicato, face às evidências de
flagrante comprometimento do descanso dos professores pela crescente demanda de trabalho extraclasse, definiu uma iniciativa que pelo inusitado
chamou a atenção da categoria e, em especial, da sociedade.
O Domingo de Greve que gerou polêmica, a partir das restrições
da ortodoxia sindical sobre a alegada inexistência de prejuízos à patronal
em seu transcurso, teve o mérito de chamar a atenção para a realidade da
condição dos professores, que no ensino privado desenvolvem trabalho extraclasse sistematicamente, inclusive nos domingos, dia legal e socialmente
identificado como de descanso.
A ideia do Domingo de Greve representou a inauguração de uma
estratégia de enfrentamento do trabalho extraclasse com viés defensivo, uma
vez que a regulamentação e a remuneração não haviam avançado. Tratava-se de estabelecer uma oposição entre o trabalho extraclasse e o inques12
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tionável direito ao descanso legalmente definido, inclusive com garantia de
remuneração a este título.
A iniciativa foi acompanhada de mobilização junto ao Ministério
Público do Trabalho (MPT) ao qual foi solicitada a realização de audiência
pública, que contou com expressiva presença e participação patronal, revelando a preocupação defensiva face à situação denunciada. A Notificação
Recomendatória, encaminhada pelo MPT às instituições de ensino constituiu
um marco na luta dos professores contra a jornada de trabalho extraclasse
cada vez mais elástica e sem remuneração.
A definição da atividade extraclasse e o direito ao descanso como
tema inaugural do novo fórum de debate denominado Seminário Profissão
Professor, sobre as questões relevantes da relação contratual dos professores no ensino privado, representou um novo momento na consolidação de
um entendimento favorável à remuneração da atividade extraclasse e na
defesa de direito ao descanso dos professores. O evento foi realizado em
Porto Alegre, em maio de 2013, com a participação de desembargadores
do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (TRT4), procuradores do
MPT, Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e grande número de
operadores do Direito.
A inclusão da proibição de demandas aos professores nos domingos e feriados na CCT da educação básica do Sinepe/RS e Sinpro/RS em
2013 foi uma conquista, efeito inercial do ciclo de mobilização desencadeado em 2011.
Agora, existe a percepção de que a partir de 2022, está em curso
um novo processo de exacerbação de demandas de trabalho extraclasse, em
decorrência do empenho das escolas e Instituições de Ensino Superior (IES)
pela superação dos reflexos pedagógicos da pandemia e da preocupação em
fidelizar sua “clientela”, bem como das necessidades decorrentes da inclusão de alunos com deficiência no que tange à elaboração de materiais para
aprendizagem e de instrumentos específicos de avaliação.
O início e o agravamento progressivo da crise econômica e política
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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a partir de 2015, complementadas pela eclosão da pandemia da covid-19 a
partir de 2020, geraram um enorme impacto na educação de um modo geral,
no ensino privado e nas relações de trabalho dos professores em especial.
No bojo e nos desdobramentos dessa combinação de crises, a empregabilidade, a reposição das perdas inflacionárias e, por fim, a própria
mudança do padrão operacional do processo de ensino-aprendizagem se
impuseram como prioridades nas preocupações e expectativas dos professores e da própria direção do Sinpro/RS.
A nova realidade já detectada pelo Sindicato através de pesquisa,
cujos resultados são objeto de um texto que finaliza a presente edição, embasa os preparativos do Sinpro/RS para uma retomada ativa da luta de
resistência aos excessos de trabalho extraclasse e ao comprometimento do
direito ao descanso.
É nessa perspectiva que se insere também essa publicação: manter
o assunto em pauta, destacar que ao expressivo contingente de professores
que atua no ensino privado é imposta uma jornada de trabalho cada vez
mais elástica e sem remuneração. Essa realidade se constitui em flagrante
afronta ao princípio consagrado pela modernidade, da garantia de remuneração de todo e qualquer trabalho realizado.
O não pagamento do trabalho extraclasse é a expressão mais evidente da falta de regulamentação do ensino privado e da imposição, aos
seus professores, de um padrão contratual dissociado das modernas concepções da educação e das expectativas da sociedade brasileira.
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As frentes de luta do Sinpro/RS pelo
reconhecimento e remuneração do trabalho
extraclasse
Valéria Ochôa
Jornalista, Assessora de
Comunicação Social do Sinpro/RS

O trabalho extraclasse realizado pelos professores fora da carga horária contratada é um tema antigo na política do Sindicato dos Professores do
Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS). O assunto ganhou maior
visibilidade, no entanto, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), promulgada em dezembro de 1996, que expressou a
amplitude da função docente.
Este artigo registra os principais momentos e iniciativas da luta do
Sinpro/RS pelo reconhecimento e pela remuneração desse trabalho no ensino
privado do Rio Grande do Sul, especialmente entre os anos de 1998 e 2013.
Movimento com marcos importantes, como as campanhas públicas
com grande repercussão na mídia, o ajuizamento de ações coletivas, as pesquisas sobre o impacto desse trabalho na saúde dos professores, as iniciativas de resistência em nome do direito ao descanso e os diversos eventos de
aprofundamento do tema.
Com a LDBEN e o clamor crescente dos professores do ensino privado
para ter reconhecido esse trabalho, em maio de 1998 o Sinpro/RS lançou a

campanha Hora-atividade a Atividade da Hora. A iniciativa, cercada por uma
série de ações também nas áreas da comunicação, da política e da Justiça do
Trabalho, colocou o tema na pauta dos debates junto à comunidade escolar e
levou o problema à opinião pública. A campanha, aprovada em assembleia
geral dos professores, tornou coletiva a expectativa dos professores em ver
remunerada sua atividade extraclasse.
Em julho de 1998, o jornal Extra Classe, publicação mensal do Sinpro/
RS, abordou com profundidade a realidade do trabalho extraclasse em reportagem especial de capa, Antes da aula. Ouviu professores de todos os níveis de
ensino e especialistas sobre o problema e suas consequências; e fez um comparativo com o ensino privado de outros estados e com a educação pública.
Foi a primeira grande reportagem do jornal sobre a dupla jornada de
trabalho no ensino privado, a percepção dos professores a respeito e o desafio
do Sindicato de conquistar a contrapartida financeira ao trabalho extraclasse.
Como resultado desse movimento, a pauta de reivindicações chegou
à mesa de negociação em março de 1999 com a proposta de destinação de
20% da carga horária dos professores para a hora-atividade, a ser integralizada progressivamente.
O assunto foi levado à opinião pública por meio de várias atividades da
campanha salarial dos professores, como carreatas, caminhadas e inserções
na mídia.
O sindicato patronal resistiu à proposta de discutir o trabalho extraclasse, o que levou o Sinpro/RS a iniciar, em outubro daquele ano, o ajuizamento de ações coletivas contra as escolas. O processo foi interrompido,
no entanto, no final do ano, pela assembleia geral dos professores, com o
objetivo de incluir novamente a hora-atividade nas negociações de 2000.
Primeiro acordo
Em abril de 1999, o Sinpro/RS assinou o primeiro acordo coletivo sobre a remuneração do trabalho extraclasse. O acordo foi firmado com uma
16
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escola em Passo Fundo e garantiu o pagamento de 5% a título da hora-atividade, a exemplo de outra escola de ensino médio da mesma cidade que já
remunerava, no mesmo percentual, esse trabalho.
A elaboração sobre o tema por professores e especialistas é estimulada
pelo Sinpro/RS. A primeira edição da revista Textual, lançada pelo Sindicato
em novembro de 2002, abre espaço para o aprofundamento da concepção
da hora-atividade e sua remuneração, com o artigo dos juízes do Trabalho
Luiz Alberto de Vargas e Paulo Luiz Schmidt, sob o título Hora-atividade:
um debate sobre o que é legal e o que é real¹. Publicação semestral instituída
para promover o debate sobre o ensino privado e a realidade de trabalho
dos professores, a revista Textual passa a tratar regularmente das condições
de trabalho docente.
Primeira causa ganha
Em agosto de 2004, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul deu o
primeiro ganho de causa para uma ação reclamatória, assegurando o pagamento da hora-atividade. Ex-professora de um colégio tradicional de Porto
Alegre recebeu cerca de R$ 150 mil.
Em outubro do mesmo ano, mais dois professores, um de Porto Alegre
e outro de Santa Rosa, conquistaram na Justiça o pagamento de percentual
sobre a carga horária contratada a título de hora-atividade. No primeiro,
o Tribunal Regional Trabalho da 4ª Região (TRT4) reconheceu os 20% da
hora-atividade sobre a remuneração normal. No caso de Santa Rosa, o TRT
manteve a decisão proferida em primeiro grau, na razão de duas horas/dia.
O lançamento público da campanha salarial de 2005 ocorreu no Brique da Redenção e no Parcão, parques de grande concentração de pessoas em Porto Alegre nos finais de semana, com vistas ao esclarecimento e
divulgação das reivindicações da categoria, destacando a remuneração do
trabalho extraclasse.
O 8º Congresso Estadual dos Professores do Ensino Privado do RS (8º
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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Cepep), realizado em maio de 2007, definiu novas políticas para a continuidade da luta pela remuneração da hora-atividade. Com a chamada Professor
precisa de tempo para ser professor, a campanha salarial de 2008 alertou mais
uma vez às instituições de ensino e à sociedade sobre o crescente volume de
trabalho extraclasse e o impacto dessa sobrecarga na qualidade do ensino.
O debate sobre o tema foi intenso em 2008. Os professores Edemar
Rotta e Maria Alice Canzi Ames, da Universidade de Ijuí (Unijuí) publicaram,
na revista Textual, edição de junho, o artigo O trabalho do professor e a elasticidade da Jornada². Os autores fizeram uma reflexão sobre as transformações ocorridas no mundo do trabalho, ampliando as exigências impostas aos
trabalhadores pela reestruturação produtiva e o impacto disso no trabalho do
professor.
Em julho, o Sinpro/RS passou a veicular campanha publicitária institucional em rádio e televisão com o slogan Quem ganha com a sobrecarga
de trabalho dos professores? Isso só é bom para quem quer economizar em
qualidade de ensino.
No mês seguinte, o coletivo jurídico do Sindicato realizou o seminário
Jornada de trabalho e remuneração do professor, rediscutindo a hora-atividade e a tese que compõe as reclamatórias trabalhistas.
A edição de outubro da revista Textual publicou o artigo Atividades extraclasse: a jornada de trabalho invisível³, de autoria do Grupo de Estudos
Jurídicos do Sinpro/RS. O texto atesta que a imposição do trabalho extraclasse fora da carga horária de trabalho afronta direitos fundamentais, como ao
lazer e ao descanso.
Professores adoecidos
Em 2008, o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de
Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat), contratado pela Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Rio Grande do Sul (Fetee/Sul) e pelos sindicatos de professores (Sinpro/Noroeste, Sinpro/Caxias
18
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e Sinpro/RS), iniciou pesquisa sobre as Condições de trabalho e saúde dos
trabalhadores nas instituições de ensino privado do Rio Grande do Sul4. O
estudo, concluído em 2009, revelou que entre as causas de adoecimento da
categoria está o excesso de atividades extraclasse dos professores. A pesquisa ganhou repercussão nacional.
O Sinpro/RS acirrou as denúncias públicas, por meio de mídia institucional em rádios de todo o estado, sobre o aumento de volume de trabalho não
remunerado e a precarização da qualidade da Educação decorrente desse fato.
Em outubro de 2009, o Sindicato veiculou na RBSTV, no programa
Bom Dia Rio Grande, com grande audiência, o anúncio Quem ganha com
a sobrecarga de trabalho dos professores? A resposta a essa pergunta é o
próprio slogan: Isso só é bom para quem quer economizar em qualidade de
5
ensino .
Em junho de 2009, o jornal Extra Classe veiculou o caderno especial Os
principais riscos à saúde do professor, de 12 páginas, tendo como base dados
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a pesquisa realizada pelo
Diesat e entrevistas de especialistas.
A gravidade do problema levou o Sinpro/RS a centrar a campanha salarial de 2010 na saúde dos professores. Com o slogan A saúde do professor
está no limite, a campanha intensificou a denúncia da crescente jornada de
trabalho não remunerada dos professores e sua relação com o adoecimento
desses profissionais e com a qualidade da educação. A exemplo dos últimos
anos, as negociações foram marcadas pela resistência patronal às reivindicações dos professores.
Recomendações às instituições de ensino
Com a continuidade da resistência patronal sobre o problema, no segundo semestre de 2011 o Sindicato desencadeou o movimento Domingo de
6
Greve , alertando para as demandas de trabalho impostas aos professores,
ocupando os dias e horários de descanso e lazer, como os finais de semana.
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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A ação do Sinpro/RS teve o apoio de entidades associativas de docentes nas
universidades e ganhou repercussão nacional na mídia.
7
No mesmo mês, o Sindicato lançou o Ponto Extraclasse , planilha disponibilizada para download no site, e passou a estimular os professores a
registrarem as atividades e tempo despendido para realizá-las, de forma a
ter a real dimensão do trabalho realizado sem remuneração e consolidar
argumento consistente em futuras demandas judiciais.
Por iniciativa do Sinpro/RS, ainda em 2011, em novembro, o excesso
de trabalho extraclasse foi tema de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul.
Também, a partir de denúncia do Sindicato quanto ao descumprimento
pelas instituições de ensino do direto ao descanso dos professores, o Ministério Público do Trabalho (MPT) realizou uma audiência pública em dezembro,
com seu auditório lotado e grande repercussão pública.
O procurador do Trabalho que presidiu a mesa, Rogério Uzun Fleischmann, reafirmou o direito dos professores ao descanso e propôs uma saída negociada entre Sinpro/RS e Sinepe/RS.
Foram realizadas quatro reuniões entre os sindicatos, mediadas pelo
MPT. O Sinepe abandonou as tratativas em maio de 2012. Em consequência, em junho, o MPT encaminhou às instituições de ensino Notificação Re8
comendatória com vistas à garantia do direito ao descanso dos professores
do ensino privado.
Pesquisa reafirma dano à saúde docente
Ainda em 2012, nova pesquisa contratada pelo Sinpro/RS e Fetee/Sul
confirmou que a sobrecarga de trabalho e as atividades extraclasse comprometem a saúde dos docentes do ensino privado. O estudo, intitulado Ava9
liação do estresse em professores do ensino privado no Rio Grande do Sul ,
foi realizado entre outubro de 2011 e janeiro de 2012, pelo programa de
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Pós-Graduação em Psicologia da Unisinos, e também ganhou ampla repercussão na imprensa.
Em outubro de 2012, o Sinpro/RS realizou a Semana da Consciência
10
Profissional , um movimento para dentro das instituições de ensino. Com
a chamada E aí, professor? Vamos falar mais sobre isso, a ação teve como
desafio fazer uma provocação ao próprio professor para se manifestar sobre
a sua condição de trabalho, para recuperar a capacidade de falar, de dizer,
de opinar sobre os seus problemas e soluções. A iniciativa passou a ser reeditada anualmente. No mesmo mês, o Sindicato promoveu o painel Profissão-Professor – retomando o protagonismo docente, com a participação da
professora e pesquisadora Carmen Lucia Bezerra Machado, pós-doutora em
Educação e socióloga, e o professor Luciano Marques de Jesus, doutor em
Filosofia.
Em maio de 2013, o Sinpro/RS realizou o 1º Seminário Nacional Profissão Professor, tendo como tema Trabalho extraclasse versus o Direito ao
11
descanso . O seminário, com o apoio da Fetee/Sul, Confederação Nacional
de Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Magistrados Trabalhistas (Amatra 4) e
MPT, contou a participação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Delaíde Alves Miranda Arantes. O evento reuniu mais de 300 pessoas, entre advogados, professores e estudantes, e teve ampla repercussão na
imprensa.
De 15 a 18 de outubro de 2013, o Sinpro/RS realizou a 2ª Semana da
Consciência Profissional, com o tema Excesso de Trabalho extraclasse? Não,
12
obrigado! . Durante toda a Semana, os dirigentes do Sinpro/RS intensificaram as visitas às instituições de ensino para debater a importância da limitação das demandas de trabalho extraclasse.
No mesmo mês, o jornal Extra Classe publicou o caderno Tempo pra
13
pensar , uma reflexão sobre o direito ao descanso, à preguiça, ao ócio, ao
lazer, ao não trabalho, ao tempo livre, à vida. Em oito páginas, o especial
recuperou a origem do direito ao descanso, tratou da relação do trabalho
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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com as novas tecnologias, da satanização do descanso e a santificação do
trabalho, dignidade profissional, saúde e alienação. A publicação teve grande recepção junto aos professores.
Em outubro do mesmo ano, em parceria com os sindicatos filiados, a
Contee estendeu a campanha Domingo de Greve para todo o país. A iniciativa teve expressão em vários estados e, assim como na edição realizada
no Rio Grande do Sul, repercussão na imprensa, expondo o problema do
trabalho não remunerado dos professores no ensino privado de todo o país.
Atualização
Em 2014, a amplitude e a remuneração do trabalho do professor foi
tema central do Seminário Nacional Profissão Professor, que teve como painelistas, entre outros, o desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; o juiz Rodrigo Garcia Schwarz,
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; o procurador Rogério Fleischmann, do Ministério Público do Trabalho da 4ª Região; e o desembargador
Marcelo Lamego Pertence, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; e
a participação de mais de 250 professores, advogados e sindicalistas do Rio
de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pará, Minas Gerais e Goiás.
Em suas falas, juízes e desembargadores reconheceram a amplitude da
função docente e a necessidade de sua remuneração com base no valor da
hora-aula, independente do caráter da atividade desenvolvida.
A atividade teve o apoio da Federação dos Trabalhadores de Ensino
do Rio Grande do Sul (Fetee/Sul), da Confederação dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino (Contee), da Ordem dos Advogados do Brasil
do Rio Grande do Sul (OAB/RS), da Associação dos Magistrados da Justiça
do Trabalho da IV Região (Amatra), do Ministério Público do Trabalho do
Rio Grande do Sul (MPT/RS), da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas (Agetra) e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra).
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Após o Seminário, ocorreu o lançamento da primeira edição desse
livro, Trabalho Extraclasse X Direito ao descanso – Uma disputa no âmbito
do ensino privado (Carta Editora, 128 p.).
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O trabalho extraclasse no ensino privado
no contexto do movimento da educação
brasileira
Amarildo Pedro Cenci
Professor, Diretor do Sinpro/RS, da Fetee/Sul e da CUT/RS
Cássio Filipe Galvão Bessa
Professor, Diretor do Sinpro/RS e Secretário Geral da Contee

A luta pelo reconhecimento e remuneração do trabalho extraclasse no
ensino privado é marcada por muitas iniciativas na relação direta com a patronal e nos espaços institucionais – parlamento, Ministério da Educação e
judiciário trabalhista. Também, teve reconhecida sua importância pelas demais entidades representativas do movimento nacional dos trabalhadores em
educação, por ocasião das Conferências Nacionais de Educação com vistas à
sua inclusão no Plano Nacional de Educação (PNE).
Considerando a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) – Lei 9394/96 como marco referencial dessa luta, é de
se destacar que o ambiente social e político em que se deu sua discussão e
aprovação foi substancialmente diferente do momento da definição da Constituição de 1988. O capital político da luta pela redemocratização do país,
com base na forte mobilização social, com presença expressiva das organizações da classe trabalhadora, assegurou uma Constituição de caráter social,
reconhecida como uma das mais avançadas do mundo. No entanto, a partir
do início da década de 1990, esse capital político já havia diminuído consi-

deravelmente com a implementação da agenda neoliberal no país. À nova
conjuntura nacional somava-se ainda o caráter embrionário do movimento
sindical dos trabalhadores do setor privado da educação, sem uma articulação e organização mais efetiva.
Os dois mundos da educação
Outro aspecto a ser destacado, o lobby do setor privado garantiu sua
expressão no cenário educacional brasileiro e, é claro, no ordenamento legal
do setor. O artigo 209 da Constituição Federal é taxativo: “o ensino é livre à
iniciativa privada...”; assim como o artigo 213, que prevendo o repasse de
recursos públicos restritos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, nos seus parágrafos 1° e 2° abre a possibilidade de bolsas de estudo,
indistintamente, tanto na educação básica quanto na superior. Essa possibilidade reforçou ainda mais o interesse já existente e ampliado pela presença
do setor mercantil no “mercado educacional” brasileiro. A previsão constitucional, de certa forma, criou dois mundos na educação nacional: o público
estatal e o privado, agora dividido entre o segmento das instituições sem fins
lucrativos e o mercantil, pautado pela busca do lucro.
Essa expressão constitucional influiu decisivamente na definição da
LDBEN.
A conjuntura nacional desses dois momentos de definições jurídicas,
que pauta a educação brasileira, não conseguiu equacionar adequadamente
a especificidade da relação contratual dos professores do setor privado do
ensino. Em função disso, o reconhecimento e o direito à remuneração do
trabalho extraclasse, entre outros aspectos, continuam em disputa, exigindo
mais debate, sustentação teórica, contradita às decisões judiciais desfavoráveis, busca de orientações jurisprudenciais favoráveis e a permanência da
luta por sua regulamentação.
Cabe ainda registrar que o posicionamento estratégico do movimento
nacional dos trabalhadores em educação e suas entidades não têm feito a
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mediação necessária para o enfrentamento das questões mais objetivas que
se evidenciam nos momentos de definições legais, de edição de decretos e
portarias e de políticas governamentais, bem como no próprio cotidiano da
luta das entidades representativas.
O compromisso com a educação pública e gratuita, reafirmado em todos os momentos, mantra importante da luta sindical e social, assumiu caráter ideológico. Sua expressão tem perdido sintonia com a realidade e com as
lutas importantes pela garantia da educação como bem público, de qualidade, comprometida com uma sociedade democrática e mais justa.
ProUni, marco regulatório das Comunitárias e Pronatec
Nessa perspectiva, valeria a educação pública, apesar das condições
nela oferecidas, ignorando a realidade marcada por ampla predominância
do setor privado na educação superior. Apesar dos reconhecidos esforços
governamentais na ampliação da rede pública federal no período dos governos democrático-populares (Lula e Dilma), o ensino privado continua sendo
responsável por mais de 75% das matrículas.
Exemplos não faltam. Quando da definição do Programa Universidade
para Todos (ProUni), em 2004, como política pública, expressiva parte do
movimento preferiu se posicionar contrariamente. Talvez, pela falta de um
esforço de mediação, o segmento privado que mais se beneficia até hoje é o
mercantil.
No caso do marco regulatório das instituições de educação superior
comunitárias, Lei 12.881/2013, o movimento preferiu mais uma vez não investir na melhoria do projeto por ocasião de sua tramitação no Congresso
Nacional. Como resultado, foi aprovado na íntegra, sem nenhuma emenda,
atendendo plenamente os interesses patronais do segmento.
O mesmo aconteceu na tramitação do Projeto de Lei do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), aprovado em
2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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e tecnológica. As negociações no Congresso Nacional e com o Ministério da
Educação para inserir na Lei a obrigatoriedade de contratação de professores
nas ofertas de nível médio, acabaram com as entidades do movimento definindo posição contrária ao Pronatec como um todo. Isso encerrou qualquer
possibilidade de emendas. Resultado: o Sistema S conquistou uma lei favorável aos seus interesses.
Não se trata de negar o compromisso histórico com o ensino público,
mas sim afirmar que o movimento dos trabalhadores da educação e suas entidades representativas devem verificar em cada circunstância como avançar
na luta por melhores condições de trabalho e a efetividade dos direitos, seja
no setor público ou privado.
Sistema nacional articulado de educação
É fundamental a construção de uma nova cultura no relacionamento
das entidades nacionais representativas dos trabalhadores em educação, que
as constitua como efetivas entidades sindicais, que reflitam as realidades vividas pelos trabalhadores no cotidiano, as representem nacionalmente e se
empenhem na definição de uma pauta unificada que garanta isonomia nas
condições de trabalho em todo o país. No ensino privado, é necessário que se
faça nacionalmente a luta pela garantia da remuneração da atividade extraclasse, realizada pelos professores em todos os níveis da educação brasileira.
A ausência dessa remuneração se constitui na mais flagrante expressão de
exploração do trabalho no ensino privado.
Mesmo diante das dificuldades conjunturais, a presença forte do lobby
privatista em todos os momentos e espaços institucionais, limitações da cultura do movimento sindical e da correlação de forças desfavoráveis no Congresso Nacional e no judiciário trabalhista, o empenho de algumas entidades
sindicais, como o Sinpro/RS, ao longo do tempo, assegurou que a atividade
extraclasse no ensino privado assumisse aos poucos um caráter nacional e
fosse considerado como uma questão de direito para todos os professores
28
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brasileiros.
A atividade extraclasse tem previsão de alguma remuneração em convenções coletivas de trabalho do ensino privado em alguns estados e instituições de educação superior também no Rio Grande do Sul.
Em abril de 2008, foi realizada em Brasília a Conferência Nacional da
Educação Básica (Coneb), marco na história da luta pela construção de políticas públicas do setor educacional no Brasil. Pela primeira vez, gestores dos três
entes federados, sociedade civil, entidades de classe, entre elas o Sinpro/RS,
profissionais e pais se reuniram em prol da qualidade da educação básica
com vistas à definição de um sistema nacional articulado de educação.
Nessa Conferência foi aprovado, em seu documento final, no Eixo V –
Formação e Valorização Profissional, o seguinte conteúdo:
“Para a valorização dos professores é fundamental implementar políticas que reconheçam e reafirmem a função
docente e valorizem a sua contribuição na transformação
dos sistemas educacionais, considerando-os como sujeitos e formuladores de propostas e não meros executores.
Nesse sentido, relacionada à formação inicial e continuada, faz-se necessária a criação de um plano de carreira
que abranja: piso salarial nacional; jornada de trabalho
em único turno, sem redução de salário e com tempo
destinado à formação e planejamento; condições
dignas de trabalho; e definição de um número máximo de
alunos por turma. No contexto da valorização dos profissionais da educação, há que se garantir justa e adequada
jornada de trabalho, devendo ser assegurado o tempo para planejamento, ensino, acompanhamento
e avaliação do processo educativo, formação continuada, bem como um piso salarial nacional para todos
os professores e demais trabalhadores da educação, em
todas as esferas do poder público (federal, estadual e muUma disputa no âmbito do ensino privado
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nicipal). Essa jornada deve garantir, também, o trabalho
em único turno, sem redução de salário. Assim como para
as outras formas de valorização dos profissionais da educação, deve-se requerer: ... a melhoria das condições de
trabalho dos profissionais da educação básica, com carga horária de 30 horas, assegurando, no mínimo,
1/3 da carga horária para estudo, de acordo com o
PSPN”. (grifo dos autores)
Em 2009, foram realizadas as etapas municipais e estaduais da Conferência Nacional de Educação (Conae). O Sinpro/RS participou da coordenação no Rio Grande do Sul e através da Contee em nível nacional. A Conferência discutiu propostas para um novo Plano Nacional de Educação (PNE).
Entre as definições foram incluídas propostas sobre o tema da hora-atividade,
no eixo IV do Documento – Formação e valorização dos profissionais da
educação. O texto refere:
“...articulada à formação inicial e continuada, faz-se necessária a criação de um plano de carreira específico para
todos/as os/as profissionais da educação que abranja: piso
salarial nacional; jornada de trabalho em uma única instituição de ensino, com tempo destinado à formação
e planejamento; condições dignas de trabalho; e definição de um número máximo de estudantes por turma,
tendo como referência o Custo Aluno-Qualidade (CAQ)”.
(grifo dos autores)
Passo importante para a efetivação dessas reivindicações foi a aprovação da Lei 11.738/08, que estabeleceu o piso salarial nacional para os
professores da educação básica da rede pública. A Lei estabeleceu a destinação de um terço do tempo contratual do professor ao desenvolvimento das
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demais atividades docentes, como reuniões pedagógicas na escola, atualização e aperfeiçoamento, atividades de planejamento e de avaliação, além da
proposição e avaliação de trabalhos destinados aos estudantes. Tais medidas
devem avançar na perspectiva de uma carga horária máxima de 30 horas
semanais de trabalho, com, no mínimo, um terço de atividades extraclasse,
atribuindo-se duas vezes o valor do piso salarial para professores com dedicação exclusiva.
Mobilização
A partir das referências da Conae e a tramitação do PNE no Congresso
Nacional, o Sinpro/RS atuou, conjuntamente com a Contee, para que essas
condições de trabalho fossem compromissadas no PNE também para o setor
privado, com vistas a posterior proposição de iniciativas legislativas.
Em 2011, em audiência pública na Câmara dos Deputados, dirigentes
do Sinpro/RS e da Contee defenderam a remuneração pelo trabalho extraclasse e a mudança na legislação para garantir tempo de preparação e planejamento incluído na jornada de trabalho também aos professores da rede
privada de todo o país. A reunião ocorreu no âmbito da Comissão Especial
encarregada de analisar a proposta do PNE. O objetivo era discutir a destinação de um terço da jornada dos docentes para as atividades de planejamento
e preparação.
O excesso de trabalho extraclasse imposto aos professores do ensino
privado também foi tema de duas audiências públicas no Rio Grande do Sul.
A primeira ocorreu na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia da Assembleia Legislativa, em novembro de 2011, e a segunda,
em dezembro do mesmo ano no Ministério Público do Trabalho (MPT). As
audiências foram solicitadas pelo Sinpro/RS, após a realização da campanha
Domingo de Greve. Nessas oportunidades, o sindicato patronal do ensino
privado (Sinepe/RS) reiterou que a hora-aula paga todo o trabalho realizado pelos professores. O MPT reconheceu a demanda do Sindicato e emitiu
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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Notificação Recomendatória para que as instituições de ensino de todo o
estado preservem o direito ao descanso dos professores em contraposição ao
trabalho extraclasse fora da carga horária contratada.
Na relação direta com a patronal, em 2013, na negociação salarial com o
Sinepe/RS, a câmara da educação básica acolheu a reivindicação do Sinpro/RS e
incluiu na Convenção Coletiva de Trabalho a proibição de demandas de trabalho aos professores em domingos e feriados e o fim da dupla escrituração
escolar. Uma conquista importante, comemorada pelos professores.
No mesmo ano, o Sinpro/RS, mais uma vez, levou a luta pela regulamentação e remuneração do trabalho extraclasse para o debate nacional,
com a realização do I Seminário Nacional Profissão Professor – Trabalho extraclasse x Direito ao descanso e, no dia 20 de outubro de 2013, os professores do ensino privado realizaram o Domingo de Greve em vários estados do
país. O evento foi proposto pela Contee, a partir da experiência positiva do
Rio Grande do Sul, dois anos antes. A discussão sobre o excesso de trabalho
extraclasse ganhou destaque nacional.
Na continuidade da luta pela remuneração do trabalho extraclasse,
cabe agora, na implementação do novo PNE com suas metas e estratégias,
a definição de um Sistema Nacional de Educação e a superação das concepções distintas entre a educação pública,como um direito social, e a privada,
como mera mercadoria.
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Atividades extraclasse: a jornada de trabalho
invisível

1

Grupo de Estudos Jurídicos do Sinpro/RS

É notório o fato que, além do trabalho em sala de aula, dos professores
é exigido o cumprimento de tarefas diretamente vinculadas com o ensino
que não mais se resumem a meras avaliações e preparação de aulas. Diante
da nova concepção de ensino está a se exigir cada vez mais a participação
do docente no processo de aprendizado do aluno, individualmente considerado, e da coletividade na qual se encontra inserido (Mallmann, 2008).
A publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
2
(LDBEN) em 1996, com a redação do artigo 13 , insere no contrato de trabalho do professor novas incumbências.
Em que pese a atualização legal, a hermenêutica da legislação trabalhista não acompanhou as crescentes exigências que, atualmente, pedem aos
professores um grau de preparação e dedicação desconhecido ao tempo em
que o magistério (a publicação da CLT data de 1943), na maioria das vezes,
era apenas uma atividade diletante e complementar e não uma complexa
profissão, como ocorre nos dias de hoje. Para esse divórcio também contribuíram a pedagogia, então incipiente, e os conteúdos menos exigentes e diversificados da época, que não demandavam maior tempo de preparação ou
requeriam técnica ou método apurado de ensino (Schmidt e Vargas, 2002).
Nos dias de hoje, o ensinar em sala de aula passou a ser apenas uma

das atribuições do professor. O conceito de aula insculpido no artigo 320 da
3
CLT não corresponde à realidade do contrato de trabalho do professor. Mesmo com a publicação da LDBEN, a CLT continua aplicada, pelo judiciário
trabalhista, como referência limitadora da remuneração do professor.
O presente artigo é produto de longas discussões que objetivaram reformular a tese de remuneração da hora-atividade, demonstrando, sobretudo, que tal pagamento encontra amparo legal no texto consolidado, na
Constituição Federal de 1988 e na LDBEN.
Da mudança na realidade do contrato dos professores
Nas décadas de 1930 e 1940, o governo regulamentou o ensino superior, primário, secundário e técnico profissional através da publicação de
Decretos-lei e Portarias. O Ministério da Educação, através da Portaria nº
204, de 5 de abril de 1945, fixou a remuneração mínima dos professores,
tendo como ponto de referência, em síntese, o número de alunos de cada
classe. Posteriormente, a Portaria nº 522, de 23 de maio de 1952, modificou
a portaria anterior, referindo-se apenas aos estabelecimentos particulares de
ensino secundário, entendendo-se que, em relação aos demais estabelecimentos, continuava vigorando a Portaria nº 204/45. Os critérios adotados
para a fixação do salário levavam em consideração uma porcentagem do
salário mínimo e das contribuições dos alunos da classe em que o professor
lecionasse.
Nas classes com mais de 21 alunos, que exigissem maior esforço do
professor, ficou estabelecido um adicional, oscilando de 10% a 20% do total
do salário, conforme o número de alunos. Já o período da hora-aula inferior
a 60 minutos tinha como objetivo o melhor aproveitamento do aluno e das
condições de dação dos conteúdos pelo professor. Quer dizer, nenhuma
relação tinha com a remuneração de períodos despendidos pelo professor
fora da sala de aula.
Observadas as normativas educacionais, posteriores à CLT, depreen34

TRABALHO EXTRACLASSE X DIREITO AO DESCANSO

de-se do artigo 320 da CLT que o mesmo visa a estabelecer que o trabalho
do professor será remunerado com base na hora-aula. Aqui, a lei celetizada
está apenas atribuindo a forma de pagamento na contratação do professor.
A lógica da lei celetizada é ao mesmo tempo estabelecer o núcleo mínimo
da contratação, qual seja, o número de aulas dadas, e associá-lo a uma série
de impeditivos legais, preservando peculiaridades do trabalho do professor,
todos eles relacionados com a exaustão da atividade. Assim é o artigo 318,
que limita a quatro consecutivas e a seis intercaladas as horas-aulas dadas
por jornada diária, ou ainda a previsão contida no artigo 319, que veda o
trabalho aos domingos.
Nesse sentido, ensina Mozart Victor Russomano:
“... quatro aulas consecutivas ou seis alternadas, no decurso de um dia, constituem exaustivo trabalho mental,
que só pode ser bem apreciado por quem já teve o dever
de lecionar. (...) o trabalho de quatro ou seis horas de aulas representa esforço continuado por tempo muito maior
que esse. O trabalho do mestre é silencioso em dois sentidos: os brilhos recaem mais sobre o aluno do que sobre
o professor; a aula, que ele expõe em poucos minutos,
esconde atrás de si a meditação de muitas horas, os ensinamentos colhidos através de muitos anos e a preparação indispensável da matéria lecionada. De modo que,
na verdade, quatro ou seis horas de aula representam
mesmo para os professores experimentados e profundos
conhecedores da matéria que lecionam, grande esforço
mental e, no mínimo, mais algumas horas de estudo preparatório” (1988, p.304).
O artigo 318 da CLT sofreu uma sensível alteração introduzida pela
Lei 13.415/17, na qual se inclui a possibilidade do professor lecionar em um
mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não
computado o intervalo para refeição. A referida alteração, em que pese exclua a limitação diária anterior, reforça a compreensão de que o trabalho docente possui um limite temporal semanal, e que sua não observância deverá
corresponder a pagamento suplementar.
Enquanto o artigo 320 prevê o pagamento da hora-aula de acordo com
4
as aulas dadas, a própria CLT, no artigo 322 , estabelece a necessidade de
pagamento de outras atividades relacionadas ao contrato de trabalho do professor, tais como o realizado em períodos de exame ou de férias.
Os artigos originais foram instituídos numa época em que a categoria
era formada, basicamente, por professores de primeiro e segundo graus (ou
seja, da educação básica), quando a jornada do professor respeitava as quatro horas consecutivas ou as seis intercaladas e as avaliações eram concentradas em poucos períodos anuais, no final do anos letivos.
Aquele trabalho extraclasse, ou seja, o necessário para que o professor
entrasse em sala e ministrasse uma aula de 50 minutos, está substancialmente alterado nos dias de hoje.
Prevê o artigo 13, da LDBEN, as atribuições do professor, além da
dação de aulas:
“Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
– participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
– elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
– zelar pela aprendizagem dos alunos;
– estabelecer estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento;
– ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos,
além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
36
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– colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade.”
Aliado a isso, o acompanhamento aos alunos não se restringe ao momento de ocorrência da aula, propriamente dita.
A avaliação, atualmente, corresponde a um processo que vai desde a
verificação, em sala de aula, do rendimento de cada aluno, individualmente, até a emissão de pareceres avaliativos com conteúdos psicopedagógicos
(que envolvem aprendizado, comportamento e inserção do aluno), que compõem, com as notas de trabalhos e provas, medidores de desenvolvimento
que serão apreciados pelo conjunto dos professores (nos chamados conselhos de classe) e em reuniões com os pais de cada um dos alunos.
Não se trata mais de entrar em sala de aula, dar um conteúdo, aplicar uma prova e atribuir uma nota. O trabalho é mais complexo, envolve
conhecimentos multidisciplinares e deve estar adequado à filosofia de cada
instituição de ensino, de cada projeto político-pedagógico e de cada metodologia aplicada.
Em que pese a LDBEN estar totalmente inserida no ordenamento jurídico brasileiro, parte do judiciário trabalhista ainda compreende sua ineficácia em relação à remuneração das atividades extraclasse.
Da eficácia da LDBEN e sua incidência sobre
o contrato de trabalho do professor
A LDBEN atua como lei de integração infraconstitucional que garante o
5
conteúdo programático dos artigos 6º, 205 e 206, V, da Constituição Federal .
Conforme Meirelles Teixeira, todas as normas constitucionais possuem
eficácia, mas esta pode ser plena ou limitada: 1) normas constitucionais de
eficácia plena e aplicabilidade imediata; 2) normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, mas passíveis de restrição; e 3) normas
constitucionais de eficácia limitada ou reduzida (que compreendem as norUma disputa no âmbito do ensino privado
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mas definidoras de princípio institutivo e as definidoras de princípio programático), em geral dependentes de integração infraconstitucional para operarem a plenitude de seus efeitos.
As normas de eficácia limitada (insuscetíveis de aplicação imediata por
razões técnicas) são alusivas a uma normação futura. As normas de conteúdo programático são preceptivas e se dirigem aos órgãos estatais, principalmente ao Legislativo, conferindo direitos subjetivos.
Mesmo programáticas, não são privadas de eficácia, possuem, na verdade, uma eficácia negativa, ou seja, paralisam os efeitos de toda e qualquer
norma jurídica contrária a seus princípios. São tais normas que limitam a atividade estatal, legislativa e, até mesmo, a judiciária. São elas que imprimem
caráter ético à administração pública e à sociedade (incluindo-se a iniciativa
privada) criando princípios gerais sobre temas de relevância na vida social. O
legislador não poderá eximir-se de cumprir os preceitos por ela determinados
caso venha a publicar lei que lhe atribua eficácia, tampouco pode o Judiciário privar-se da observância de seu conteúdo.
6
Na CF/88, os artigos. 6º, 7º , V, e 206, V, entre outros, são normas
constitucionais programáticas que comandam o próprio procedimento legislativo, por estabelecerem programas constitucionais a serem desenvolvidos
mediante legislação integrativa da vontade do constituinte.
Para sua validade no mundo fático, ou seja, para garantir sua execução, era necessária a publicação de uma lei específica que versasse sobre a
educação no país. E essa lei era a LDBEN, publicada em 20/12/1996.
Há princípios essenciais contidos na Carta Magna que formam o conteúdo da LDBEN:
o direito à educação, a igualdade de condições ao acesso,
a pluralidade permitindo que convivam no mesmo sistema de ensino as instituições públicas e as privadas, a valorização dos profissionais de ensino, a garantia de padrão
de qualidade, etc. (art. 3º)
A LDBEN impôs à Educação Nacional, regras, desde a formação dos
38
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Sistemas de Ensino Federal, Estadual e Municipal, até a relação entre o
aprendizado e seus sujeitos (escolas, professores e alunos). Tal regramento
relaciona-se ao fato de que, ao estabelecer a educação como dever da família e do Estado, a Constituição Federal apenas declarava uma intenção e era
necessária uma lei que pudesse gerar eficácia plena aos programas políticos
e sociais dos constituintes.
A partir de sua publicação, todos os órgãos ligados à educação em todo
o território nacional tinham prazo para se adequar às regras nela contidas.
O seu poder vinculativo atingia (e atinge) todos os setores políticos e sociais
na educação: parlamentares – leis de criação dos sistemas (arts. 16, II; 17,
III; 18, II); escolas – privadas e públicas (organização curricular, qualificação
docente, reconhecimento de funções remuneradas, etc.); alunos; pais; etc.
Contudo, mister se faz estabelecer o enquadramento dos empregadores
da iniciativa privada escolar, no que diz respeito ao reconhecimento que o
artigo 67, V, traz, ou seja, o reconhecimento de que o professor despende
tempo para a elaboração de aula, trabalhos e para correção de provas e que
esse tempo deve ser remunerado através de sua inclusão na carga horária
contratual do professor:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização
dos profissionais de educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.
Esse artigo está inserido no Título VI – Dos Profissionais da Educação.
Título esse que estabelece regras sobre toda formação necessária aos docentes para o exercício em sala de aula, condições sem as quais fica vedado
7
pela lei o exercício da regência de classe, vinculando, conforme artigo 7º , da
LDBEN, todos os estabelecimentos do ensino privado.
As instituições privadas de educação básica estão enquadradas nos SisUma disputa no âmbito do ensino privado
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temas Estaduais de Ensino, tal como previsto nos artigos 19, II, e 20, I, II, III
8
e IV . Estão obrigadas a cumprir as exigências impostas no corpo legal da
LDBEN. Assim como os empregadores, os docentes estão obrigados a respeitar as disposições constantes no artigo 13 e seus incisos.
A imposição de inclusão, na carga de trabalho do docente, de período
específico para correção de provas e elaboração de trabalhos e de aula, é o
reconhecimento de que, para a qualidade de ensino que se impõe é necessário que o professor seja remunerado pelo trabalho que exceder a regência
de classe.
Da Legislação que garante a remuneração do professor
9

Os artigos 318 , 320 e 322 da CLT não limitam a remuneração dos
professores ao número de horas-aula que prestaram. É possível, portanto,
a fixação de outra remuneração aos professores, na forma do artigo 320 da
CLT, bastando que se tome por base o número de aulas ministradas pelo
trabalhador, pois aquele dispositivo somente determina que a remuneração
seja fixada com base no número de aulas, mas não limita essa remuneração
somente à prestação das aulas.
10
11
Os preceitos contidos nos artigos 4º e 6º da CLT são normas de
caráter geral, que se revestem de verdadeiros princípios que regem a relação
de trabalho, inclusive a do professor, disciplinando que o tempo à disposição do empregador deve ser remunerado. O trabalho extraclasse pode ser
enquadrado naquele período em que o professor trabalha em seu domicílio,
e, portanto, deve ser remunerado por isso. Admitir-se que no valor da hora-aula esteja embutido o trabalho extracontratual é admitir o salário complessivo repelido pela doutrina e jurisprudência do TST (conforme Enunciado de
12
Súmula nº 91 do TST ).
Dessa forma, percebemos que os princípios gerais do Direito do Trabalho devem ser aplicados nesse caso.
Sady reafirma a necessidade de remuneração deste tempo:
40
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“Não se pode conceber que o professor seja remunerado
apenas pelo tempo em que está ostensivamente à disposição do empregador ministrando as lições. Na verdade,
ele também está à disposição do empregador naqueles
períodos em que, fora do estabelecimento, labuta na
elaboração daquilo que irá apresentar a seus alunos”
(1991, p.350).
Portanto, existe previsão legal para a remuneração de tais atividades.
Os fundamentos jurídicos estão baseados nas normas insertas na Constituição Federal, na CLT, na LDBEN e nos princípios que regem a relação do
trabalho.
Uma nova perspectiva hermenêutica
Nossa legislação atribui aos magistrados a possibilidade de aproximar a
realidade da sociedade ao conteúdo normativo que integra o ordenamento jurídico. Tanto o artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro quanto o
artigo 8º da CLT atribuem aos magistrados a prerrogativa de, na ausência de lei
específica e constatada a existência de um caso concreto, buscar, por analogia,
por equidade ou baseado nos princípios gerais do direito.
Mais do que uma faculdade, aos magistrados trabalhistas representa um
dever objetivo. Vale a transcrição da disposição da lei celetizada:
Art. 8º – As autoridades administrativas e a Justiça do
Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais,
decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de
direito, principalmente do direito do trabalho e, ainda, de
acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas
sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária
do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste.
A interpretação das normas trabalhistas, nos termos do artigo 8º da CLT,
deve ser feita de acordo com os princípios, e estes, conforme salienta Mascaro
Nascimento (2003): “atuariam, como a equidade e a analogia, para que se complete o ordenamento jurídico em face das lacunas da lei”.
De certa forma, a disposição prevista no artigo 8º da CLT permite aos
magistrados observarem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o conjunto de legislações posteriores que vieram a regulamentar seu conteúdo,
como aptas a estabelecer a necessária revisão ao conteúdo limitador inserto
no artigo 320 da CLT.
Além dos artigos de lei já citados (art. 13 e 67 da LDBEN), a publicação
da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, pode representar um novo caminho
para a aplicação analógica das previsões legais do setor público para a iniciativa privada.
A lei, que fixa o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica também estabelece, em seu artigo 2º, §
4º: “Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de
2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação
com os educandos”. Significa dizer que 33,33% da jornada de trabalho contratada não deve estar destinada à sala de aula e sim às demais atividades que
envolvem o trabalho do professor.
Além dos princípios constitucionais aplicáveis, há ainda que se considerar
o princípio basilar do direito do trabalho de que não há trabalho sem remuneração, sob pena de impor ao professor o trabalho gratuito, como refere uma
série de julgados de nosso TRT:
“Considerando que, além de ministrar aulas, o professor
exerce outras atividades expressamente previstas em lei (art.
13 da Lei nº 9.394/96 – LDB), não há como ignorar o direito
42
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à remuneração pelo trabalho prestado, sob pena de lhe impingir obrigação de trabalho gratuito, valendo acrescentar
que pagar remuneração englobando parcelas distintas também é prática vedada pelo sistema normativo (Súmula 91
do TST)” (MALLMANN, op. cit.).
Considerações conclusivas
A não remuneração do trabalho excedente à sala de aula, notoriamente
executado pelo professor em seu horário de repouso, no seu domicílio, afronta
diretamente direitos fundamentais, quais sejam, o direito ao lazer, o direito à
limitação semanal da jornada de trabalho, a vedação de trabalho gratuito involuntário. Viola igualmente princípios basilares do direito do trabalho, sobretudo
o de que a todo trabalho cabe a justa e proporcional remuneração.

NOTAS:
Luciane Lourdes Webber Toss (coordenadora), Augusto Solano Lopes Costa, Calisto José
Schneider, Flávio Cassel Júnior, Jaqueline Buttow Signorine, Vinícius Augusto Cainelli.
1

2

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, In: http://www.cefetce.br/Ensino/Cursos/Medio/ Lei.htm.
3

Art. 320 – A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais,
na conformidade dos horários.
4

Art. 322 – No período de exames e no de férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários, durante o período de aulas (redação dada pela Lei nº
9.013, de 30.3.1995). § 1º – Não se exigirá dos professores, no período de exames, a
prestação de mais de 8 (oito) horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente pelo preço correspondente ao de uma aula. § 2º – No
período de férias, não se poderá exigir dos professores outro serviço senão o relacionado
com a realização de exames. § 3º – Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término
do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a
que se refere o caput deste artigo (incluído pela Lei nº 9.013, de 30.3.1995).
5

Art. 6o – São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a se-
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gurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição (redação dada pela Emenda Constitucional
nº 26, de 2000). Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) V –
valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das
redes públicas; (redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
6

Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: (...) V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
Art. 7º – O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I – cumpri- mento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;
II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal.
7

Art. 19o – As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes
categorias administrativas: I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas,
mantidas e administradas pelo Poder Público; II – privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: I – particulares
em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos
incisos abaixo; II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e
ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; IV – filantrópicas, na forma da lei.
Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I – educação básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – educação superior.
8

Art. 318o – Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o professor dar, por dia,
mais de 4 (quatro) aulas consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas.
9

10

Art. 4º – Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial
expressamente consignada.
11

Art. 6º – Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o
executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego.
12

Súmula nº 91 do TST – Cláusula Contratual – Salário Complessivo – Direitos Legais ou
Contratuais – Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.
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O professor e seu tempo de trabalho
Cleusa Regina Halfen e Luiz Alberto de Vargas1
Desembargadores do Tribunal Regional
do Trabalho da 4a Região

Qual a retribuição justa para o trabalho de um professor?
A resposta dependerá do ponto de vista do interlocutor. Sob a ótica do
empresário da educação, provavelmente, o salário justo será o do livre mercado, aquele que resultar do equilíbrio entre a oferta e a procura, indiferente
a quaisquer considerações éticas ou preocupações sociais.
Certamente, isso não é o que pensa a sociedade civil brasileira em
seu conjunto, uma vez que um dos poucos consensos nacionais justamente
é o de que o imenso déficit com a educação somente pode ser superado
com uma substancial elevação da remuneração dos professores. As erráticas
tentativas de implementação de um piso nacional caminham nesse sentido,
ainda que muito longe de estabelecer um patamar remuneratório que torne
atrativa a carreira do magistério no contexto de uma educação de qualidade.
Entretanto, a despeito das propostas políticas bem-intencionadas, é forçoso reconhecer que as condições de trabalho dos professores pioram a cada
dia, sendo a baixa remuneração o principal motivo para uma cada vez mais
preocupante “fuga de talentos”, a comprometer seriamente as esperanças de
melhora do Brasil no ranking internacional de educação da Unesco.
Seria possível alterar tal situação através de uma melhor compreensão
da importância social do trabalho do professor? Para isso talvez seja útil pen-

sar a respeito das dificuldades de avaliação do trabalho docente.
A seguir, elencamos algumas dificuldades de mensuração do trabalho
do professor, algo que contribui sobremaneira para a desvalorização de seu
trabalho e, consequentemente, para a insuficiência remuneratória.
1. A difícil mensuração do trabalho intelectual
Historicamente, o tempo despendido pelo trabalhador à disposição do
empregador foi o campo de batalha das lutas salariais operárias. A redução
da jornada de trabalho tornou-se a pauta quase universal das reivindicações
obreiras, marcando profundamente a concepção de que uma retribuição
justa pelo trabalho implica necessariamente levar em conta a duração do
trabalho.
Porém, o trabalho intelectual não pode ser medido com a mesma régua do trabalho comum. Em geral, adota-se o clássico modelo taylorista
da unidade-tempo, em que o relógio tornou-se o símbolo de toda uma era
de profundas alterações produtivas. Este é o atual parâmetro legal e boa
parte das normas de proteção trabalhista está calçada na suposição de que
bastaria limitar o tempo de trabalho, associando-o a determinado patamar
remuneratório, para assegurar um eficiente freio à exploração patronal.
Ocorre que, para o trabalho intelectual, tal forma de mensuração é notoriamente ineficiente, além de geradora de grandes injustiças. Afinal, como
se pode pretender retribuir, em tempo de trabalho, o conceito produzido por
um filósofo ou mesmo uma simples intuição de um físico teórico? Será que
se poderia pensar que o valor de uma obra de arte possa ser calculado pelas
horas despendidas pelo artista para produzi-la?
O trabalho intelectual, artístico ou científico é sempre o resultado de
um longo e laborioso processo de maturação em que o tempo é fator secundário, já que o sucesso depende de fatores múltiplos, muitos aleatórios ou
imprevisíveis, independentemente da intensidade do esforço ou da capacidade do autor. O esforço intelectual alterna períodos de intensa atividade com
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períodos de aparente inação, ambos absolutamente essenciais no processo
criativo.
O trabalhador intelectual, por definição, é um criador de bens imateriais que não podem ser medidos por metro ou quilo, muito menos podem ser devidamente valorados pela medida-tempo. Toda obra intelectual é
uma superação criativa do presente e uma paciente construção de um futuro
que, caprichosamente, não se submete facilmente aos desígnios humanos.
Não é possível submetê-la ao ritmo dos ponteiros do relógio.
Portanto, apesar do contido no artigo 320 da CLT, parece pouco com
a natureza do trabalho do professor a aplicação das regras da remuneração
do trabalho a tempo parcial, como se o trabalho intelectual possa ser fragmentado e remunerado exclusivamente pelo tempo que puder ser medido e
classificado pelo empregador como “efetivo”. Não seria desarrazoado, portanto, pensar que, para o professor, fosse garantida a contratação sempre a
tempo completo ou, no mínimo, garantida a remuneração de meio-turno,
independentemente dos períodos de trabalho efetivo.
Também é prática recorrente vincular o salário à produção obtida pelo
trabalhador, forma de retribuição ainda anterior ao modelo unidade-tempo
e que, em geral, apresenta ainda maiores riscos de levar à superexploracão.
Tanto é assim que, em algumas situações, a mais recente jurisprudência
tem entendido que essa forma de retribuição é proibida, como demonstra o
caso dos cortadores de cana, entendendo o TRT de Campinas que, em tal
caso, a remuneração por produção estimula o trabalhador a laborar excessivamente, muitas vezes em detrimento de sua saúde física e mental2.
Em casos extremos, o salário-produção constitui um estímulo à sobrejornada, tornando o trabalhador vítima de uma danosa transferência de papéis, na qual a ambição por lucros do empresário se manifesta na compulsão
do empregado em transformar seu esforço em resultados mensuráveis e, assim, em ganhos adicionais3.
Esse tipo de risco atinge também – e talvez ainda mais fortemente – os
trabalhadores intelectuais. O pensamento nunca descansa e, assim, o traba48
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lho intelectual normalmente invade o campo da vida privada do trabalhador,
normalmente destinada ao lazer e à vida familiar.
Assim, o trabalhador intelectual, de certa forma, “nunca desliga” e, assim, nunca descansa. Para tanto, passa a ser necessário um esforço consciente de “desconexão”, sem o qual pode ocorrer um sério comprometimento da
saúde psíquica do trabalhador.
Além do mais, quando se trata de trabalho intelectual, também a remuneração por tarefa não satisfaz, já que não se perde a essência do valor do
trabalho intelectual, que se situa na qualidade da obra – e não na quantidade
produzida. Apesar disso, como se trata de um forma eficiente de aumentar
a produtividade, esse modelo é cada vez mais utilizado, mormente em se
tratando de trabalhadores de alta qualificação, aparecendo sob a roupagem
de “prêmios de produtividade”, “participação sobre resultados”, “gratificação
de desempenho”, entre outras tantas formas criativas de transferir para o
trabalhador parte dos riscos empresariais na condução do negócio.
Em realidade, tanto uma como outra forma de remuneração se subordina ao mercado, que desconhece o valor social do trabalho, fixando o
salário em função do preço final do produto posto à disposição do público e
das expectativas de lucro dos empresários. Assim, para os professores, seu
salário, independentemente da forma adotada, por unidade-tempo ou por
produção, dependerá de quanto será possível ao empresário utilizar em favor
de sua lucratividade o grande contingente de professores existente em um
mercado precariamente regulado.
Aceitar que a remuneração do professor seja estritamente fixada pelas
leis cegas da oferta e da procura importa abdicar definitivamente de qualquer possibilidade de falar em tornar atrativa a profissão de professor.
Certamente, parte considerável dessa triste realidade deve ser posta na
conta da sociedade, que parece pouco disposta a pagar mais condignamente
os serviços educacionais. Mas, tampouco se pode deixar de dizer que, atualmente, a educação privada em nosso país é um dos mais rendosos negócios,
quando o bom senso parece indicar que ele jamais poderia ser apenas mais
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um negócio. Se o preço final dos “serviços educacionais” é um problema
econômico, o baixo preço desse principal – e essencial – “insumo produtivo”
(o trabalho do professor) constitui uma verdadeira tragédia nacional.
2. O tempo de trabalho do professor
Se a remuneração por unidade-tempo parece uma inevitabilidade prática, uma injustiça ainda mais flagrante ocorre quando se pretende discriminar
os tempos de efetivo trabalho para fins de retribuição salarial ao professor.
Se a lei menciona que deve ser pago o tempo à disposição do empregador, a prática nas escolas é considerar que o professor somente se encontra
“à disposição da escola” estritamente nos períodos em que exerce a atividade docente em sala de aula.
Por tal sistemática, deixa de ser remunerada a “jornada invisível”, ou
seja, aquela desempenhada extraclasse na preparação das aulas, incluindo
a confecção do material didático; na elaboração e na correção de provas e
trabalhos; no atendimento individualizado a alunos.
Além disso, não se considera que, hoje, exige-se o desenvolvimento
contínuo do professor em um contexto de inovações científicas vertiginosas
que tornam o outrora plácido mister de ensinar em um desafio permanente
de atualização e de renovação de métodos de ensino.
Trata-se aqui, não apenas da capacitação constante do professor – que,
ao menos em tese deveria ser de responsabilidade também do empregador –,
mas de tornar o professor inserido no mundo globalizado, com as informações
cotidianas compartilhadas por seus alunos, tornando-o minimamente competitivo com as atraentes mensagens (ainda que incompletas, equivocadas e
caóticas) do “professor Google”.
Todo esse tempo necessário para a atualização/capacitação do professor também é invisível e, em geral, não é considerado tempo efetivo de
trabalho pelo empregador.
A injustiça de tal situação é flagrante. Todo esse trabalho excedente
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deve ser considerado como não remunerado pela retribuição em horas-aula e, por consequência, deve ser considerado como integrante da chamada “hora-atividade”, que é prevista nos artigos 13 e 67 da LDBEN. Assim
tem sido decidido em algumas decisões trabalhistas e foi objeto de recente
alteração legislativa, no caso a Lei 11.738/2008.
Além dos trabalhos excedentes que caracterizariam o trabalho invisível
que ensejariam em tese a hora-atividade, os estabelecimentos de ensino costumam exigir outros tipos de prestação laboral que, apesar de não serem
de modo algum invisíveis, tampouco são remunerados.
Assim, em tempo em que novos métodos educacionais privilegiam
abordagens individualizadas, os professores são chamados a apresentar avaliações detalhadas, pareceres psicopedagógicos, relatórios circunstanciados
sobre o desempenho dos alunos, inclusive sobre seu comportamento.
A isso se soma todo um leque de procedimentos administrativos, que
não se resumem mais aos tradicionais cadernos de chamada e relatórios de
notas, mas incluem projetos pedagógicos e pareceres diversos.
Cada vez mais é exigida a participação do professor na escola e fora
dela. Proliferam as semanas acadêmicas, os jogos escolares, as feiras científicas, as festas comemorativas em datas especiais, os seminários temáticos. Fora da escola, ainda é exigida a presença do professor em workshops,
eventos científicos, seminários de capacitação que, em geral, ocorrem fora
do horário escolar. Todas essas atividades devem ser consideradas como
típica prestação de trabalho e devem ser remuneradas, seja como horas-aula
(quando habituais), seja como horas extras (quando excepcionais).
Uma parte considerável desse trabalho é desempenhada pelo professor
desde sua própria casa através da internet. O trabalho em domicílio torna ainda menos visível o trabalho burocrático, ainda que, pelos modernos
recursos informáticos, o controle patronal sobre esse tipo de trabalho – inclusive horário – seja ainda mais severo do que pelos meios convencionais.
Assim, nada justifica que a prestação de trabalho em domicílio não seja remunerada, como prevê expressamente a CLT.
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A remuneração, aqui, embora importante, deve abrir espaço para uma
discussão ainda mais relevante. A sobrecarga de trabalhos cometida ao professor, especialmente aquela a ser desempenhada desde sua casa, coloca em
questão se tais excessos podem ser compensados apenas através do pagamento de horas extras ou de horas-atividade. Trata-se aqui de assegurar ao
trabalhador seu direito ao descanso, ao convívio familiar e ao lazer, algo que
pode ser particularmente difícil para os trabalhadores em domicílio.
A tecnologia levou o conhecido “levar trabalho para casa” a níveis desconhecidos. Agora, é o trabalho que invade a casa do trabalhador, instalando um escritório da empresa em meio à residência familiar. Os dispositivos
móveis, como celular, “palm-top” ou “tablets”, vão mais além e criam um
“escritório virtual” onde quer que o trabalhador se encontre, seja no trânsito,
no restaurante ou, mesmo, no futebol.
“Desconectar” significa desligar ou afastar-se do trabalho, de forma
consciente, criando um “vazio” a ser preenchido por outros interesses e motivações igualmente importantes na vida. Para o trabalhador intelectual, esse
afastamento requer um esforço consciente e determinado por um período
razoável de tempo, sem o qual o descanso efetivamente não ocorre. Sem um
período mínimo de desconexão, sem interrupções ou pressões de qualquer
tipo, o trabalhador fatigado não se recupera.
A legislação brasileira prevê a remuneração pelo tempo em que o trabalhador fica em regime de plantões em casa (sobreaviso) ou na própria
empresa (prontidão), mas não antecipou essa possibilidade do trabalho
“acompanhar o empregado” em qualquer lugar em que ele se encontre. Muito menos a de o empregado ser “acionado remotamente” pelo empregador
em qualquer lugar em que esteja, nem que seja “lembrado de seus compromissos” em meio a seus períodos de descanso, gerando sentimentos de culpa
ou de preocupação por ter se afastado de suas tarefas profissionais.
A proteção da dignidade do trabalhador contra essa avassaladora usurpação dos espaços de sua vida privada não pode se limitar a um mero acréscimo salarial. Há de se impor limites ao poder patronal de exigir a prestação
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de trabalho em horários e dias destinados ao descanso.
Assim, deve-se avançar para criar normas, legais ou convencionais,
que efetivamente proíbam ao empregador exigir do empregado qualquer
tipo de prestação laboral em dias destinados ao descanso e, nos dias úteis,
depois de determinada hora (por exemplo, 22h).
Tal proibição se estende a chamadas telefônicas, envio de e-mails, mensagens eletrônicas ou comunicações de qualquer tipo, de modo a permitir
que, em períodos de descanso, o trabalhador efetivamente goze de um direito à desconexão.
Conclusões
– O trabalho do professor mostra-se pouco compatível com a contratação a tempo parcial, apesar do contido no art. 320 da CLT, o que está a
requerer alteração legislativa;
– O exercício da profissão de professor exige o desempenho de uma
“jornada invisível” para preparação de aulas, elaboração e correção de provas e estudos individuais, que pode e deve ser retribuída pela chamada “hora-atividade”, que, na falta de outro parâmetro, pode ser fixada como sendo
de 1/3 do tempo total contratado;
– A exigência de prestação de trabalho na forma de participação em
reuniões, apresentação de relatórios e pareceres, comparecimento a seminários deve ser integralmente retribuída ao professor;
– O trabalho prestado pelo professor em domicílio, quando exigido
pelo empregador, igualmente deve ser remunerado, independentemente do
pagamento da hora-atividade;
– A preservação da saúde mental e psíquica do trabalhador exige que
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se imponha limites à possibilidade do empregador conectar o empregado em
dias destinados ao descanso, bem como depois de determinada hora do dia.

NOTAS
Cleusa Regina Halfen e Luiz Alberto de Vargas são desembargadores do Tribunal Regional
do Trabalho da Quarta Região (TRT4) Rio Grande do Sul.
1

Por ser uma atividade penosa capaz de levar o trabalhador à morte por exaustão, o corte
de cana não pode ser remunerado por produção. (TRT-15 0001117-52.2011.0081.15 ).
2

O TST também entendeu o problema, ainda que a solução adotada seja insatisfatória
(OJ 235. Horas extras. Salário por produção. “O empregado que recebe salário por produção
e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras,
exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é devido o pagamento das horas
extras e do adicional respectivo).
3

A esse respeito ver também a Lei do motorista (n. 12.619/2012), art. 236-G e a Lei dos
motociclistas profissionais –“motoboys” (n. 12.436/201), art. 1o., inciso I.
4
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Jornada Extraclasse e Direito ao Descanso:
10 anos se passaram1
Luciane Lourdes Webber Toss2
Silvia Cristina Carvalho Sampaio3

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – estabelece uma série de atividades que fazem parte do chamado exercício profissional docente. Tais atribuições estão descritas no art. 13 da lei 9.394/19964.
Quer dizer que a função docente, ou as competências funcionais das pessoas
professoras, abarcam o trabalho de dação de aulas (ministrar os conteúdos
propostos nos planos pedagógicos ou planos de aula) e as que se referem
à preparação de conteúdos, mas também uma gama de outras atividades
relacionadas ao aprendizado e à organização de conteúdos.
Essas funcionalidades transitam entre as obrigações do exercício profissional, seja no espaço-tempo da sala de aula, seja em um espaço-tempo cuja
medida e proporção é bastante nebulosa, porque invade, invariavelmente,
um tempo de não trabalho ou o chamado tempo de descanso.
O que se segue após a publicação da LDBEN é um processo de flexibilização desse espaço-tempo destinado ao não trabalhar dos docentes,
combinado ao chamado processo de mercantilização do ensino5 e à inserção
de plataformas educacionais (tais como o sistema MOODLE, por exemplo)6.
Tudo isso, incrementa essas zonas incertas ou que confundem tempos à disposição de quem contrata do que seriam tempos de repouso das pessoas
que trabalham.

Considerando que a legislação tutelar não alcançou as mudanças promovidas pelo impacto econômico e tecnológico, o Sindicato dos Professores
do Estado do Rio Grande do Sul – Sinpro/RS – reuniu um grupo de estudos
jurídicos que publicou, em 2002, um artigo intitulado: Atividades Extraclasse: a Jornada de Trabalho Invisível.
O conceito de aula insculpido no art. 320 da CLT7 não dava conta ou
não correspondia à realidade do contrato de trabalho das pessoas professoras. A base legal fora instituída numa época em que: a) a categoria era
formada, basicamente, por professores de primeiro e segundo graus (ou seja,
da educação básica); b) quando as jornada respeitavam as quatro horas consecutivas ou as seis horas intercaladas; e c) as avaliações eram concentradas
em poucos períodos anuais, mais precisamente, no final dos anos letivos.
No entanto, a hora-aula seguia sendo o fundamento legal das decisões
judiciais que postulavam o trabalho extraclasse, bem como, o balizador de
definição da carga horária remunerada da atividade docente.
Nem judiciário, nem contratantes observaram que a ampliação das atividades do art. 13 da LDBEN vinha acompanhada da chamada hora-atividade ou a destinação de horários próprios para atividades de preparação de
aulas e correção de provas. Estava lá no art. 67:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização
dos profissionais de educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho8.
Aliado ao conceito de hora-aula está o de limite de jornada diária e
semanal. A antiga redação do art. 318 da CLT9 previa uma limitação de
jornada que variava de quatro aulas consecutivas e de seis intercaladas. Significava dizer que, considerando os turnos letivos, dificilmente uma pessoa
professora permanecia por mais de um turno no mesmo estabelecimento.
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Após 2017, com o advento da lei que reforma a LDBEN10, o art. 318
passa a permitir jornadas semanais de acordo com os limites previstos na
Constituição Federal de 1988, ou seja, permitindo que docentes lecionem
em mais de um turno diário, no mesmo estabelecimento de ensino.
O Tribunal Superior do Trabalho – TST –, considerado a redação anterior a 2017, já dispunha das seguintes Orientações Jurisprudenciais – OJS
– sobre a questão de horas extras e do salário mínimo devido ao professor:
OJ 206. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. ADICIONAL
DE 50% (inserida em 08.11.2000) Excedida a jornada
máxima (art. 318 da CLT), as horas excedentes devem
ser remuneradas com o adicional de, no mínimo, 50%
(art. 7º, XVI, CF/1988).
OJ-SDI1-393 PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL. ART. 318 DA CLT. SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. (DEJT divulgado em 09,
10 e 11.06.2010) A contraprestação mensal devida ao
professor, que trabalha no limite máximo da jornada
prevista no art. 318 da CLT, é de um salário mínimo
integral, não se cogitando do pagamento proporcional
em relação a jornada prevista no art. 7º, XIII, da Constituição Federal.11
Esses aspectos legais são importantes de serem analisados, considerando o que se está pesquisando aqui: a jornada de trabalho docente com
seu efetivo direito ao descanso, ponderando ainda que a duração do contrato de trabalho docente também deve considerar o trabalho extraclasse.
O trabalho extraclasse é aquele que compreende todo o tempo despendido
pelo professor nas demais obrigações docentes, ou seja, fora da sala de aula,
realizando planejamento do semestre letivo, preenchimento da frequência e
das informações dos conteúdos das aulas ministradas, elaboração das aulas
Uma disputa no âmbito do ensino privado

57

e das atividades a serem desenvolvidas, avaliações de verificação da aprendizagem, correção de provas, atendimento aos alunos nos seus intervalos
de descanso e alimentação, reuniões acadêmicas, entre outras atividades12.
1. Da jurisprudência
Considerando esta realidade, em 2002, quando os pedidos por pagamento de atividade extraclasse chegam ao judiciário, várias decisões deferem o pagamento de horas trabalhadas:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA
PROFESSORA. HORAS-ATIVIDADE. Considerando a
existência de norma prevendo expressamente outras atividades além de ministrar aulas, elencadas no art. 13 da
Lei nº 9.394/96 (LDB), tem-se que não há como ignorar
o direito à remuneração pelo trabalho prestado, sob pena
de impingir ao professor a obrigação de trabalho gratuito.
Assim, o tempo despendido na preparação de aulas, correção de provas e atividades correlatas deve ter a remuneração calculada na forma do § 2º do art. 322 da CLT,
aplicável analogicamente. Provimento negado. Primeira
reclamatória individual a ser deferida e executada13.
Isso muda drasticamente com o passar dos anos e, em 2010, grande
parte do judiciário rejeitou a tese da hora-atividade (antiga tese da jornada
extraclasse), valendo-se da ideia de que a preparação de aulas e a avaliação
eram atividades inerentes à docência. Isto, aliado à ideia de que o trabalho
domiciliar era de difícil mensuração, fez com que os professores amargassem
muitos anos de decisões judiciais legitimando a quebra dos limites de jornadas de trabalho e de remuneração do trabalho domiciliar que eram previstos
na legislação trabalhista14.
O panorama jurisprudencial volta a mudar quando a tese de pagamen58
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to das jornadas extraclasse passam a postular o tempo à disposição do contratante, conforme previsão trazida no artigo 4.º da CLT, (mesmo que ainda
haja entendimento contrário ao horário extraordinário):
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu como tempo à disposição do empregador o período em que uma professora de ensino superior ficava à
disposição dos alunos durante o recreio. Para a Turma,
o intervalo entre aulas deve ser computado como tempo
de efetivo serviço, na forma da lei. (Grifo nosso) Processo: RR-994-28.2012.5.09.0003 (JUSTIÇA, 2020)15.
Julgado de 2021, que indica que a constitucionalidade da lei que impõe
a proporcionalidade consiste em tese confirmada pelo STF:
26/04/21 – A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho condenou o Município de Nova Lima (MG) a pagar a uma professora, como horas extras, o tempo excedente do limite
de 2/3 da sua carga horária dedicada a atividades em sala
de aula. A condenação decorre do descumprimento da
proporcionalidade prevista em lei entre o tempo gasto em
classe e as atividades extraclasse.
Hora-atividade
Na reclamação trabalhista, a professora, admitida por
concurso em 1992, disse que tinha direito a destinar 1/3
de sua jornada à preparação prévia de aulas e à elaboração e correção de provas. Em sua carga horária, isso
corresponderia a 7 “momentos” de 50 minutos por semana a título de hora-atividade. Na prática, porém, tinha
apenas cinco desses “momentos”, um para cada dia da
semana. Pedia, assim, o pagamento dos demais minutos
como horas extras.
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O município, em sua defesa, sustentou que a gratificação
de incentivo à docência existia exatamente para remunerar as atividades extraclasse desenvolvidas pelos professores, e admitir que o tempo gasto nessas tarefas fosse
remunerado como extraordinário fugiria à razoabilidade.
Atividades e duração da jornada
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) deferiu o pedido, mas a Oitava Turma do TST excluiu o
pagamento do período como hora extra. Para a Turma,
a desproporcionalidade no cumprimento dos limites previstos na Lei 11.378/2008, que instituiu o piso nacional
do magistério, não gera, por si só, o pagamento de horas
extras, se não houver desrespeito à duração semanal da
jornada.
Desproporcionalidade
O relator dos embargos da professora à SDI-1, ministro
Alexandre Ramos, explicou que o artigo 2º, parágrafo 4º,
da Lei 11.738/2008 estabelece a proporcionalidade entre
as atividades em sala de aula com os alunos (2/3) e o
tempo destinado às atividades extraclasse (1/3). “Desrespeitado o critério de distribuição das atividades, mesmo
sem que haja extrapolação da jornada semanal, está caracterizada a inobservância da jornada interna do professor, garantindo-lhe o pagamento do adicional de horas
extraordinárias de 50% em relação ao tempo que extrapolou o período máximo de 2/3”, afirmou.
Constitucionalidade
Outro ponto destacado pelo ministro foi que a Lei
11.378/2008 já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4167), em que o Supremo Tribunal Federal
declarou a sua constitucionalidade. A decisão foi unâni60
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me. (GL/CF) (JUSTIÇA..., 2020, [s.p.] – Grifo da autora)
Processo: E-ARR-10555-67.2017.5.03.0165 (JUSTIÇA...,
2020, [s.p.] – Grifo da autora).
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
julgou improcedente o pedido de adicional salarial por
atividades extraclasse feito por uma professora de Direito que trabalhou para a União Brasileira de Educação e
Assistência (Ubea) em Porto Alegre (RS) por oito anos. A
decisão segue o entendimento predominante do TST no
sentido de que a remuneração mensal do professor compreende não apenas as aulas ministradas, mas também
o trabalho relacionado à preparação de aulas e correção
de trabalhos.
A educadora alegou que todo o trabalho realizado pelo
professor deve ser remunerado e que teria direito ao pagamento das atividades extraclasse, correspondente a
20% da sua remuneração mensal. Sustentou que o artigo
320 da CLT não restringe a remuneração apenas à regência de classe.
A 12ª Vara do Trabalho (VT) de Porto Alegre julgou
improcedente o pedido, considerando que não possuía
amparo legal, mas o Tribunal Regional do Trabalho da
4ª Região (TRT-RS) reformou a sentença e condenou o
estabelecimento a pagar o adicional e seus reflexos nas
demais verbas. Para o Regional, a remuneração do professor, composta pela hora-aula prevista no artigo 320 da
CLT, corresponde apenas à aula.
No recurso ao TST, a Ubea argumentou que a pretensão da professora não tem amparo na legislação vigente
nem em normas coletivas. Ao analisar o caso, o minisUma disputa no âmbito do ensino privado
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tro Douglas Alencar Rodrigues, relator, observou que o
TST, ao interpretar o artigo 320 da CLT juntamente com
o disposto na Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), firmou o entendimento de que as atividades
extraclasse estão compreendidas na remuneração, e citou
diversos precedentes nesse sentido. A decisão foi unânime.
(Lourdes Tavares/CF)
Processo: RR-43-45.2012.5.04.0012(JUSTIÇA..., 2020a,
Grifo da autora).
Contudo, apesar da atuação da Justiça do Trabalho na proteção da
relação laboral docente, utilizando da definição do art. 320 da CLT (e tão
somente deste artigo, como se a lei celetizada não trouxesse capítulos específicos de proteção contra o trabalho excessivo), os empregadores estabelecem
a inserção das novas tecnologias no contrato de trabalho dos professores
sem fazer a necessária adequação e releitura das atribuições.
2. Das jornadas excessivas
As Instituições privadas de ensino trabalham com conceitos de jornada de trabalho para os professores que incluíam os permissivos: “variável”;
“inerente”; “englobada”; e “de execução autônoma”16; mantendo as remunerações estagnadas mesmo diante da constatação de aumento do volume de
trabalho. Aqui fica evidente a não observância do direito ao descanso e ao
lazer ignorado, como se direito fundamental não fosse.
Há ainda mais dois importantes institutos do Direito do Trabalho desprezados pelas Instituições de Ensino ao afirmarem que a jornada do professor é variável e que ele próprio administra seu tempo de trabalho, quais
sejam: limite de jornada ou vedação ao trabalho excessivo e descanso ou
intervalo remunerado.
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Em síntese, o trabalho do professor não é livre de controle de jornada, seja porque nenhuma Instituição de Ensino pode se isentar do registro
de horário, seja porque a Lei Educacional estabelece uma quantidade de
horas e dias necessários à validação dos períodos letivos; seja ainda, porque a Lei Celetizada, assim como a Organização Internacional do Trabalho
(Convenção n.º 17717, não ratificada pelo Brasil18) traz expressa previsão de
trabalho a domicílio como tipo específico19. Mas detém-se mais precisamente
aos conceitos de jornada e de descanso inseridos em um contexto de novas
tecnologias, que é a nova feição de trabalho extraclasse.
O Direito do Trabalho sempre buscou controlar a jornada de trabalho,
evitando que esta fosse excessiva, causando diversos danos à saúde do trabalhador. É importante ressaltar a diferença de jornada de trabalho, duração
de trabalho e horário de trabalho. Aqui referencia-se Maurício Godinho Delgado, para quem a noção de duração de trabalho abarca as outras:
... abrange o lapso temporal de labor ou disponibilidade
do empregado perante seu empregador em virtude do
contrato, considerados distintos parâmetros de mensuração: dia (duração diária, ou jornada), semana (duração
semanal), mês (duração mensal), e até mesmo o ano (duração anual). A jornada de trabalho é mais restrita, compreendendo o tempo diário em que o empregado tem de
se colocar em disponibilidade perante seu empregador,
em decorrência do contrato. O tempo, em suma, em que
o empregador pode dispor da força de trabalho de seu
empregado em um dia delimitado20.
Embora a jornada de trabalho refira-se, como visto, ao tempo em que
se considera o empregado contratualmente à disposição do empregador em
um dia, o avanço do Direito do Trabalho inseriu certos períodos de intervalos
intrajornadas dentro do conceito de jornada, como forma de remunerar tais
curtos períodos e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de efetiva exposição
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e contato do trabalhador com a atividade contratada. Por essa razão é que
se afirma que no lapso temporal da jornada deve incluir-se não só o tempo
efetivamente trabalhado à disposição, mas também o tempo dos intervalos.
Para MARTINS a jornada de trabalho é a quantidade de labor diário
do empregado e pode ser analisada sob três prismas: tempo efetivamente
trabalhado; tempo à disposição do empregador; e tempo in itinere21.
O autor destaca que a natureza da jornada de trabalho é mista, pois
coexistem interesses públicos e privados.
Num primeiro plano, tem natureza pública, pois é interesse do Estado limitar a jornada de trabalho, de modo
que o trabalhador possa descansar e não venha a prestar
serviços em jornadas extensas. Num segundo momento,
tem natureza privada, visto que as partes do contrato de
trabalho podem fixar jornadas inferiores às previstas na
legislação ou nas normas coletivas. A legislação apenas
estabelece o limite máximo, podendo as partes fixar limite inferior.
Muitos doutrinadores se debruçam sobre a flexibilização da jornada de
trabalho. De acordo com MARTINS, a flexibilização das condições de trabalho “institui mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem
econômica, tecnológica ou social existentes na relação entre o capital e o trabalho”. Quer dizer, flexibilizar não significa não observar qualquer condição,
mas sim, assegurar um conjunto de regras mínimas22.
O avanço tecnológico não justifica o simples aumento da jornada de
trabalho e a transferência de parte da jornada presencial, ou seja, aquela
prestada diante do empregador, para uma jornada domiciliar não remunerada. Comandos e ordens transmitidos por meios eletrônicos, nos horários em
que o trabalhador, contratualmente, não está à disposição do empregador,
devem sim ser considerados quando da mensuração da real jornada traba64
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lhada23.
Para corroborar a tese de que não existe trabalho sem remuneração,
foi publicada a Lei nº 12.551/201124. O referido texto legal reconhece expressamente o trabalho a distância e equipara os meios de comando, controle
e supervisão telemáticos e informatizados com os meios pessoais e diretos.
Dessa inovação legislativa verifica-se que o tradicional comando direto entre o empregador e o empregado cede lugar ao comando a distância
mediante o uso de meios telemáticos (telefone, internet etc.), em que o empregado pode permanentemente estar subordinado às regras e ao controle
do empregador. Além da ampliação do conceito de subordinação, essa nova
redação deverá influenciar a alteração dos conceitos de sobreaviso e tempo
à disposição do empregador.
No caso em específico pode-se elencar várias situações em que o efetivo trabalho extrapola tanto a jornada contratada, registrada e controlada
presencialmente pela instituição de ensino, quanto o conceito de duração do
período.
É o caso, por exemplo, da prática do envio de e-mails ou mensagens
pelo whatsApp aos professores em horários distintos aos pactuados como de
efetivo trabalho. Comandos e ordens de coordenadores são emitidos a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer dia da semana, incluídos aqui os
dias reservados ao descanso semanal.
Diante disso, o professor se vê obrigado a acessar seu e-mail, via de
regra institucional, ou ficar praticamente vinte e quatro horas plugado em
seu celular, porque ali pode estar uma ordem de seu empregador ou uma
solicitação de trabalho que deve ser entregue, em dia ou horário que difere
daquele que consta de seu contrato de trabalho.
Aqui o empregador extrapola limites de comando. Isso porque ele quebra uma barreira obrigacional, exigindo do professor deveres contratuais
fora da jornada contratual.
Esse conceito falso de administração do próprio tempo25 deu lugar a
uma disponibilidade absoluta e permanente. Ignorar totalmente o horário e
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a jornada de trabalho não tem relação com o avanço dos meios tecnológicos
e a dinâmica da comunicação virtual.
A manutenção de atividades antes apenas presenciais soma-se ao novo
ambiente virtual, outro aspecto que envolve também a discussão, posto que
se acredita que, aliado à supressão dos espaços presenciais, as Instituições
de Ensino impingem aos professores um excessivo volume de trabalho. O
uso indiscriminado dos aparatos tecnológicos avança sobre um espaço necessário à manutenção da saúde física, mental e emocional dos professores,
qual seja, os horários de descanso.
Reforça-se a tese, pesquisas apresentadas pela Organização Internacional de Trabalho (OIT), as pessoas que trabalham em casa, cujo número
foi aumentado drasticamente devido à pandemia de covid-19, precisam ser
melhor protegidas. A afirmação da OIT deve-se ao fato da constatação de
que o trabalho em domicílio, como acontece na esfera privada, muitas vezes
é “invisibilizado”.26
Ainda sobre os estudos apresentados pela OIT, como o relatório intitulado em inglês Working from Home: From invisibility do decent work (O
trabalho em domicílio: da invisibilidade ao trabalho decente) mostra que as
pessoas que trabalham em casa não têm o mesmo nível de proteção social
que os outros trabalhadores. Também é menos provável que sejam sindicalizados ou cobertos por um acordo coletivo.27
3. Do direito ao descanso
Para Sussekind (2005), o instituto do repouso semanal reivindicado
com o advento da Revolução Industrial tem fundamentos:
[...] biológicos, que visam eliminar a fadiga gerada pelo
trabalho; sociais, que possibilitam a prática de atividades
recreativas, culturais e físicas, bem como o convívio familiar e social; econômicos, que têm por escopo aumentar o rendimento no trabalho, aprimorar a produção e
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restringir o desemprego.28
No Brasil, o direito ao repouso semanal remunerado está previsto na
Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XV, que assim estatui: “repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos”29. Aliás, a Constituição anterior já tratava desse direito dos empregados. Disciplina, ainda, a
matéria, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, em seus artigos 67 a
6930 e a Lei 605, de 194911.
Igualmente aos demais trabalhadores urbanos e rurais, os professores
também têm direito ao Descanso Semanal Remunerado (DSR), sendo que,
no caso específico, conforme artigo 31932, identificado como o domingo.
Portanto, em que pese esse artigo ter sido revogado em 2019 e ter retornado
ao seu teor original, e da faculdade trazida no inciso XV, da Constituição
Federal33, segundo o qual o repouso semanal pode acontecer “preferencialmente” aos domingos, aos professores é vedado, aos domingos, a regência
de aulas e o trabalho em exames.32
Quanto ao cálculo do DSR, é feito à parte e deve ser discriminado no
contracheque. Soma-se a essa regulamentação, o teor da Súmula 351, do TST.
SÚMULA Nº 351 DO TST
PROFESSOR. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.
ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 605, DE 05.01.1949 E ART.
320 DA CLT (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003
O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso
semanal remunerado, considerando-se para esse fim o
mês de quatro semanas e meia (SÚMULA, 2003, [s.p.]).
Um direito fundamental relacionado ao descanso é o direito ao lazer. A
Carta Magna enumera o direito ao lazer dentre os direitos sociais, no artigo
6º33 e no artigo 7º, inciso IV34, onde estão enumeradas as necessidades vitais
básicas do trabalhador.
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Para Calvet (2006)35, pode-se definir tal direito como a faculdade do
ser humano de ocupar seu tempo livre com atividades que lhe são prazerosas e que não guardam qualquer relação com o trabalho. Seria, por exemplo,
a livre escolha que o indivíduo tem de reservar parte de seu tempo disponível
para estar com a família, praticar esportes, ir ao cinema, aos parques, participar de alguma atividade intelectual ou artística ou, simplesmente, nada fazer.
Em nome da proteção ao lazer, a Constituição Federal, no art. 7º, limita as horas de trabalho, determina a obrigatoriedade do repouso semanal
remunerado, bem como onera em 50% a remuneração do serviço extraordinário. Ou seja, o legislador constituinte cercou-se de elementos para garantir
a efetivação do lazer do trabalhador.
Nas palavras de Souto Maior (2010):
... esclareça-se que o não trabalho aqui referido não é
visto no sentido de não trabalhar completamente e sim
no sentido de trabalhar menos, até o nível necessário à
preservação da vida privada e da saúde, considerando-se
essencial esta preocupação (de se desligar, concretamente, do trabalho) exatamente por conta das características
deste mundo do trabalho marcado pela evolução da tecnologia, pela deificação do Mercado e pelo atendimento,
em primeiro plano, das exigências do consumo36.
O fato é que o tempo ocupado pelo trabalho, seja ele executado no
estabelecimento ou fora dele (valendo-se de mecanismos tecnológicos) deve
ser remunerado. Contudo, mais importante do que esse reconhecimento é
ter sempre presente que o tempo de trabalho não deve invadir o tempo destinado ao descanso e ao lazer.
Portanto, as novas tecnologias devem ser instrumentos para crescimento e enriquecimento da educação e não justificativa de exacerbação da jornada e consequente precarização da relação de trabalho docente.
4. Considerações finais
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Longe de se pretender esgotar o tema, vez que necessária a discussão,
considerando a constante precarização nas relações de trabalho docente,
constata-se que assim como os trabalhadores e trabalhadoras em geral, também os professores têm direito ao descanso semanal e aos intervalos inter e
intrajornadas. Igualmente aplicam-se aos professores e professoras os preceitos insculpidos na CLT e na Convenção 177 da OIT, apesar de ainda não
ratificada, tais como o direito ao tempo de lazer e todos aqueles direitos de
proteção à saúde:
- há uma ampliação de mecanismos de aproximação e estreitamento
de diálogos entre professores e alunos e entre pais e instituições fora dos
estabelecimentos de ensino;
- há a utilização cada vez mais massiva das redes sociais como instrumentos de socialização da comunidade escolar;
- há confusão entre os limites do pessoal e do profissional quando se
identifica os espaços de trabalho e de lazer, tendo em vista que o trabalho
invade o espaço de descanso.
NASCIMENTO aponta que a história do capitalismo se interliga com a
da mercantilização do ensino superior no Brasil. Mesmo a educação sendo
um direito social fundamental, ela passa, através dos interesses econômicos
do mercado, a mercadoria. Em uma sociedade que privilegia o lucro, o que é
entendido como benefício ligado a uma educação adequada só será exercido
se houver alguma forma do investidor ou do empresário compensar seus
investimentos37.
Assim, em 2007, quando as primeiras empresas mantenedoras de instituições de ensino superior abriram seu capital, iniciou-se a transformação
na estrutura do mercado da educação no país, com a prevalência do lucro
e a transferência dos custos internos, seja para terceiros, seja para a mão de
obra educacional: “aos professores transfere-se custos, reduzindo-se a remuneração e a infraestrutura de apoio pedagógico”40.
Quase 10 anos se passaram entre aquela publicação e esta, e a concluUma disputa no âmbito do ensino privado
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são de que descanso e lazer são direitos que devem ser garantidos a quem
exerce atividade docente não mudou. Mas o que também não mudou são as
formas de relativizar esses direitos, transformando em indefinidas e exaustivas as jornadas de trabalho.
A realidade continua sendo a de demasiadas atribuições, grandes responsabilidades, falta de controle do tempo à disposição dos contratantes,
acrescido aqui da realidade do trabalho virtual. Mais trabalho e menor remuneração. Mais trabalho e menor tempo de descanso. Mais trabalho e maior
exaustão. Mais trabalho e adoecimento.
Mas, na persistência das convicções e esperanças de que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham direito a um trabalho digno, cabe concluir com a Certeza de Fernando Sabino41:
De tudo ficaram três coisas:
A certeza de que estamos sempre começando.
A certeza de que precisamos continuar.
A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar.
Façamos da interrupção um caminho novo.
Da queda um passo de dança. Do medo, uma escada.
Do sonho, uma ponte.
Da procura, um encontro.

NOTAS
Este artigo foi originalmente publicado em 2013 em uma coletânea sobre “a relação dos
professores com a docência e o ambiente de trabalho no ensino privado”. Convidada a
republicá-lo, o faço, agora, em coautoria.
1

Doutoranda em Direito, Mestra em Ciências Sociais, Graduada em Ciências Jurídicas e
Sociais e Especialista em Direito Privado, todos pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos, São Leopoldo, Brasil). Especialista em Nuevos Rectos de Derecho Publico
pela Universidad de Burgos (UBU, Burgos, Espanha) e em Derechos Humanos Laborales Y
Regulación Del Trabajo En La Crisis, pela Universidad Castilla La Mancha (UCLM, Toledo,
Espanha). Tem curso de Aperfeiçoamento em Direito do Trabalho pela Fundação Escola
2
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da Magistratura Trabalhista (Femargs, Porto Alegre, Brasil). É advogada trabalhista, assessora corporativa e consultora na área de gênero e direitos humanos. Integra os grupos
de pesquisas: Núcleo de Direitos Humanos da Unisinos, Coord. Dra. Fernanda Bragato;
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O professor e sua liberdade:
a responsabilidade assombrada por
controles e demandas

Rogério Uzun Fleischman
Procurador do Ministério Público
do Trabalho no Rio Grande do Sul

É clássica a distinção “trabalho manual (físico) versus trabalho intelectual (mental)”, estando, inclusive, na Constituição Federal (art. 7º, inc.
XXXII). Porém, afora situações extremas, a distinção não é tão nítida, sendo
comuns as situações que exigem, do trabalhador, ambas as forças.
A renovação de energia a partir do limite de jornada é tipicamente associada ao trabalho físico. Com efeito, o método de descanso de quem trabalha
precipuamente utilizando-se do esforço físico é, exatamente, parar o trabalho,
já que o corpo precisa descansar. Justamente por esta razão, a limitação de
jornada tornou-se necessária, como efeito do esgotamento físico quando dos
trabalhos repetitivos próprios do início da Revolução Industrial. Ora, este método de renovação de energia nos aproxima dos animais, pois tanto os seres
humanos como os animais descansam quando têm o corpo cansado. Neste
passo, a limitação de jornada é própria de um momento em que o homem
não pensa no trabalho, mas sim precisa recuperar sua energia física. Por pra-

ticar movimentos repetidos, necessita des-cansar.
Mas, para além de descansar o corpo, há outro aspecto fundamental,
que é o de “fazer o que gosta”. Lazer vem do latim licere, que tem o sentido
de “lícito”, “permitido”. No lazer, o ser humano finalmente pode fazer aquilo
que tem vontade. Há uma tendência na doutrina trabalhista de valorizar o
descanso e o lazer como espaços de afastamento do trabalho. Trata-se de
garantir ao trabalhador o direito de fazer, justamente, aquilo que quer (lazer
- licere). Onde lhe é “permitido” fazer o que quer. Onde exerce sua liberdade
e sua vontade é respeitada. O posicionamento de Jorge Luiz Souto Maior é
exemplificativo, como se observa no seguinte trecho:
Se não for, portanto, por uma questão de responsabilidade social, que se pense no problema da desconexão do
trabalho, então, como uma forma do homem (enquanto gênero humano) encontrar-se a si mesmo, para que
consiga ser pai, mãe, filho, amigo; para que leia livros,
assista filmes etc.; para que tenha tempo para rir, chorar,
se emocionar ... Não se adquire a plenitude do ser sem o
sentimento. Este sentimento, aliás, é essencial até mesmo
para que, ao retornar ao trabalho, o trabalhador consiga, enfim, enxergar as pessoas que estão à sua volta. A
distância do trabalho permite até mesmo que a pessoa
se veja no trabalho e consiga, então, avaliar criticamente
sua postura, o que é essencial para, por mais paradoxal que pareça, atingir uma melhor eficiência no trabalho,
mesmo que não seja este o propósito primordial da presente preocupação. (…) Em suma, o tema aqui sugerido
pretende pôr em discussão — para buscar uma resposta jurídica que lhe seja adequada — o grande paradoxo
do mundo do trabalho moderno, que nos desafia, diariamente, e que assim se enuncia: enquanto uma grande
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parcela da população não tem acesso ao trabalho e isto
põe em risco a sua sobrevivência, uma outra parcela, não
menos considerável, está se matando de tanto trabalhar
ou alienando-se no trabalho! (SOUTO MAIOR, Jorge
Luiz. Do Direito à Desconexão do Trabalho. Consultado
em http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/do-direito-%C3%A0-desconex%C3%A3o-do-trabalho, acessado em
04/07/14).
De acordo com o trecho acima, percebe-se que a proposta de desconexão do sujeito com o trabalho busca a desalienação. O afastamento do
trabalho tem que ocorrer porque, no trabalho, o homem não faz o que lhe
é permitido. Mais: no trabalho, ele é desumanizado. Ou seja, cinde-se o ser
humano entre aquele que trabalha (alienado de sua vontade, sem sensibilidade, desumanizado) e aquele que descansa, num tempo-espaço em
que finalmente pode ser aquilo que quer, em que pode sensibilizar-se, em que
pode “viver”.
Esta distinção, porém, é deletéria. Ela sustenta muitas das atrocidades
que se cometem no mundo do trabalho, na medida em que se tem
por pressuposto que trabalhar é sofrer, e descansar é “viver”. Assim,
tem-se que ser humilhado no trabalho “pode” (assédio moral), adoecer no
trabalho “pode” etc. Coisas inaceitáveis no mundo fora do trabalho, infelizmente, são consideradas normais no ambiente de trabalho, tanto por empregadores como por empregados.
A defesa do limite de jornada tem, portanto, como pressuposto um tipo
de profissão em que ou se trabalha com o “mero corpo físico” (que precisa
descansar), ou em que o trabalho é alienado e desumano (e o afastamento é
necessário para fazer-se o que se gosta, para ser possível “viver”). Não é preciso ir muito longe para ver que, ao professor, isto não se aplica por completo,
dado que, exceto se ocorrer uma distorção, o professor não se coloca no
patamar dos alienados no trabalho.
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Sem dúvida, o trabalho do professor tem exigências de cunho físico (a
voz e as pernas, especialmente, são exigidas). Logo, precisa, “fisicamente”,
descansar. Porém, para além desta dimensão, o trabalho do professor é eminentemente intelectual, e isto não pode ser desconsiderado. Ora, no trabalho
que tem componente intelectual, a parada pura e simples não funciona. Melhor dizendo: não funciona isoladamente. Dizer que a mente precisa descansar tem seu grau de verdade, afinal, a mente também cansa. Mas o descanso
da mente não é igual ao descanso físico. Durante o descanso da mente pode
surgir uma ideia, na senda do conceito intrínseco à noção de “ócio criativo”.
Professores, por certo, constroem soluções enquanto “descansam”.
Exatamente por isto, são imensos os desafios de quem tem sempre problemas a solucionar e que, além disto, para solucioná-los, depende da interação com outros seres humanos, que não necessariamente têm o mesmo grau
de engajamento como pressuposto. Basta lembrar que o principal interlocutor
do professor é o aluno, que, não raras vezes, é questionador e resistente à
prática educativa. Assim, há sempre motivo para preocupação, há sempre
demanda intelectual – em outras palavras, há crise. Não há, por conseguinte, a estabilidade e a segurança de quem, por exemplo, corta frangos em
movimentos repetidos no frigorífico e no fim do expediente vai para casa.
Para tornar este problema ainda mais sério, tem-se a concepção disseminada de que a educação é o remédio para todos os males, porque é o processo relacional que sintetiza, em última instância, duas dimensões da vida
que são fundamentais: o questionamento e a construção do conhecimento. A
educação é, assim, a conjugação destes opostos intervinculados – e por isto
mesmo acreditamos tanto nela. O professor, neste quadro, é o centro referencial, que pode bem catalisar o processo e leva-lo a efeito ou, pelo contrário,
tristemente “arrebentar-se”, adoecendo mental ou fisicamente (muitas vezes
com alta gravidade).
Por isto, não há dúvida: a solução é aliar a responsabilidade à liberdade
do educador. Em suma: para que o professor responsabilize-se pelos
resultados, há de ser garantida a sua liberdade.
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Neste aspecto, as tecnologias modernas e os sistemas excessivamente
burocráticos de controle profissional são uma ameaça aos professores, abrindo, por outro lado, uma válvula de escape, uma possibilidade de acomodação.
Explica-se: são uma ameaça porque controles excessivos no âmbito dos onipresentes planejamentos estratégicos, juntamente com constantes demandas
por meios digitais (que partem tanto dos empregadores quanto dos consumidores - alunos e pais de alunos) podem tirar do professor a liberdade, a iniciativa e a autonomia necessárias para lidar com a crise constante. São, também,
uma possibilidade de acomodação, porque o professor pode ser compelido
a, no limite do stress, preferir a segurança dos controles e a ação reativa às
demandas externas, em detrimento da instabilidade própria de quem, longe
da alienação, tem iniciativa e liberdade para construir resultados.
Neste quadro, uma coisa é certa: a dupla pressão (aquela própria
de quem tem responsabilidade pelo que faz, e aquela decorrente
dos excessivos controles externos e das demandas digitais) é humanamente insuportável. E aí está o desafio. Em síntese, o que se quer
afirmar é que sistemas de controles e demandas externas sempre fizeram
parte da rotina do magistério, mas não podem ser a tônica da atividade. Em
outras palavras: não pode o professor ser absorvido em sistemas de controle
e demandas constantes.
Considerando esta problemática, e a já referida crise com a qual o professor cotidianamente lida e na qual está envolvido, são necessárias fontes de
alimentação que o mantenham firme, com autoestima e energia para seguir
em frente. Tais fontes são várias, podendo-se vislumbrar, dentre outras, a
limitação da jornada, o reconhecimento público (que pode vir ou dos estudantes ou da sociedade), o reconhecimento financeiro, o prazer de ver o
aluno interessando-se e aprendendo, e a introjeção da ideia de heroísmo por
exercer uma profissão que implica constante enfrentamento de problemas
cuja solução demanda interação com pessoas que não têm o mesmo grau de
comprometimento (estudantes).
Quanto à limitação da jornada, é necessário ressaltar um fator. O traUma disputa no âmbito do ensino privado
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balho é figura central para os homens, sendo que cada um o vivencia a seu
modo. Muitos, inclusive, atribuem-lhe todo (ou quase todo) o sentido das
suas vidas. Nisto, não há problema: o ser humano, porque único e forjado
no caldo de suas particularidades, pode muitas coisas, inclusive colocar o
trabalho como motivo único de sua existência. Mas deve-se destacar: trata-se de uma possibilidade, e não de uma obrigação. Se obrigação
fosse, haveria afronta evidente ao espaço intocável da escolha individual, o
que leva a uma conclusão necessária: o professor pode ser demandado pela
instituição de ensino, por alunos e seus responsáveis, ou pelo próprio Estado,
a dedicar-se, a envolver-se, a bem desenvolver o seu labor (afinal, trata-se
de responsabilidade profissional de qualquer trabalhador, embora dos professores seja cobrada com mais veemência pelo papel essencial que têm na
construção da sociedade). Mas daí a exigir-se que o professor tenha
seu trabalho como único sentido da vida, que sublime todas as outras dimensões possíveis da existência, há uma grande distância: a
distância do respeito ao espaço individual, ou seja, àquilo que há
de mais caro à civilização ocidental.
Por todo o exposto acima, e pela particularidade do trabalho do professor, a limitação de jornada não pode, realmente, ser a única fonte de
alimentação da atividade docente, na medida em que, em certo sentido, o
professor efetivamente não descansa, pois sempre está envolvido com a educação. Qual, então, a característica que necessariamente deve acompanhar
a limitação de jornada do professor? Justamente, a de mantê-lo em liberdade, mas não desinteressado. Libertar o professor de demandas digitais
constantes e dos excessivos sistemas burocráticos de controle é uma maneira
de buscar esta característica, harmonizando sua responsabilidade com
sua liberdade, preservando sua autonomia sem tirar-lhe o dever de
educar, e evitando que os sistemas de controle e demanda sirvam,
ao contrário do pretendido, à acomodação do docente, que é, e
sempre será, a pedra de toque do sistema educacional.
Há mais: das fontes citadas acima, exceto a limitação de jornada e o re82
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conhecimento financeiro, todas dependem da responsabilidade e da liberdade
do professor. Reconhecimento público, prazer de encontrar soluções,
heroísmo, tudo isto depende da construção feita pelo profissional,
enquanto ser apropriado de seus meios e de seus resultados. Evidentemente, um professor excessivamente controlado e demandado não viverá o
envolvimento e o prazer imprescindíveis para que, no limite, não seja reduzido
ao patamar do trabalhador meramente braçal, cooptado e dependente.
Neste aspecto, as discussões travadas entre Sinpro/RS e Sinepe/RS nos
anos de 2011 e 2012, mediadas pelo Ministério Público do Trabalho, foram
de extrema relevância. Ainda que não se tenha chegado a um consenso formalmente constituído, há que se ressaltar encaminhamentos que, embora
iniciais, apontam para soluções viáveis e interessantes. Da mediação citada,
resultou a seguinte recomendação, expedida pelo MPT (Procedimento MED
001549.2011.04.000/7):
Pelo exposto, e em resumo, o Ministério Público do Trabalho recomenda às instituições de ensino que:
I – abstenham-se de qualquer ato que implique, ao fim e
ao cabo, impedimento ou comprometimento do descanso
remunerado do empregado, cabendo-lhes, para tal abstenção, a utilização de medidas concretas, a serem buscadas na dinâmica própria de cada unidade escolar.
II – não se valham de novas tecnologias para, ao invés de
simplesmente substituírem antigos mecanismos por mais
modernos, obrigarem os professores a trabalho que antes,
na medida em que realizado de forma presencial, implicava correspondente remuneração.
III – não exijam dos professores interação eletrônica direta
com os alunos e seus responsáveis, inclusive na modalidade de “recuperação permanente”.
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IV – não exijam dos professores postagem eletrônica de
material didático de forma regular e fragmentada, ou seja,
feita para períodos curtos e submetida a constante renovação ou utilização, especialmente quando se trate de material de complementação da aula, nela não fornecido.
V – não transformem a postagem eletrônica em mecanismo de interlocução permanente com o aluno.
VI – estabeleçam permanente diálogo com professores,
alunos e responsáveis, sobre o excesso de labor extraclasse, no intuito de alcançar soluções que visem à proteção
dos direitos dos professores ao lazer, ao descanso e à saúde, inclusive no interesse da boa prática docente.
Aos poucos, a discussão está amadurecendo. Trata-se, em verdade, de
um início. O problema não afeta apenas professores: o que desejamos para
todos os trabalhadores é o aumento da liberdade, para que a velha cisão
trabalho/lazer deixe de representar a também velha oposição trabalhar/viver.
Nestas condições, discutir o limite de jornada faz sentido, mas não basta, não
é suficiente: é necessário também discutir a conexão decente ao trabalho,
para que responsabilidade e liberdade estejam integradas. Falando especificamente do magistério, excessivos controles e demandas são um notório
retrocesso.
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O direito ao repouso semanal efetivo

José Felipe Ledur1

1.Introdução
O presente artigo tem como propósito trazer reflexões acerca do repouso semanal e de seu progressivo desvalor enquanto direito fundamental
efetivamente exercitável. Esse caráter se revela na fragorosa incapacidade
social e jurídica para impor limites ao pensamento econômico que atua no
sentido de reduzir a pessoa à mera condição de indivíduo que trabalha para
consumir. Verifica-se mesmo tendência no sentido da confusão entre o espaço da produção e o espaço domiciliar/familiar, o que se exacerbou no período de pandemia da Covid-19. O obsessivo pendor desse pensamento pela
produção neutraliza a capacidade dos indivíduos de configurar a sua vida de
acordo com o princípio/regra jusfundamental do art. 7º, XV, da Constituição
Federal (CF), que assegura aos trabalhadores o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos (destaquei).
A análise a ser desenvolvida visa ao exame de aspectos culturais, antropológicos e axiológicos que se encontram na base do reconhecimento
jurídico que o direito internacional e constitucional conferiu ao repouso semanal remunerado. A partir daí também serão objeto de reflexão os desdobramentos que a matéria obteve no plano infraconstitucional. Por fim, será

feito breve exame de possíveis mecanismos para conter a progressiva incorporação na prática empresarial e social da ideia de que a pessoa está obrigada a se manter, com permanência, mobilizada para produzir.
2. O repouso semanal como um bem cultural da humanidade
Para os povos que possuem influência religiosa judaica, cristã ou islâmica, a destinação de um dia da semana ao repouso ou descanso evidentemente vincula-se à influência do judaísmo, cristianismo e islamismo no que
diz com o modo como se organizou a vida no mundo. No Antigo Testamento, capítulos 1 e 2 do Livro do Gênesis da Bíblia, reporta-se as tarefas que
ocuparam o criador durante seis dias, período a que se seguiu um dia que
destinou ao descanso, tido por ele como santificado. Não importa o dia em
que recai essa pausa – se na sexta-feira, no sábado ou no domingo –, presente a diversa exegese que as três principais religiões fazem da criação ao
identificar o dia da semana destinado ao repouso. Em realidade, o descanso
semanal passou a bem cultural que transcende essa origem ou escolha. Também no mundo oriental a prática do descanso semanal é comum. Tentativas
voltadas a sua abolição, fracassaram.
Constitui dado inquestionável na tradição e cultura de diferentes povos
que a interrupção periódica do trabalho sistemático é exigência vital, ou seja,
depois de certo período de trabalho, segue-se dia destinado ao repouso. A
observação dos fatos naturais bem demonstra que a vida dos seres em geral
constitui um continuum em que se reinaugura, em períodos sucessivos, o
ciclo vital, a criação. Parece compatível com a natureza humana que a interrupção periódica da atividade laboral há de seguir o mesmo princípio. Isso
permite à pessoa recriar-se enquanto tal, sob pena de se instaurar sua própria desumanidade, em vista da negação daquilo que sua natureza lhe exige.
É certo que a consideração daquilo que possa ser adequado ou não à
justificação de limitações ao direito ao descanso semanal subordina-se à passagem do tempo. De todo modo, não se justificam restrições com base em
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razões arbitrárias. Nesse sentido, Peter Häberle reporta a dificuldade que os
juristas têm de definir o domingo e os feriados enquanto bens culturais. Ele
cita passagem de decisão de tribunal administrativo alemão do ano de 1985,
na qual se definiu ser inadmissível, em postos de gasolina, atividade de loja
de conveniência voltada à locação de filmes em domingos e feriados. Segue
a tradução livre da passagem:
“Referindo-se ao estado de silêncio exterior [äussere
Ruhe], a lei designa uma interrupção do processo laboral dos dias úteis, sensível na vida pública [...], o que faz
com que esse dia especial tenha a natureza de ‘domingo
e feriado’, isto é, seja o oposto do dia útil [Nicht-Werktag]
e destine-se ao descanso e à distensão, com a finalidade
de libertar as pessoas de sua vida cotidiana. Esse sentido
profundo dos dias de domingos e feriados só pode ser alcançado quando não só o indivíduo como tal se distancia
de sua atividade produtiva diária, mas quando o trabalho
em geral não ocorre. Há de se garantir por inteiro que
cada cidadão possa, sem ser perturbado por influências
externas, como também por escrúpulos pessoais, cuidar
de sua necessidade por tempo livre, contexto no qual, e
não por último, adquira significado o conhecimento acerca da vigência para todos do repouso laboral. Pois somente essa ciência realmente liberta o indivíduo da pressão
do dia útil e o impulsiona para situação na qual possa,
sem sobrecarga, cuidar de suas inclinações pessoais relativas à participação em eventos confessionais, culturais
ou sociais, quais sejam, seus outros interesses, na medida
em que eles não apontem para a lembrança do trabalho
diário...”.2
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A reflexão que esse excerto contém, produzida no âmbito de um tribunal administrativo, faz ver que a interrupção do processo laboral em um
dia da semana preserva espaço de liberdade pessoal. A liberdade encontra
expressão não só no interesse, legítimo, de se desenvolver atividade econômica, mas também na atenção a interesses outros que inclusive não tenham
expressão econômica. Portanto, pontos de vista puramente econômicos não
justificam autorização que cria exceções à vedação do trabalho nos domingos3. Pensamentos e práticas econômicas contrárias a isso expressam interesses hegemônicos circunstanciais, ao passo que é perene a necessidade dos
indivíduos e da comunidade de suspender, periodicamente, o envolvimento
psicofísico com a atividade produtiva. E o direito ao descanso semanal remunerado do art. 7°, XV, da CF é, precisamente, um direito fundamental de
liberdade, como será visto a seguir.
3. A recepção do descanso semanal
pelo Direito internacional e constitucional
A recepção pelo direito, seja no plano internacional, seja no plano interno de países como o Brasil, ao valor cultural retratado pelo descanso
periódico após determinado período de labor vem de longa data. No direito
internacional do trabalho, a Convenção n. 14 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do longínquo ano de 1921, e que obteve ratificação
pelo Brasil em 1957, prevê o descanso semanal. Ainda no plano do direito
internacional, o art. 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem
assim o art. 7º, d, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais de 1966, ratificado pelo Brasil em 1992, constituem normas cogentes que asseguram o direito ao descanso semanal, ao desfrutar de tempo
livre. E na história constitucional do Brasil, o direito ao repouso semanal é
assegurado desde a primeira constituição social, de 1934, a qual, em seu art.
121, letra “e”, preceituava à legislação do trabalho a observância de “repouso hebdomadário, de preferência aos domingos”.
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A vigente CF reconhece ao direito em apreço o estatuto de direito fundamental nos seguintes termos, consoante seu art. 7º, caput e XV: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social: (...) repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos. Esse direito traduz uma decisão jurídico-objetiva de valor do
constituinte e integra ordenação jurídico-objetiva de valor expressa pelo rol
dos direitos fundamentais dos trabalhadores elencados no art. 7º da CF. Esses direitos destinam-se a proporcionar ao indivíduo que trabalha a obtenção
de meios úteis à promoção da sua liberdade e igualdade frente aos demais.
A propósito disso, é necessário reiterar que o repouso semanal, como
já sublinhado no item 2, supra, assim como o descanso entre uma e outra
jornada e a suspensão do trabalho mediante greve, são típicos direitos de liberdade do indivíduo, compatíveis com o Estado de Direito liberal. De outro
lado, os direitos fundamentais em geral da CF, dentre os quais os dos trabalhadores, concretizam os valores e princípios fundamentais do preâmbulo e
do art. 1º, bem como os objetivos traçados no art. 3º, todos da CF. Basta ler
essas normas para verificar o quanto ressaltam a liberdade e a igualdade.
Trata-se de prescrições jurídicas que não constituem simples “adorno” da
ordem jurídico-constitucional, mas são vinculativas para o Estado e para a
Sociedade porque assim definido pela Assembleia Nacional Constituinte de
1987-8.
No direito ao repouso semanal, preferencialmente aos domingos, como
determina o art. 7º, XV, da CF, despontam duas funções principais dos direitos fundamentais.
A primeira delas é identificável na defesa que esse direito proporciona
ao indivíduo que trabalha, na medida em que impede possa o Estado, por
meio de atividade legislativa ou administrativa, intervir sem justificação adequada em direito fundamental de liberdade, levando ao esvaziamento do
seu núcleo essencial. Significa dizer que o repouso semanal deve coincidir,
preferencialmente, com o domingo. A preferência de que cogita o texto jusfundamental tem exatamente esse sentido: só por exceção admite-se possa o
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descanso semanal não coincidir com o domingo. Essa exceção, segundo entendimento doutrinário prevalente, diz respeito a atividades essenciais à vida
comum, como ocorre em serviços públicos e venda de gêneros de imediata
necessidade, e não ao funcionamento irrestrito da atividade econômica.
Questionável, a esse respeito, é a chancela que o Supremo Tribunal
Federal conferiu à MP 1.539-36-97, sucessivamente reeditada até a conversão da MP 1.982-76/2000 na Lei 10.101/2000, cujo art. 6º (redação da Lei
11.603/2007) prevê, para o comerciário, direito ao descanso aos domingos
uma vez a cada três semanas. Por relevante, considere-se que foi adotada a
prática do “contrabando jurídico” ao se inserir essa regra em medida provisória que tratava da participação nos lucros e resultados. Aliás, o legislador
até foi “pródigo” nas alterações feitas na MP, uma vez que em sua redação
original ela dizia haver o direito a um descanso dominical a cada quatro
semanas...
Além de a abertura do comércio em geral aos domingos atender pensamento estritamente econômico, a imposição de um descanso dominical
nos moldes do referido art. 6º constitui intervenção indevida no direito fundamental previsto no inciso XV do art. 7º da CF porque esvazia o seu núcleo
essencial, o seu âmbito de proteção4. Como já dito, só por exceção é admissível a não coincidência do descanso semanal com o domingo. Se tomado
como padrão o período de um mês (quatro semanas) a exceção corresponde
ao trabalho em um domingo; não a um descanso dominical a cada três semanas de trabalho. Em suma, a palavra preferencialmente do inciso XV foi
ignorada tanto pelo legislador quanto pelo guardião da Constituição.
A segunda função jusfundamental identificável no direito ao repouso
semanal remunerado revela-se no dever de proteção a cargo do Estado em
face de intervenções indevidas no âmbito de proteção jurídica de quem se
encontra fragilizado diante de poder econômico ou social no âmbito da Sociedade. A função de proteção é aquela para a qual convergem todas as
demais funções jusfundamentais no moderno constitucionalismo. O Direito
Constitucional busca dar resposta adequada às interferências ilegítimas pro90
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vindas de forças de poder econômico ou social que intervêm de modo fático
nos direitos fundamentais em geral, neutralizando a sua força normativa.
Quando o avanço técnico dirigido, por exemplo, ao incremento de produtos e processos ao mesmo tempo produz riscos que põem o próprio desenvolvimento em xeque, deve o Estado controlar esse avanço e proteger os
direitos fundamentais atingidos. Também em conflitos privados de tal modo
desiguais, onde os interesses jurídico-fundamentais de uma parte frente à
outra não tenham possibilidade de afirmação, impõe-se o dever de proteção estatal5. Sobrelevam, aqui, deveres de proteção do Estado em face de
intervenções indevidas, oriundas de segmentos da Sociedade, em posições
jurídico-fundamentais. Isso ocorre quando forças econômicas ou sociais de
poder buscam neutralizar ou esvaziar, por exemplo, o âmbito de proteção
do direito fundamental ao repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos.
A imposição, em relação de emprego, de obrigações contratuais que
exigem a prestação de trabalho nos repousos semanais é exemplo de intervenção fática no direito fundamental sob exame. A esse propósito, é sabido
que a utilização da tecnologia para exigir trabalho fora do ambiente empresarial e fora do horário normal de trabalho constitui mecanismo largamente
utilizado por segmentos de diferentes setores econômicos, v.g., o bancário e
o educacional, situação à qual até agora nem a sociedade nem o legislador
deu resposta adequada. A esfera privada do indivíduo que trabalha vem sendo corrompida nos últimos tempos, na medida em que ele está cada vez mais
vulnerável a exigências laborais proporcionadas pelo uso da tecnologia, que
permite a permanente interferência, inclusive nos dias destinados ao repouso
semanal, no seu espaço vital privado.
Com a pandemia da Covid-19, exacerbou-se a tendência de se confundir o trabalho com outras necessidades vitais dos trabalhadores, ao se trazer
as tarefas laborais para dentro de casa. A falta de delimitação do descanso
semanal como espaço livre de ingerências externas ilegítimas traduzidas pela
cobrança de tarefas laborais, contribui à coisificação do indivíduo como mero
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agente de produção. O debate se insere em perspectiva mais ampla, relativo
ao futuro da humanidade, o qual exige alterar o sistema de maximização da
produção e do descarte em sistema de manutenção do necessário à vida.
Finalmente, não é incomum que do exercício da autonomia privada
coletiva pelos sindicatos profissionais e econômicos, assegurado na CF, provenham cláusulas normativas que interferem sem justificação jurídico-constitucional no âmbito de proteção do direito fundamental assegurado no inciso
XV do art. 7º da CF6. Nessa hipótese, a atuação da função de proteção
naturalmente deve levar à invalidação de semelhantes cláusulas. A esse propósito, de forma surpreendente, dado o extenso rol de violações à CF que
ela contém, a Lei 13.467/17 introduziu o art. 611-B na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), o qual estabelece serem ilícitas as supressões de série de
direitos fundamentais por meio de convenções e acordos coletivos, entre os
quais o repouso semanal remunerado.
4. O repouso semanal e a legislação infraconstitucional
No plano infraconstitucional, o art. 67 da CLT, a Lei n. 605/49 e seu
decreto regulamentador contêm a normatividade geral acerca do repouso
semanal. A eles seguiram-se normas especiais ou portarias do Ministério
do Trabalho. Como não podia deixar de ser, a legislação afirma o direito ao
descanso semanal em domingos. O art. 67 da CLT dispõe desde 1943 que
o descanso semanal, no todo ou em parte coincidente com o domingo, deve
corresponder a 24 horas consecutivas, “salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço” (grifei). Entretanto, já a partir da
edição da Lei n. 605/49 e respectiva regulamentação, aspectos relacionados
à remuneração do repouso e mesmo da remuneração diferenciada do trabalho que viesse a ser prestado nesses dias foram objetos de preocupação do
legislador, e não o efetivo repouso. Nesse mesmo passo segue a doutrina e a
jurisprudência, que se contentam em definir as circunstâncias em que possa
haver o trabalho no repouso semanal ou, especialmente, a compensação
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patrimonial devida quando há trabalho nesses dias.
Não obstante esse estado de resignação ante a violação efetiva do direito ao repouso por supostas exigências do mercado, parece decisivo que se
passe a atuar no sentido da proteção efetiva desse direito, a fim de superar
seu esvaziamento mediante simples remuneração. Alguns mecanismos para
tanto serão reportados de modo sucinto no item seguinte.
5. Cidadania ativa e ações processuais inibitórias
Enquanto lesão que atinge a toda comunidade, e não somente o trabalhador enredado com atividades laborais nos dias de repouso, a reação
a esse estado de coisas pode encontrar na mobilização social mecanismo
dirigido ao enfrentamento do problema. Trata-se da assim designada “cidadania ativa”, mediante a qual o cidadão toma parte na formação da vontade
política da sociedade. Iniciativas dessa natureza naturalmente pressupõem
que haja indivíduos dispostos a abandonar a sua menoridade política, de
modo a que tragam ao debate público questões como a que está sob exame
e que não dizem respeito ao interesse exclusivo de uma associação ou de um
ou mais partidos políticos.
Do ponto de vista judicial, é sabido que o art. 8º da CF assegura aos
sindicatos legitimação para propor ações coletivas dirigidas a afrontar a lesão a interesses ou direitos coletivos. A eficácia desse tipo de ação satisfaz o
moderno desiderato do direito, que é o de alcançar, com precedência, a restauração da ordem jurídica violada, e não simplesmente a indenização diante de condutas ilícitas. Os artigos 84 do Código de Defesa do Consumidor e
o art. 497 do Novo CPC proporcionam a utilização de meio processual – a
ação inibitória – dirigida a conter a provável prática futura de ilícito, de ato
contrário ao direito. Essa é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, ao discorrer
sobre a ação inibitória no direito brasileiro7. Destaca, ainda, o autor, no que
diz com o caráter e a finalidade da ação inibitória:
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“A ação inibitória é consequência necessária do novo perfil do Estado e das novas situações de direito substancial.
Ou seja, a sua estruturação, ainda que dependente de teorização adequada, tem relação com as novas regras jurídicas, de conteúdo preventivo, bem como com a necessidade de se conferir verdadeira tutela preventiva aos direitos,
especialmente aos de conteúdo não patrimonial.”8
Por essas razões e outras que se lançaram ao longo deste artigo, há
fundamentos jurídicos bastantes para que tanto a sociedade quanto os trabalhadores diretamente afetados em seu direito por medidas tradicionais ou
mediante meios tecnológicos possam vir a obter proteção estatal que lhes
garanta o efetivo gozo do repouso semanal aos domingos. Exceção a isso só
deverá ser admissível quando atendidos pressupostos materiais ou jurídicos
que a justifiquem.
6. Conclusão
Em termos de síntese conclusiva pode-se destacar que o repouso semanal é direito fundamental que encontra sua fonte material em cultura milenar. Trata-se de direito de liberdade que preserva o indivíduo de injunções
externas incompatíveis com a disposição de um dia da semana para atividades que não o lembrem da rotina laboral. Como direito de liberdade, reconhecido há quase um século em normas de direito internacional, o repouso
semanal remunerado passou a direito fundamental na CF de 1988, passível
não de negação, mas de reconhecimento e de promoção pelo Estado e pela
Sociedade. Entretanto, o que se observa é que o pensamento econômico
prevalecente vem determinando a gradativa erosão e violação desse direito
de liberdade, com a correspondente resignação jurídica e social.
A questão que remanesce é se os cidadãos, a comunidade e os agentes
estatais desenvolverão sensibilidade diante da violação de direitos funda94
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mentais e capacidade para restaurar espaços vitais que efetivamente concorram para que os indivíduos possam, constantemente, recriar-se como
pessoas e construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, da CF).

NOTAS:
José Felipe Ledur é mestre em Direito Público e doutor em Direito do Estado. Foi juiz e
desembargador do trabalho até 2017.
1

HÄBERLE, Peter. Der Sonntag als Verfassungsprinzip. Berlin: Duncker & Humbold. 1988,
p. 52. O original da transcrição é a seguinte: “Mit dem Zustand der äusseren Ruhe bezeichnet das Gesetz eine im öffentlichen Leben spürbare Unterbrechung des werktäglichen
Arbeitsprozesses..., ‘Sonn- und Feiertags’ -Charakter des Besonderen, nämlich ein Nicht-Werktag zu sein, der Ruhe und Entspannung diente und die Menschen aus ihrem Alltag
herauslöst. Dieser tiefere Sinn der Sonn- und Feiertage kann nur erreicht werden, wenn
sich nicht nur der einzelne für sich genommen von seiner Werktagsarbeit distanziert, sondern wenn an diesen Tagen die Arbeit allgemein unterbleibt. Es soll insgesamt gewährleistet sein, dass jeder Bürger ungestört von äusseren Einflüssen, aber auch frei von inneren
Skrupeln seinen Freizeitbedürfnissen nachgehen kann, wobei in diesem Zusammenhang
nicht zuletzt dem Wissen um die für alle geltende Arbeitsruhe Bedeutung zukommt. Denn
erst dieses Wissen stellt den einzelnen wirklich von den Zwängen des Werktags frei und
versetzt ihn in die Lage, unbelästigt seinen persönlichen Neigungen gemäss an kirchlichen,
kulturellen oder gesellschaftlichen Veranstaltugen teilzunehmen bzw. Seinen sonstigen Interessen nachzugehen, soweit diese nicht die Merkmale täglicher Arbeit aufweisen...”.
2

3

HÄBERLE, Peter, Der Sonntag als Verfassungsprinzip. cit., p. 57.

Segundo a doutrina de juristas alemães como Bodo Pieroth e Konrad Hesse, âmbito de
proteção de um direito fundamental é a esfera vital protegida juridicamente ou o objeto de
proteção recortado da realidade pela norma jusfundamental. Pode-se conferir, a propósito,
meu Direitos Fundamentais Sociais – efetivação no âmbito da democracia participativa.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 50.
4

A esse respeito, ver PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard. Grundrechte – Staatsrecht II,
26. ed., Heidelberg: C.F. Müller, 2010, p. 30. A obra encontra-se traduzida para o português sob a denominação “Direitos Fundamentais” pela Editora Saraiva. Acerca da função
de proteção dos direitos fundamentais pode-se examinar também artigo de minha autoria:
Barreiras constitucionais à erosão dos direitos dos trabalhadores e a reforma trabalhista.
Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/121690.
5

6

Acerca da existência de limites à possibilidade da intervenção dos entes coletivos em di-
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reitos fundamentais do trabalho, remeto para meu Direitos Fundamentais Sociais – efetivação no âmbito da democracia participativa, cit., p. 60-2. A intervenção em direito fundamental sem reserva legal ou normativa, como é o caso do repouso semanal remunerado,
é condicionada a uma estrita justificação jurídico-constitucional.
Ver a obra Tutela inibitória e tutela de remoção de ilícito, do citado autor. Disponível em
Jus Navigandi. (Acesso em 17 jul. 14).
7

8

Idem, ibidem.
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O professor, a sala de aula e sua jornada
de trabalho
Heitor Strogulski1 e Günther Gehlen2
Professores

As atividades docentes durante e além da jornada de trabalho
A construção do conhecimento, com o desenvolvimento das habilidades e competências do estudante, se dá a partir da interação entre o professor
e os alunos na turma. Obviamente, a docência segue um plano, o projeto
pedagógico institucional, e em especial, o currículo, que define as aprendizagens que os alunos devem desenvolver.
Esse plano de aprendizagem segue uma base curricular, mas é permeável ao perfil dos estudantes e das famílias, ao ambiente educacional, à comunidade local, à sociedade e ao tempo em que se vive. E para o professor
guiar e motivar o aprendizado, ele utiliza e adequa o ambiente de ensino e
aprendizagem, desenvolvendo atividades antes, durante e após a aula.
A permeabilidade do ambiente de ensino e aprendizagem traz consigo a
evidente necessidade de ajustes constantes e cíclicos das atividades de estudo
do professor, de planejamento, de preparação das aulas, de ensino propriamente dito, de acompanhamento do aprendizado e de avaliação do aluno.
Desde 2020, sob encomenda e com a participação ativa dos sindicatos
dos professores do ensino privado do Rio Grande do Sul, empreendemos
pesquisas de opinião, no ensino superior e no ensino básico, sobre a realidade

da prática docente. Nessas pesquisas, coletamos informações sobre as relações de trabalho e sobre a grande diversidade de funções, papéis e atividades
que o professor realiza em sua jornada.
Constatamos também o aumento da demanda por inovações para a
melhoria na educação e no aprendizado dos estudantes. Entretanto, apesar
do surgimento de inovações metodológicas e tecnológicas, a implantação nas
instituições de ensino depende do envolvimento, capacitação e atuação dos
docentes já sobrecarregados com as demais atividades.
Nas pesquisas realizadas, ficou evidente que o esforço e somatório das
horas trabalhadas para atender todas as demandas da profissão apontam
que ao professor resta cumprir uma extensa jornada extraclasse nos contraturnos, finais de semana e feriados. Ficou claro também que os professores,
além de abrirem mão do descanso e lazer, ainda investem seu tempo em capacitações, no desenvolvimento e produção de materiais pedagógicos. Mas,
infelizmente, toda essa dedicação cobra um preço na saúde física e mental.
Assim, esse texto, a partir daquelas escutas das pesquisas, descreve e
torna visíveis as principais atividades desenvolvidas pelos professores do ensino superior e do ensino básico. Desta forma, esperamos contribuir para
promover o reconhecimento e valorização desse profissional pela sociedade.
1. O docente no ensino superior
No início de 2020 e antes da pandemia realizamos uma pesquisa sobre
a realidade da atuação docente nos cursos de graduação, nas modalidades
presenciais e a distância, e nos cursos chamados de híbridos, como variações
dentro dessas duas modalidades de ensino.
Na ocasião, a discussão girava em torno do impacto da oferta dos cursos sobre a atuação dos docentes na modalidade EaD, as formas da implantação do percentual da carga horária a distância nos cursos presenciais
e o surgimento dos cursos em um formato híbrido, a partir dos cursos EaD.
E também se discutia essas mudanças sob o ponto de vista da entrada dos
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grandes grupos educacionais no Rio Grande do Sul.
Para melhor descrevermos a atuação docente, usamos uma relação de
atividades tradicionais no ensino presencial, acrescidas de atividades comuns,
adaptadas ou específicas para o ensino a distância, formando uma lista única. Além disso, identificamos os papéis dos professores na modalidade EaD.
Para facilitar a exposição, classificamos as atividades dos professores do
ensino superior em atividades de ensino preparatórias, atividades de ensino
em sala de aula e atividades de acompanhamentos, registros e complementares.
As atividades de ensino preparatórias são:
– Planejar a disciplina ou unidade curricular;
– Preparar aula (preparar plano de aula, definir estratégia pedagógica, selecionar conteúdos e exercícios);
– Produzir material didático no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
– Publicar material didático no AVA;
– Revisar materiais didáticos de terceiros;
– Estudar materiais didáticos de terceiros;
– Desenvolver exercícios, práticas e instrumentos de avaliação;
As atividades de ensino em sala de aula são:
– Ministrar a aula para a turma (teóricas/práticas);
– Acompanhar o desenvolvimento das atividades práticas da
turma e individualmente;
– Aplicar instrumentos de avaliação;
As atividades de acompanhamentos, registros e complementares são:
– Avaliar o aluno (redigir relatórios, corrigir provas e exercícios);
– Atender alunos extraclasse;
– Atender alunos on-line (AVA, WhatsApp, e-mail e outros);
– Realizar registros de notas, pareceres e frequências do aluno;
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– Representar a instituição, área e curso em eventos acadêmicos
e atividades externas;
– Participar de reuniões, grupos de trabalho e comissões;
– Compor NDE (Núcleo Docente Estruturante).
Essa lista cobre em grande parte o fazer docente, mas não esgota as
possibilidades de atuação em função das diferenças entre as instituições.
As demais atividades do professor do ensino superior estão relacionadas à gestão, pesquisa e extensão. São atividades importantíssimas que compõem a jornada de trabalho, alocando horas específicas para a sua execução.
Aliás, é comum os professores utilizarem parte da carga horária dessas atividades para dar conta das atividades de ensino, o que é menos comum no
ensino básico como veremos mais adiante.
A modalidade de ensino em que o professor atua também estabelece
importantes diferenças entre as atividades desenvolvidas. Com o EaD, novas
funções e papéis surgiram, como:
– Professor Conteudista: responsável por planejar a disciplina
ou unidade, preparar o plano de aula, definir a estratégia pedagógica, desenvolver e sistematizar os conteúdos e exercícios e
desenvolver os instrumentos de avaliação;
– Professor Ministrante: estudar e publicar os materiais didáticos
no AVA, aplicar os instrumentos de avaliação, avaliar os alunos,
atender os alunos, realizar os registros de frequência e notas e
pareceres;
– Professor Revisor/Curador: avaliador de material didático produzido por terceiros; organizador dos conteúdos que compõem
os módulos/disciplinas;
– Professor Apresentador: atuar na apresentação de conteúdo
multimídia (vídeos, podcast, áudio, intérprete de linguagem de
sinais e outros);
– Professor Coordenador: atender alunos extraclasse; realizar
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controle dos registros de secretária (diário, registros de notas, pareceres e frequências do aluno); representar a instituição, área e
curso em eventos e atividades externas; participar de atividades,
grupos de trabalho e comissões de gestão acadêmica; atender
pais e alunos; propor cursos; atuar na gestão administrativa;
– Professor Tutor: acompanhar e auxiliar os alunos, mediar a
comunicação entre professor Ministrante/Coordenador e alunos,
monitorar e promover o engajamento dos alunos no AVA, direcionar conteúdos, responder dúvidas e orientar alunos, produzir
ou selecionar material didático adicional, corrigir provas e exercícios, elaborar relatórios sobre a evolução dos alunos e prestar
apoio operacional nas atividades dos polos.
Outra constatação importante no ensino superior, além dos novos papéis, foi a redução de carga horária dos docentes em função da implantação
dos projetos integradores e da curricularização da extensão. Como o professor é remunerado por horas-aula, ao reduzir a carga horária das disciplinas,
o professor passa a ganhar menos, mas continua com as atividades preparatórias e de acompanhamentos e registros.
2. O docente do ensino básico
Em 2022, realizamos uma nova pesquisa de opinião, agora com os professores do ensino básico privado do Rio Grande do Sul. De forma geral, as
atividades dos docentes do ensino básico são semelhantes em sua organização àquelas dos professores de cursos de graduação presenciais do ensino
superior.
Na pesquisa, os professores do ensino básico privado apontaram a pressão do excesso de atividades extraclasse e a falta de tempo para dar conta de
todas as demandas. Um exemplo é o uso dos meios digitais de comunicação
que permitem que o professor fique à disposição, fora da sua jornada de
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trabalho, tanto para a escola como para os alunos e famílias.
Constatamos ainda que praticamente toda a carga horária contratada
está alocada em sala de aula e, portanto, sem remuneração para as atividades de ensino preparatórias e de acompanhamentos, registros e ações complementares.
Outro ponto sensível relacionado à carga de trabalho do professor do
ensino básico é a inclusão dos estudantes com deficiência, com ou sem laudos, e que implicam em trabalhos de suporte específico para esse público
como o planejamento, a busca por estratégias pedagógicas, o desenvolvimento e produção de materiais didáticos e acompanhamento individualizado.
Além desses, podemos considerar que outros estudantes também precisam de atividades de adaptação e suporte individualizado, como os que sofrem com síndromes e transtornos diversos: TDA, TDAH, disgrafia, dislexia,
discalculia, ansiedade, depressão e síndrome do pânico.
Apesar da legislação atual não abranger esses públicos em sua redação, a realidade escolar observa o contínuo incremento de alunos com esses
transtornos. Essas condições impõem uma preparação da escola e de seus
docentes para o adequado atendimento a esses jovens quanto ao processo
de ensino e aprendizagem. Os docentes entrevistados deixam claro seu entendimento quanto à necessidade de ter estratégias e ferramentas adequadas
para esses jovens, independente de qual seja o transtorno e o seu grau de
comprometimento.
Destaca-se que além das atividades em sala de aula, a escola precisa
prover aos estudantes com deficiência e demais transtornos, ações de acolhimento, ações de envolvimento com os demais estudantes.
Adicionalmente, são preocupantes os depoimentos coletados na pesquisa de opinião com os docentes do ensino básico, pois apontaram que
as escolas têm diversas deficiências no suporte pedagógico (materiais, ferramentas, espaços, etc) e em prover profissionais de apoio em sala de aula para
esses alunos. Nesse caso, é comum a contratação de monitores que possuem
apenas formação no ensino médio ou são estudantes do ensino superior,
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mas sem formação específica para o atendimento de alunos com deficiência.
Esse aspecto reflete em maior demanda do docente, pois precisa preparar e
instruir as ações desse profissional em consonância com seu planejamento
pedagógico. E por causa disso, o professor passa a assumir essas responsabilidades, mesmo sem capacitação para tal.
Considerações Finais
É evidente o aumento da carga de trabalho, atribuições e responsabilidades para o professor ao longo dos anos, em especial após a pandemia. É
também óbvio que para o professor desempenhar bem a sua função na sala
de aula não é possível sacrificar o seu descanso, lazer e vida pessoal, mesmo
que de forma remunerada com pagamentos de horas extras.
É necessário pensarmos na dinâmica e na organicidade das atividades,
suas fases e características cíclicas ao longo da jornada de trabalho do docente. Pensar que o planejamento é feito considerando uma turma, mas que
a atividade de ensino trata das individualidades. E que o acompanhamento
e avaliação fornecem os elementos para os ajustes necessários nos planos e
busca por materiais didáticos adequados. Essa retroalimentação é essencial e
implica na devida valorização das atividades extraclasse.
Também é evidente que as instituições de ensino devem investir na
informatização e automatização de muitas das atividades burocráticas realizadas pelos professores. E que as instituições de ensino disponibilizem a
infraestrutura e suporte pedagógico especializado para atender os alunos de
inclusão.
A solução que se apresenta é que o professor tenha em sua jornada de
trabalho contratada na escola o tempo suficiente para o desempenho das atividades de ensino preparatórias e demais atividades de acompanhamentos,
registros e complementares.
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Mobilização

As iniciativas da luta do Sinpro/RS pelo reconhecimento e pela remuneração
do trabalho extraclasse aos professores do ensino privado do Rio Grande do Sul tem
marcos importantes, como as campanhas públicas com grande repercussão na mídia,
o ajuizamento de ações coletivas, as pesquisas sobre o impacto desse trabalho na
saúde dos professores, as iniciativas de resistência em nome do direito ao descanso e
os diversos eventos de aprofundamento do tema. Fatos marcantes desse protagonismo
estão registrados em imagens nas páginas seguintes.

Fotos: Igor Sperotto

A partir de denúncia do Sinpro/RS quanto ao descumprimento pelas instituições
de ensino do direto ao descanso dos professores, o Ministério Público do Trabalho
realizou uma audiência pública em dezembro de 2011, com seu auditório lotado e
grande repercussão pública

O procurador do Trabalho que presidiu a mesa, Rogério Uzun Fleischmann, reafirmou o direito dos professores ao descanso e propôs uma saída negociada entre
Sinpro/RS e Sinepe/RS
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Fotos: Valéria Ochôa

Foram realizadas quatro reuniões entre as representações do Sinpro/RS e do Sinepe/
RS, mediadas pelo Ministério Público do Trabalho. As instituições de ensino, no
entando, se mostraram intransigentes em relação às reivindicações dos professores
e ao entendimento do MPT

O Sinepe abandonou as tratativas em maio de 2012. Em consequência, em junho, o
MPT encaminhou às instituições de ensino Notificação Recomendatória com vistas
à garantia do direito ao descanso dos professores do ensino privado
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Fotos: Valéria Ochôa

O excesso de trabalho extraclasse e o direito dos professores do ensino privado ao descanso também foi debatido no Parlamento, Parlamento por iniciativa do Sinpro/RS. Em
novembro de 2011, foi tema de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do RS
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Campanha publicitária criada pela D3 Comunicação para o Sinpro/RS
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Campanha publicitária criada pela D3 Comunicação para o Sinpro/RS
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Fotos: Igor Sperotto

Com a continuidade da resistência patronal sobre o problema, no segundo semestre de
2011 o Sindicato desencadeou o movimento Domingo de Greve, alertando para as demandas de trabalho impostas aos professores, ocupando os dias e horários de descanso e
lazer, como os finais de semana

O Domingo de Greve teve ampla divulgação por meio de campanhas publicitárias do
Sinpro/RS e repercussão nos meios de comunicação, conquistando a atenção da população para o problema do excesso de trabalho dos professores
Uma disputa no âmbito do ensino privado
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A 2ª Semana da Consciência Profissional, em outubro de 2013, reforça o direito ao descanso. A importância da limitação das demandas de trabalho extraclasse foi ressaltada por
dirigentes do Sinpro/RS em visitas às instituições de ensino
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O suplemento especial Tempo pra pensar, publicado no jornal Extra Classe em outubro
de 2013, propôs uma reflexão sobre o direito ao descanso. A publicação teve grande repercussão junto aos professores
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1o Seminário Profissão Professor

A realidade de trabalho dos professores do ensino privado ensejou a
realização do I Seminário Nacional Profissão Professor: Trabalho Extraclasse
X Direito ao descanso, em maio de 2013, no Hotel Embaixador, em Porto
Alegre, com a participação de membros do Legislativo Federal; do Tribunal
Superior do Trabalho, da Associação dos Magistrados Trabalhistas, do Ministério Público do Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Programação do 1o Seminário Nacional Profissão Professor
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Fotos: Igor Sperotto

O 1º Seminário Nacional Profissão Professor, sob o tema Trabalho extraclasse versus
o Direito ao descanso, realizado pelo Sinpro/RS em maio de 2013, no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, reuniu mais de 300 pessoas, entre advogados, professores e
estudantes e contou com ampla repercussão na imprensa

Painel Atividade extraclasse X Direito ao descanso, coordenado pela diretora do
Sinpro/RS, Cecília Farias, com debates do desembargador do Trabalho da 4ª Região,
Luiz Alberto de Vargas (E), e do procurador Gilson Azevedo, do MPT
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Fotos: Igor Sperotto

Painel sobre a jornada de trabalho não remunerada, coordenado pelo diretor do Sinpro/
RS, Cássio Bessa, tendo como debatedores a advogada Luciane Webber Toss, da assessoria jurídica do Sinpro/RS e o assessor parlamentar para a área de educação, José de
Medeiros Neto (D)

A garantia da remuneração do trabalho extraclasse foi o tema de encerramento do Seminário, com painel coordenado pelo diretor do Sinpro/RS, Amarildo Cenci. Foram painelistas a ministra do TST, Delaíde Arantes (E), e Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira,
da OAB/RS
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