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Resumo

Este artigo apresenta os elementos conclusivos da segunda etapa da pesquisa apresentada ao
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de Alagoas (PIBIC
2018-2019), que versa sobre as contratações temporárias de professores das redes públicas
municipais da região metropolitana de Maceió compreendendo os anos de 2008 a 2018. É uma
pesquisa qualitativa (SANTOS FILHO e GAMBOA, 2009), centrada na análise documental,
ancorada nas categorias analíticas trabalho, docência, neoliberalismo e precarização do trabalho
docente. O trabalho conclui pela constatação do avanço do processo de precarização do trabalho
docente, que representa um dos principais desafios para os profissionais da educação e para o
conjunto do movimento sindical.

Abstract

This paper presents the concluding elements of the second stage of the research presented to the
Institutional Program of Scientific Initiation Scholarships of the Federal University of Alagoas
(PIBIC 2018-2019), which deals with the temporary hiring of teachers from the municipal public
networks of the metropolitan region of Maceió. from 2008 to 2018. It is a qualitative research
(SANTOS FILHO and GAMBOA, 2009), focused on document analysis, anchored in the analytical
categories work, teaching, neoliberalism and precarious teaching work. The work concludes by
finding the progress of the precarious process of teaching work, which represents one of the main
challenges for education professionals and for the union movement as a whole.

Resumen

Este artículo presenta los elementos finales de la segunda etapa de la investigación presentada al
Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica de la Universidad Federal de Alagoas
(PIBIC 2018-2019), que se ocupa de la contratación temporal de maestros de las redes públicas
municipales de la región metropolitana de Maceió. de 2008 a 2018. Es una investigación cualitativa
(SANTOS FILHO y GAMBOA, 2009), centrada en el análisis de documentos, anclada en las
categorías analíticas trabajo, enseñanza, neoliberalismo y trabajo docente precario. El trabajo
concluye con el progreso del precario proceso de trabajo docente, que representa uno de los
principales desafíos para los profesionales de la educación y para el movimiento sindical en su
conjunto.
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Introdução

Este artigo apresenta os elementos conclusivos da segunda etapa da pesquisa apresentada ao
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de Alagoas (PIBIC
2018-2019), que versa sobre as contratações temporárias de professores das redes públicas
municipais da região metropolitana de Maceió (Maceió, Rio Largo, Marechal Deodoro, Pilar, São
Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio, Messias, Satuba, Coqueiro Seco,
Santa Luzia do Norte, Paripueira e Murici), compreendendo os anos de 2008 a 2018.

Cumpre informar que a primeira etapa do projeto proposta no PIBIC 2017-2018 logrou apresentar
alguns resultados parciais, que em razão da dificuldade de obtenção das fontes documentais
comprobatórias dos fatos pesquisados, fez com que fosse necessário renovar o projeto para o período
seguinte. Por isso, apesar de não termos superado suficientemente estas limitações da pesquisa –
conforme iremos demonstrar no decorrer do artigo, - julgamos dispor de elementos satisfatórios para
apresentação de resultados mais consistentes sobre o tema. Esses resultados estão sumariamente
expostos neste trabalho.

Na realidade, os próprios impedimentos havidos para o alcance de todos os objetivos elencados
quando da apresentação do projeto, por si só, nos fornecem informações significativas a respeito dos
problemas que circundam o assunto, na medida em que revelam as próprias limitações concretas de
um acompanhamento mais efetivo por parte das diversas entidades sindicais e órgãos de fiscalização
sobre a maneira como as contratações de professores são efetivadas no âmbito das prefeituras no
estado de Alagoas.

Neste trabalho, optamos pela abordagem qualitativa (SANTOS FILHO e GAMBOA, 2009),
recorrendo preferencialmente à análise documental, como atas de assembleias sindicais, anais de
congressos, boletins informativos, requerimentos, representações coletivas, bem como alguns
escassos documentos oriundos do âmbito do Poder Judiciário, a exemplo de Termos de Ajuste de
Conduta, acórdãos, sentenças e despachos.

As categorias analíticas centrais que orientaram a análise dos dados foram trabalho, docência,
neoliberalismo e precarização do trabalho docente, oriundas de importantes referências teóricas que
remetem ao estudo do processo de precarização do trabalho docente em curso. Abreu e Landini
(2003), Castelo (2013), Antunes (2011), Paulani (1999), Tumolo e Fontana (2008), Oliveira (2004) e
Junior e Bittar (2006) foram alguns desses autores que colaboraram para uma melhor compreensão
desta problemática.

Para os objetivos expostos acima, estruturamos o texto em dois momentos principais. O primeiro está
relacionado a discussão sobre a precarização do trabalho docente com base nos aspectos legais, sua
relação com o sistema capitalista e o papel do Estado. O segundo momento corresponde à discussão
sobre as contratações temporárias centradas na região metropolitana de Maceió, analisando os dados
obtidos no decorrer da pesquisa. Nas considerações finais, realizamos um breve balanço dos
resultados alcançados e dos desafios inerentes ao tema.

Precarização do trabalho docente, Estado e capital

Como demonstram estudos recentes, a carreira do magistério não é uma das mais atrativas no
mercado de trabalho. As razões principais podem ser sinteticamente enumeradas: baixa remuneração,
insuficientes condições de trabalho e o elevado índice de indisciplina dos estudantes, além de outros
tantos fatores ajudam no entendimento deste problema, que é histórico, mas que vem se agravando
no decorrer das últimas décadas. Essa questão da baixa remuneração associada ao processo de
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desvalorização social da docência é algo que precisa ser destacado quando se refere ao trabalho no
magistério. Quando visto historicamente no contexto da ditadura militar (JUNIOR; BITTAR, 2006),
a desvalorização do trabalho docente foi aprofundada a partir das políticas educacionais de expansão
da demanda e das matrículas daquele período.

O crescimento econômico acelerado do capitalismo brasileiro durante a ditadura militar influenciou
na elaboração de uma política educacional que se adequasse a esse processo de desenvolvimento
econômico, materializada pelas reformas de 1968 e 1971. Essas reformas possibilitaram uma nova
configuração do trabalho docente, pois os professores da classe baixa começaram a substituir a
pequena elite intelectualizada que ocupava o exercício da docência, havendo uma ascensão
profissional das camadas mais populares em direção à esta carreira, antes restrita a estratos
específicos da população.

Com o desenvolvimento econômico se expandindo, os setores empresariais exigiam um tipo de
educação que se moldasse aos interesses econômicos do capitalismo brasileiro, requerendo a
formação de profissionais aptos a atender as demandas do mercado. Nessa perspectiva, era
necessário contratar um conjunto expressivo de professores que atendesse a essa demanda
quantitativa, que se ajustasse aos interesses do mercado, com uma formação docente aligeirada, mais
técnica e assistemática para dar conta da demanda por mais matrículas na escola pública que vinham
das áreas urbanas em expansão.

Assim, as camadas sociais de origem popular que viram a oportunidade de ascender social e
economicamente por meio do magistério, experimentaram uma crescente deterioração das suas
condições de vida e de trabalho, constituindo o processo de proletarização docente e
consequentemente da desvalorização social do magistério, segundo a análise de Junior e Bittar
(2006).

Nesse quesito, Tumolo e Fontana (2008) consideram que a proletarização é um fenômeno inerente ao
processo de desqualificação e precarização do trabalho docente. O professor sofre com o processo de
proletarização à medida que a precarização se faz presente, havendo uma perda do controle do
processo de trabalho, criação de políticas públicas de rebaixamento salarial, desvalorização e
desprestígio social que atingem diretamente os professores. Esses autores analisam também que a
classe dos professores se constitui como proletária não só pelo processo de proletarização que
sofrem, mas também pelo lugar que ocupam na relação social de produção capitalista, exercendo o
papel de formadores da força de trabalho e da reprodução ideológica do capital.

No Brasil, foi justamente em contraposição a esse movimento de desvalorização do trabalho docente
que foram elaboradas um conjunto de leis que buscavam assegurar uma carreira digna que ofertasse
condições mínimas de desenvolvimento profissional no decorrer dos anos.

Inicialmente, relembramos que, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, Art. 37, inc. II,
o ingresso no serviço público deveria se dar unicamente por meio de concursos públicos,
acrescentando-se que em relação aos profissionais do magistério, as contratações realizadas serão
mediante a realização de concursos de provas e títulos (BRASIL, 2013).

No tocante aos princípios sob os quais o ensino será ministrado, no Art. 206 da Constituição, em seu
inc. V, foi definida a “valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional”, além de reiterar que o ingresso no
serviço público deverá ser “exclusivamente por concurso público de provas e títulos” (BRASIL,
2013). Além disso, para consolidar o aspecto legal da valorização desses profissionais, foi
promulgada a lei nº 11.738/2008, que estabeleceu o Piso Salarial Profissional Nacional para os
profissionais do magistério público da Educação Básica, incluindo a obrigatoriedade de elaboração e
adequação dos respectivos Planos de Carreira e Remuneração (BRASIL, 2008).

Contudo, registramos que infelizmente a legislação não vem sendo cumprida conforme previsto
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pelos seus formuladores. E esta foi uma das principais motivações que nos levou a investigar os
procedimentos de contratações temporárias dos professores na região metropolitana da cidade de
Maceió, face à constatação de certa recorrência, por parte dos entes federativos municipais, do
descumprimento legal dos preceitos constitucionais que, como vimos, definiram como deveriam
ocorrer as contratações no âmbito do setor público.

Normalmente, os contratos firmados entre as partes, Poder Executivo e professores, não obedecem
sequer o piso salarial do município, o que obviamente explica uma das razões da escolha por parte
dos gestores públicos, por essa modalidade de contratação. A situação é mais delicada porque as
prefeituras, no caso dos professores concursados, invariavelmente também não respeitam os pisos
vencimentais previstos na Lei do Piso Salarial Profissional Nacional desde 2008, conforme a análise
de Masson (2017, p. 856):

Embora exista regulamentação para a organização dos planos de carreira dos
professores, essa se dá de forma muito variada, com uma diversidade de
critérios e formatos [...].Essa diversidade se refere às disparidades em relação
ao vencimento inicial e à remuneração final, entre estados e municípios, ao
percentual atribuído a cada elevação de nível, ao tempo de interstício entre as
classes, aos coeficientes relativos à progressão ao longo da carreira, às
formas de definição de nível, classe, referência, promoção horizontal, vertical
e diagonal, dentre outros aspectos.

Tais procedimentos de descumprimento da legislação estão diretamente relacionados ao avanço, nas
últimas décadas, das ideias de redução do Estado que, conforme as análises inspiradas em preceitos
neoliberais, sua expansão originou a crise fiscal dos países em desenvolvimento. Nesta interpretação,
a ampliação, considerada demasiada, das atribuições do setor público ocorreu à custa de uma
acentuada desvalorização monetária e da elevação da carga tributária, onerando pesadamente tanto o
setor produtivo quanto as famílias.

Portanto, conforme a ótica neoliberal, é preciso reduzir o tamanho do Estado, permitindo apenas que
este execute atividades essenciais, lhe retirando o papel de empresário e de financiador de eixos
centrais para o desenvolvimento econômico, no qual ele poderá, no máximo, atuar como regulador
macro-econômico. No interior desta estratégia de redução das funções do Estado, se percebe que o
objetivo central das políticas de corte neoliberal reside na remoção de todo e qualquer tipo de
limitação aos fluxos de geração de lucros para o sistema capitalista (com destaque para o setor
financeiro – especulativo, que avança a passos largos sobre os orçamentos públicos, item
convenientemente ignorado pelos teóricos neoliberais).

O princípio do Estado mínimo se constitui em função do ideário neoliberal de que para o
desenvolvimento da sociedade ocorrer é necessário promover a autonomia do indivíduo,
conferindo-lhe ampla liberdade, especialmente para o exercício de atividades no âmbito do setor
privado.

Contudo, é preciso ponderar que a ideia de Estado mínimo em seu sentido radical é emblemática
diante de um sistema de produção que precisa do aparelho estatal não só para regular e legitimar os
interesses do mercado, mas também para atuar através da elaboração de políticas e programas,
principalmente na educação, que possam garantir a potencialização rentável e lucrativa do sistema.
Assim, Castelo (2013, p. 132) considera que o Estado:

[...] nunca mais deixou de frequentar o núcleo duro do capital monopolista,
nem mesmo durante o neoliberalismo com o programa de privatização. No
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final do processo de reorganização do capitalismo no país, com a formação
do bloco histórico neoliberal, houve um reposicionamento do Estado como
uma potência econômica direta e indireta.

Esse fato demonstra que mesmo na sociabilidade capitalista com um caráter neoliberal, o Estado se
torna figura essencial na manutenção e reprodução dos interesses do capital. Ainda que a ideologia
neoliberal preze pela ideia do Estado mínimo, na prática, torna-se inaceitável manter os interesses de
uma ordem econômica capitalista sem a interferência do Estado com seus mecanismos legais e
políticos.

E, uma vez mais, temos que destacar a função do Estado como patrocinador
direto, que fornece generosamente, até mesmo às mais ricas corporações
multinacionais, os fundos necessários para a ‘renovação’ e o
‘desenvolvimento de instalações’, fundos que o idealizado ‘espírito
empresarial’ da competição privada não pode mais produzir lucrativamente
(MÉSZÁROS, 2011, p. 672).

O Estado, portanto, nem se posiciona de modo neutro diante da lógica mercadológica do capitalismo
nem tampouco está apartado do funcionamento socioeconômico do sistema do capital, que mantém
incólume seu processo de reprodução e acumulação. Pelo contrário, existem representações
importantes do sistema capitalistas na burocracia pública, mas que conforme nossa avaliação
fundamentada em clássicos importantes sobre a natureza do Estado (MÉZÁROS, 2011; GRAMSCI
2002; ALTHUSSER, 1987; POULANTZAS, 1980) disputam internamente o direcionamento das
políticas públicas conforme a co-relação de forças dadas em contextos históricos bastante
específicos.

Contratações temporárias na região metropolitana de Maceió

Conforme as teorias neoliberais, um dos mais significativos “impedimentos” ao livre
desenvolvimento das forças de mercado está justamente no custo do trabalho, que tributa
exageradamente o meio empresarial e o setor público, com excesso de direitos trabalhistas e
garantias previdenciárias.

No Brasil, algumas legislações criadas nos últimos anos evidenciam claramente o viés favorável ao
mercado assumido pelos governos pós-redemocratização. Duas destas leis são bastante
representativas a esse respeito. A primeira, a Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000),
engessou os orçamentos públicos, mas favoreceu a transferência destas receitas ao setor privado. A
LRF definiu limites de gastos com pessoal, mas flexibilizou a contratação de terceiros para a
aquisição de serviços diversos, de modo que a realização de concursos públicos e o reajuste dos
servidores passaram a ter limites bastante rigorosos.

A segunda lei, ainda mais recente, é a lei do Novo Regime Fiscal, apelidada de “Lei do Teto dos
Gastos”, que endureceu ainda mais a possibilidade de expansão dos gastos públicos para as áreas
sociais ao longo dos seus 20 anos previstos de vigência (BRASIL, 2016). O mais contraditório em
relação a esta lei é que ela não definiu qualquer limite aos encargos e juros da dívida pública,
favorecendo o setor bancário-financeiro e o capital especulativo, também em detrimento das políticas
sociais.

Ambas as legislações restringem fortemente os gastos com a folha de pagamento dos servidores
públicos, dificultando tanto as contratações quanto os direitos inerentes às carreiras profissionais, o
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que implica em perda do poder aquisitivo destes profissionais, sobrecarga de trabalho, não reposição
dos servidores aposentados, distinção salarial conforme o regime de contratação, dentre outras
questões relacionadas ao contingenciamento das receitas previstas para estas finalidades.

Para os objetivos deste trabalho, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi a que mais limitou as
contratações dos profissionais da educação durante a década pesquisada, de modo que praticamente
desapareceram os concursos públicos para as atividades consideradas meio, como merendeiras,
vigias escolares e auxiliares de serviços gerais. Estes cargos estão passando por um processo amplo
de terceirização, facilitada pela legislação e, que obviamente, acabou se constituindo na alternativa
preferida dos gestores municipais. Na eventualidade de alguma diminuição da arrecadação ou outra
variável que altere negativamente a receita prevista, os contratos com as empresas são rescindidos,
ocasionando inevitavelmente a demissão daqueles trabalhadores.

No caso do magistério, durante o período histórico considerado, os concursos públicos continuaram
sendo realizados, só que em intervalos maiores e com uma menor oferta das vagas disponíveis aos
candidatos, justamente pela utilização dos expedientes de contratação provisória que estamos
discutindo neste artigo. Nesse caso, a terceirização (ao invés da contratação direta por parte das
prefeituras também) vem se tornado prática comum enquanto a precarização nas relações de
trabalho, no caso dos docentes, vem assumindo contornos mais explícitos.

O aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, chegando,
em alguns estados, a número correspondente ao de trabalhadores efetivos, o
arrocho salarial, o respeito a um piso salarial nacional, a inadequação ou
mesmo ausência, em alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda de
garantias trabalhistas e previdenciárias oriunda dos processos de reforma do
Aparelho de Estado têm tornado cada vez mais agudo o quadro de
instabilidade e precariedade do emprego no magistério público. (OLIVEIRA,
2004, p. 1140).

Tanto a terceirização quanto a contratação temporária direta geram uma menor pressão para os
gestores públicos em relação aos direitos trabalhistas, dada a menor capacidade de organização
destes segmentos que não contam com a importante representação dos sindicatos. Muito menos esses
trabalhadores gozam dos mesmos direitos previstos em lei aos servidores estatutários, circunstância
agravada com a Reforma Trabalhista de 2017.

Em consonância com Freitas (2014, p. 1103), observa-se que:

onde os reformadores controlam a educação, o regime de contratação de
professores sofre modificação radical, já que a proposta destes não consegue
se concretizar totalmente sem que se elimine a estabilidade no emprego dos
professores, pois com estabilidade ele não pode ser demitido como prevê a
‘eficácia empresarial’. Para tal é necessário que a escola pública seja
privatizada ou passe a contratar por regimes que permitam a demissão
sumária do professor considerado ‘ineficaz’.

Deste modo, destaca-se que a instabilidade profissional do docente, através da sua não contratação
efetiva, mas flexível e substituível, possui uma lógica mercantil (em conformidade com os objetivos
do setor empresarial e com o apoio do Estado) de privatização do sistema público de ensino. Visa
também transformar a força de trabalho do professor um fator de produtividade e eficácia, ainda que
à custa da valorização do magistério, da melhoria das condições de trabalho e de uma remuneração
mais condizente com sua qualificação.

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/precarizacao_do_trabalho_docente_e_contratos_temporarios_na_regia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Interessante observar que mesmo nos casos em que a representação sindical é liquida e certa, como
no caso dos servidores estáveis, esse acompanhamento das contratações temporárias se faz
necessário, haja vista que a não realização dos concursos públicos afeta diretamente o cotidiano das
atividades educacionais, seja nas unidades educacionais ou nas secretarias de educação, em virtude
dos problemas criados em termos de continuidade das ações estratégicas e pedagógicas.

Essa representação sindical é importante, frisemos, também pela necessidade de acompanhamento da
execução dos recursos orçamentários, comumente transferidos para os contratos temporários em
detrimento da aplicação dos dispositivos legais dos Planos de Cargos e Carreiras dos servidores, bem
como da suspensão das reposições salariais reivindicadas pelas categorias profissionais.

Como partimos do pressuposto de que esse acompanhamento era corriqueiramente feito pelas
entidades sindicais, antecipamos que durante a pesquisa verificamos a predominância de uma prática
de fiscalização bastante deficitária. O mesmo se pode dizer de outras entidades, como os Conselhos
Municipais de Educação e o Ministério Público, que cometem várias falhas em suas funções de
fiscalização e controle social, mesmo que possamos elogiar algumas ações simbolicamente
importantes observadas no acompanhamento das ações de algumas das prefeituras pertencentes à
região metropolitana de Maceió.

Esse dado é importante para a caracterização adequada desta situação. O principal sindicato dos
servidores públicos da educação, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal),
com sub-sede em 11 municípios e com filiações em 90% das cidades do estado, apresentou poucas
informações sobre a existência dos contratos temporários, o que revela a dificuldade de
monitoramento deste tema pelas organizações trabalhistas.

O que podemos afirmar com precisão é que, por força de lei, as concepções ideológicas de perfil
neoliberal induzem os gestores públicos a reduzirem drasticamente os gastos com as folhas de
pagamento, produzindo a economia necessária ao aumento das exigências do capital
consubstanciadas no superávit fiscal, na dívida pública e na diminuição dos serviços públicos
impondo limites aos “custos” do trabalho. Estas medidas de contenção salarial impactam diretamente
na qualidade destes serviços e nas expectativas de empregabilidade da população trabalhadora
(mesmo naqueles setores que buscam se qualificar, como é o caso dos professores).

Por outro lado, quando se comparam as tabelas vencimentais dos professores concursados,
constatamos que os salários dos docentes concursados, já demasiadamente defasados, ainda assim se
mostram superiores aos salários dos professores contratados, se constituindo em mais um fator de
desvalorização do trabalho dos profissionais temporários. Ou seja, o processo de precarização da
profissão docente se caracteriza de várias maneiras, desde como acontece a contratação à
desvalorização salarial, passando pela ausência de planos de carreira para os professores temporários.
As tabelas abaixo ilustram essas questões:

INFORMAÇÕES SOBRE AS CONTRATAÇÕES DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS:

TABELA 1

MUNICÍPIOS ANO DO
EDITAL

CARGA
HORÁRIA FAIXA SALARIAL

Maceió 2017

20 horas

40 horas

60 horas

R$ 1149,40

R$ 2298,80

R$ 3448,20
Rio Largo 2018 20 horas R$ 954,00
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Marechal
Deodoro 2015 40 horas R$ 10,00 ou R$ 12,44 por

hora aula

Pilar 2019 40 horas
R$ 1497,00

(ou 9,98 hora/aula para
professores/disciplina)

São Miguel dos
Campos 2018

20 horas

25 horas

40 horas

R$ 1200,00

R$ 1062,50

R$ 1700,00
Barra de São
Miguel 2019 0 0

Barra de Santo
Antônio 2019 0 0

Paripueira 2019 40 horas R$ 1410,00

Fonte: Levantamento dos autores.

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL PARA PROFESSORES COM
FORMAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA- 2018

TABELA 2

NÍVEL DESCRIÇÃO/
CARGA HORÁRIA 20 horas 25 horas 40 horas

AELPA LICENCIATURA
PLENA

R$
1551,97 R$ 1940,67 R$

3105,09

Fonte: https://www.sinteal.org.br/tipo-de-arquivo/documentos/

Do total dos municípios que compõem a região metropolitana de Maceió (Maceió, Rio Largo,
Marechal Deodoro, Pilar, São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio,
Messias, Satuba, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Paripueira e Murici), podemos observar pela
tabela 1 que 8 (oito) deles realizaram comprovadamente contratações temporárias no período
pesquisado. Mas isso não significa que outros municípios tenham deixado de recorrer ao mesmo
procedimento, apenas optamos por incluir apenas os municípios em que foram encontradas
evidências documentais.

Em Maceió, além da contratação de professores temporários através dos processos seletivos
simplificados, destacamos a existência da formalização de contratos com professores da própria rede
que se disponham a exercer atividades docentes acima da sua carga horária inicial, recebendo
pagamentos por hora-aula trabalhada. São os chamados “horistas”, em números imprecisos, mas que
já chegaram a mais de 300 contratos na rede municipal de Maceió.

Outra questão importante que merece registro inclui as prefeituras de Maceió, Marechal Deodoro,
Pilar e Paripueira, que assinaram em momentos distintos Termos de Ajuste de Conduta (TACs) com
o Ministério Público Estadual indicando prazos para que fossem lançados os editais de concursos
públicos, no qual obtiveram a autorização daquele órgão para a contratação de profissionais da
educação por intervalo de tempo pré-determinado.
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A cidade de Rio Largo realizou seu mais recente processo seletivo de contratação de professores em
2018 (Edital 01/2018) com as nomeações ocorrendo no mesmo ano. O Sindicato dos Professores
Contratados da Rede Pública de Alagoas (Sinprocorpal) denunciou em janeiro deste ano que os
salários desses profissionais estavam sendo pagos pela prefeitura com atrasos, além do
não-pagamento das férias e do décimo terceiro salário, segundo informação prestada pelo sindicato
por meio da imprensa.

Já a cidade de Marechal Deodoro publicou o edital de seleção pública simplificada para formação de
cadastro de reserva técnica de professor substituto em 2015 (Edital Semed/MD Nº 002/2015). No
ano anterior, porém, a prefeitura tinha sido obrigada pelo Poder Judiciário a nomear 109 professores
concursados em 2009. A Justiça discordou dos argumentos apresentados pela gestão municipal de
que a mesma estava amparada pela Constituição Federal para a formalização de contratações
temporárias com o objetivo de suprir eventuais carências motivadas por licenças médicas.

A prefeitura do município de Pilar publicou edital de contratação por meio de processo seletivo
simplificado em 2019 (Edital s/n), após acordo com o Ministério Público Federal de que as
contratações durariam apenas o prazo suficiente para a organização do concurso público para
contratação de servidores efetivos.

A prefeitura de São Miguel dos Campos também realizou um processo seletivo de contratação para
formação de cadastro de reserva no ano de 2018, argumentando que estas estariam sendo feitas por
excepcional interesse público, conforme os termos do inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal
e da Lei Municipal nº 1.256/2009.

Os municípios da Barra de São Miguel (Edital s/n, 2019) e da Barra de Santo Antônio (Edital
01/2019) também procederam da mesma forma. No caso destas duas prefeituras, é importante
mencionar que o Ministério Público moveu ações judiciais questionando a legalidade das nomeações
de servidores ocorridas em anos anteriores pelos seus respectivos gestores.

A cidade de Paripueira se comprometeu em realizar concurso público para contratação de professores
efetivos em 2019 após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério
Público Estadual. Contudo, realizado no mês de junho, o concurso foi anulado pela prefeitura devido
às suspeitas de irregularidades durante a aplicação das provas escritas. Estas irregularidades foram
apontadas pelos candidatos prejudicados na seleção.

Em relação às prefeituras de Messias, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, e Murici, a pesquisa não
revelou informações consistentes sobre a realização de contratações temporárias durante o período
histórico pesquisado. Os dados encontrados foram insuficientes para inclusão destes municípios na
relação acima; as poucas informações obtidas também se mostraram divergentes entre si,
dificultando conclusões mais exatas a respeito.

As formas de contratação também se diferenciam em termos de reconhecimento de direitos
trabalhistas. Existem municípios que estão realizando formas de contratação com a definição do
pagamento um valor pré-determinado, geralmente vigorando entre os meses de fevereiro a
novembro. Durante estes meses, o valor acordado no contrato é pago em parcelas correspondente ao
“salário mensal” de cada prestador do serviço. Nesse caso, não é garantido o pagamento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, embora se mantenham pactuados os recolhimentos dos valores
devidos à previdência social.

Este cenário se coaduna com as avaliações de Antunes (2011) sobre a gradual desestruturação dos
direitos trabalhistas conquistadas em décadas anteriores, onde mesmo com a centralidade conferida à
categoria trabalho comprovadas no âmbito das relações sociais de produção e nas relações pessoais
mais cotidianas, se configura mais em fonte de sofrimento e exploração dos trabalhadores do que um
meio de realização das suas potencialidades. O avanço dessa exploração das classes dominantes
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sobre os direitos trabalhistas é responsável pela incapacidade das entidades representativas e dos
órgãos estatais de fiscalização do cumprimento destas garantias legais, visto que estas entidades
estão perdendo força política e institucional derivada do aumento das taxas de desemprego e da
pulverização das ocupações profissionais, redefinindo os conceitos tradicionais de emprego e
profissão.

Isso esclarece em parte o porquê da atuação do Sinteal, sindicato com maior representação nesses
municípios, não ter se mostrado uniforme ao longo dos anos de 2008 a 2018. Pesou nesta constatação
o fato de que as direções dos seus núcleos regionais exercem um acompanhamento das questões
educacionais postas em prática pelas prefeituras com maior dificuldade do que na capital Maceió, em
razão dos elementos próprios característicos de uma estrutura ainda bastante autoritária e oligárquica,
inibindo fortemente a organização e a atuação sindical.

O Ministério Público Estadual também encontra dificuldades para dar prosseguimento às denúncias
eventualmente recebidas em função da falta de robustez das provas encaminhadas ou da quantidade
limitada de promotores públicos nos fóruns dessas localidades, o que impossibilita a fiscalização e a
responsabilização dos agentes públicos envolvidos no descumprimento dos preceitos constitucionais
de realização de concursos de provas e títulos para os professores da educação básica.

Passemos às nossas considerações finais acerca dos resultados desta pesquisa.

Considerações finais

No decorrer desta pesquisa de Projeto de Iniciação Científica, algumas expectativas iniciais
acabaram não se confirmando, a exemplo da disponibilidade das informações públicas que
imaginávamos serem de fácil acesso, assim como do acompanhamento das entidades sindicais,
notadamente do Sinteal, que se revelou insuficiente para a obtenção destas informações. Esses
fatores também explicam a morosidade na tomada de providências pelo Poder Judiciário, que
depende das providências a cargo do Ministério Público, que padece de outros tantos problemas de
funcionamento eficaz.

Freitas (2014) situa a contratação temporária como a alternativa preferencial dos gestores públicos de
negação de uma carreira estável aos servidores, envoltos em um círculo infindável de contratos
precários de trabalho que passam ao largo de qualquer direito trabalhista. Gramsci (2002) e
Poulantzas (1980) alertavam sobre as disputas internas do aparelho estatal, que sob o controle
hegemônico das classes dominantes retiram ou negam direitos em paralelo às pressões das
organizações dos trabalhadores, enfraquecidas no decorrer dos últimos anos.

Porém, na medida em que a Constituição Federal e as legislações complementares definem como
devem ser contratados os professores que atuarão no setor público, é preciso que se busquem
alternativas de superação destas limitações criadas em virtude de uma correlação de forças
desfavorável à categoria docente, que na prática tem significado o aprofundamento das condições de
remuneração e trabalho destes profissionais, provocando, por tabela, a deterioração dos indicadores
educacionais das redes municipais.

Notamos que o discurso neoliberal de redução das atribuições do Estado foi bastante competente na
consolidação dos seus pressupostos teóricos no imaginário social. Negam-se as bases elementares da
estruturação de um modelo educacional de qualidade social ao tempo em que responsabilizam esse
mesmo Estado (desprovido dos insumos mínimos de funcionamento) pelo fracasso da educação
pública de modo geral, oportunidade em que seus agentes defendem como solução possível o
fortalecimento da educação privada, apresentada como mais eficiente às famílias que puderem
assumir as elevadas mensalidades naqueles estabelecimentos educacionais melhor conceituados.
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Dadas as mudanças políticas e legais em curso nos anos mais recentes, o trabalho, que antes contava
com certo aparo nos dispositivos legais construídos pela sociedade brasileira, estará
progressivamente sendo entregue à dinâmica e interesses dos setores privados da economia,
desprovidos de qualquer preocupação de cunho social. Restam aos segmentos e organizações sociais,
políticas e trabalhistas recuperar parte direitos perdidos nesse campo, fazendo frente aos desafios
com base na reorganização das categorias profissionais, especificamente em um movimento de
unificação dos trabalhadores da educação, encontrando estratégias legais de cumprimento da
legislação ora existente, naqueles dispositivos que garantem a realização dos concursos públicos
associada a uma maior pressão política dos gestores públicos dos respectivos municípios.

Por outro lado, é preciso que se pavimente um trabalho de cooperação das entidades educacionais
com aquelas instituições do Estado, como o Ministério Público, que poderão ser aliados
fundamentais no respeito à Constituição, bem como a articulação com os órgãos de fiscalização e
controle social. Os caminhos necessários à defesa dos direitos da categoria docente perpassam por
muitas frentes, que não se excluem, mas se complementam.
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