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Para compreender os professores temporários da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis (RMEF), utilizamos os microdados do INEP e realizamos entrevista com 

um professor de Educação Física (EF): Joaquim. Tomamos como referência o método 

progressivo-regressivo sartreano com a ênfase biográfica. 

 

[...] a perspectiva empreendida por Sartre em suas biografias, as quais 

elucidam o indivíduo, com suas peculiaridades, seu projeto de ser, inserido 

no contexto de sua época, de sua cultura, com seus determinantes 

sócioeconômicos, estabelecendo o vai e vem entre a objetividade e a 

subjetividade [...] (SCHNEIDER, 2008, p. 306). 

 

Do ponto de vista sócio-antropológico e por meio da análise dos dados, 

encontramos que quase metade dos professores de EF da RMEF são temporários, porém 

os concursados acumulam mais turmas que os temporários: os 54 professores 

concursados acumulam 347 turmas, enquanto os 52 temporários têm 316. Para ambos, a 

média do número de turmas é de seis para cada. Portanto, se aproximaria da carga 

horária de trinta horas, já que as turmas de EF na RMEF têm três aulas por semana e um 

terço da carga horária é destinada a atividades sem interação com alunos. Há mais 

homens trabalhando como temporários do que como efetivos, enquanto que no caso das 

mulheres ocorre o inverso. Temos 22 homens concursados para 24 temporários, e 32 

mulheres concursadas para 28 temporárias. Quanto à idade, o quadro se coaduna com os 

parâmetros nacionais estando os temporários entre os mais jovens. A média geral de 

temporários e efetivos fica em 39,75 anos e a mediana em 38. Os temporários são mais 

novos, com média de 37,1 e mediana de 34 anos; os concursados têm 42,24 anos em 

média e 39,5 de mediana. Também em relação às idades máximas e mínimas os 

temporários encontram-se entre os mais novos, 22 como mínima e 58 como máxima 

para temporários e 28 e 62 para concursados.  

                                                 
1 Este é um resumo de um trecho da minha dissertação de mestrado (SOUZA, 2018) que objetivou compreender as 

determinações da situação dos professores temporários da Educação Básica pública brasileira, no período de 2011 a 

2017. 
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 Os professores da rede costumam classificar as redes da seguinte forma: a 

melhor seria a federal, depois a municipal, a estadual e pior a privada. Joaquim passou 

pelas três redes públicas: na federal
2
, a experiência foi com estágio não obrigatório

3
; 

com um salário inferior a Rede Federal
4
, a RMEF reserva um terço da carga horária 

para atividade sem interação com os alunos, enquanto a estadual não cumpre essa 

normativa (CNTE, 2016). Para Joaquim, nosso entrevistado, a Rede Municipal conta 

ainda com um sindicato atuante, que luta por melhores condições de trabalho. 

Destaca-se ainda que as diferenças contratuais não impedem que sejam 

estabelecidas relações de solidariedade entre os pares. Joaquim revela que quando 

aparecem dúvidas e impasses sobre a prática pedagógica, recorre ao grupo de 

professores da escola e também a seus colegas de formação. Esse intercâmbio ou rede 

de suporte, pode realizar-se na escola, mas também na sua casa, bares ou restaurantes, 

compartilhando saberes, aflições, estratégias e afetividades com seus pares. As 

formações continuadas ofertadas pela prefeitura, são consideradas por ele como um bom 

auxílio na realização cotidiana de seu trabalho.  

Quanto a temporariedade nos contratos, se observa que os mais antigos tiveram 

possibilidade de efetivar-se, ao contrário dos que ingressaram recentemente na 

profissão
5
. Portanto, os jovens professores de EF da RMEF têm piores contratos do que 

a média geral da rede na mesma faixa etária. A titulação dos efetivos é maior que a dos 

temporários (SOUZA, 2018) e todos os professores efetivos de EF em 2017 atuavam 

exclusivamente nessa rede; dos temporários, sete dividiram suas atenções e trabalho, 

com outras redes de ensino. Os professores temporários, não é o caso de Joaquim, 

costumam relatar dificuldades para o uso dos espaços da escola. 

No ano de 2018 foram ofertadas 3.360 horas distribuídas entre 143 vagas de 40, 

30, 20 e 10 horas. Para todos o trabalho teve início em 15 de fevereiro, porém 130 vagas 

terminam em 21 de dezembro e as 13 restantes variam para tempo menor. Em 47 das 

143 vagas estavam expostos o nome do professor que seria substituído, 96 foram 

descritas como Classe Vaga, repetidas ano a ano, nos mesmos postos de trabalho. 

Enquanto isso profissionais aprovados em concurso ainda não foram chamados. Essas 

                                                 
2 Os efetivos da Rede Federal tem 50% da carga horária destinada à hora-atividade para planejamento de atividades, 

conquanto os estagiários não.  
3 Há um Técnico Educacional graduado em EF que trabalha como professor, mas não tem contrato de professor. 
4 Em 2014 o salário médio dos professores em jornadas de 40 horas semanais era de R$ 7.767,94 na rede federal, R$ 

3.476,42 nas estaduais, R$ 3.116,35 nas municipais e R$ 2.599,33 na rede privada (BRASIL, 2017). 
5 Se considerarmos os professores de EF da RMEF em 2015, 52,7% era temporário, número superior ao da média 

geral de 38,6% na RMEF. Fica ainda mais elevado na primeira faixa etária, até 30 anos (81%). 
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vagas são decorrentes da abertura de novas turmas ou de aposentadoria de professores, 

às quais ainda não houve tempo hábil para realização de concurso público para 

provimento do cargo. Em contraposição à nomenclatura utilizada pela RMEF, de que 

esse professor seja substituto
6
, a maior parte dos professores contratados na disciplina 

de Educação Física como ACT não substitui nenhum professor, pois não há efetivo 

titular para a vaga que ocupa.  

A discussão realizada sobre as legislações municipais que regem a contratação 

dos temporárias foi alterada nos Decretos nº 3621, de 22 de agosto de 2005 

(FLORIANÓPOLIS, 2005), e 9.882, de 2012 (FLORIANÓPOLIS, 2012). Em seu 

artigo 2º., após citar a contratação por afastamento de servidor efetivo descrita 

anteriormente, na lei 2.517 de 1986 (FLORIANÓPOLIS, 1986), acrescenta os casos:  

 
II - quando houver classe vaga temporária; III - quando houver a carência 

de habilitação, decorrente da proposta de ensino; IV - para atender 

programas especiais e convênios; V - nos demais afastamentos temporários 

permitidos em lei (FLORIANÓPOLIS, 2012). 

 

Vemos, assim, rupturas nos marcos legais com o termo substituto em favor de 

temporário, ao menos de 2005 em diante, para atuar em caráter temporário, algo que 

percebemos na análise da oferta de vagas para professores de EF, com uma enxurrada 

de classes vagas, em 2018, que não configuram substituição. Joaquim assume uma 

postura crítica a este situação:  

 

Temporário é uma pessoa que está passando aqui e vai embora, não eu que 

moro aqui, eu resido aqui há 15 anos em Florianópolis. Estudo e trabalho há 

10 anos com educação. Eu não sou substituto na rede. Eu sou porque eles 

querem precarizar o meu trabalho, porque na verdade eu sou um efetivo da 

rede, né. Eu não vou me mudar daqui, eu não tenho intenção de mudar 

(JOAQUIM, 2018). 

 

Ele percebe que é um “passageiro permanente”
7
, pois trabalha tal qual efetivo, 

mas recebe o pagamento e é tratado administrativamente como temporário. Sobre isso e 

a relação do Estado com a educação, Joaquim entende que Eles têm um lado bem 

definido na luta de classes, eu acho, eles estão pra defender quem é rico, para acúmulo 

de dinheiro, eles não estão para ajudar o povo (JOAQUIM, 2018). Essas reflexões 

constatam-se nas propostas que o executivo municipal ofertou durante a greve de 2018: 

demitir os ACTs e reduzir os dias de falta e reposição de aulas dos efetivos, mas não 

                                                 
6 No site da SMEF está descrito como Processo Seletivo para Substitutos (FLORIANÓPOLIS, 2018a).  
7 Para Seki et al (2017a, p. 942) “A tragédia não é nova ou passageira, mas característica da estrutura educacional 

brasileira”.  
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dos ACTs, que teriam o desconto dessas aulas no salário. Eles tentaram pegar no ponto 

mais fraco, o ACT. Que são menos pessoas, que estão em contrato temporário, têm 

medo (JOAQUIM, 2018). O professor recebeu sua rescisão contratual em dezembro de 

2017 e seu salário seguinte foi recebido em maio, mesmo havendo trabalhado na 

prefeitura desde fevereiro, o que contabiliza quatro meses sem renda ou um quarto de 

ano. Seu caso não foi o único na RMEF, tendo outros professores passado pelo mesmo 

problema. Há também um atraso sistematizado, relativo à data de pagamento: a nossa 

data-base diz que a gente vai receber no penúltimo dia de todo mês e a gente recebe 

dois dias depois, a gente recebe três dias depois. A gente deveria receber no penúltimo 

e a gente recebe no segundo dia útil (JOAQUIM, 2018).  

A RMEF estabeleceu um contrato com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e desde então vem reformulando sua forma de atuação. Em 

análise sobre esse processo, Seki et al (2017b, p. 46) perceberam que “Um ardil central 

para a formatação e subordinação do professor ao Acordo encontra-se na mudança da 

carreira e num sistema de avaliação ainda não inteiramente explicitados”. Tais 

mudanças foram expostas na Lei nº 10.372 de 2018 (FLORIANÓPOLIS, 2018b), 

sancionada pelo executivo, que prevê a contratação de professores e demais servidores 

municipais via Organizações Sociais (OS) retirando assim a obrigatoriedade de 

concurso de provas e títulos para exercer essas funções. Na letra da lei está disposto o 

seguinte: “O pagamento de remuneração da equipe contratada pelas organizações 

sociais com recursos do contrato de gestão não gera vínculo trabalhista com o poder 

público, em qualquer hipótese” (FLORIANÓPOLIS, 2018b, p. 6).  

O processo de financeirização do capital fica latente no corpo do projeto, 

podendo a entidade investir o dinheiro do fundo público no mercado financeiro, como 

na passagem do artigo 25, que sinaliza a necessidade de “c) registro atualizado, mensal, 

dos recursos públicos recebidos, inclusive rendimentos decorrentes de sua aplicação no 

mercado financeiro, e sua destinação” (FLORIANÓPOLIS, 2018b, p. 6). Também é 

possível à OS contratar uma empresa terceirizada para a realização dos serviços desde 

que apresente a “relação completa de terceirizados”.  

Sob a égide do discurso da falta de recursos, o governo municipal veiculou 

propagandas nas mídias locais que custaram mais de oito milhões de reais aos cofres 

públicos divulgando o projeto que originou essa lei (SOUZA, 2018). Em suas 

propagandas confessou que se não fosse aprovada, seria atingido o teto da Lei da 
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Responsabilidade Fiscal
8
 (LRF) (BRASIL, 2000). Essa lei, que limitou os gastos com 

pessoal, é utilizada na área educacional, conforme analisado por Souza, Melo e Bonatto 

(2015, p. 80), “muitas vezes como motivo para a restrição da contratação de professores 

efetivos e promoção sistemática da contratação de professores temporários”. 

A prefeitura em uma de suas propagandas afirma que a contratação via OS é boa 

para os servidores efetivos devido ao limite da LRF, “contratando OS, não vai inchar 

ainda mais a folha, permitindo que o limite baixe e que o servidor receba o que é de 

direito” (FLORIANÓPOLIS, 2018d, p. 10). A aprovação da lei das OS ocorreu sob 

forte repressão policial, em um sábado de feriado, apelidado de dia da Inconfidência 

Mané, durante a greve dos servidores municipais, que iniciou no dia 11 de abril e 

terminou no dia 11 de maio (SINTRASEM, 2018).  

Joaquim, entendeu ser a greve contra as OS, a mais significativa das quais já 

participou como professor e estudante. Ele participou por considerar que, por sua 

experiência como ACT, merecia passar a efetivo. Concomitantemente à esperança de 

mudança histórica, existe receio de Joaquim sobre a possibilidade das formas 

contratuais de temporário ou efetivo perdurarem. Busca outras possibilidades de manter 

a subsistência caso os avanços do capital afetem sobremaneira a docência em 

Florianópolis. A greve afeta a população, mas Joaquim considera que estão obrigados a 

usar essa medida para negociar com as autoridades. Muitos dos grevistas tiveram 

descontos no salário e receberam auxílio do sindicato para pagar contas emergenciais: 

não foi o caso de Joaquim que estava sem receber e havia conseguido um empréstimo 

com um colega.  

As formas contratuais na RMEF passam por alterações com a entrada das OS 

como lei em 2018. A efemeridade do vínculo com as redes insere o professor em 

dinâmicas de insegurança financeira e profissional, alteram a organização da vida e 

expressam a forma como eles se movimentam e produzem a história. Verificamos que a 

mãe de Joaquim atuou 25 anos como temporária e ele aos 31 anos ainda não teve 

oportunidade de ter emprego de carteira assinada, embora tenha trabalhado na redes de 

ensino Federal, Estadual e Municipal. A luta é uma constante frente aos cenários de 

terceirização que interpõem os interesse dos capitalistas em contraposição ao dos 

                                                 
8 No site da prefeitura de Florianópolis foi publicado, em 9/04/2018, que “Para abrir as 10 creches bem como colocar 

a UPA Continente para atender a população, o município precisa de mais de 700 novos servidores. Proibida de 

admiti-los via concurso pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura alega que a única forma é viabilizar com 

Organizações Sociais, a exemplo de outros Estados e Municípios brasileiros. „Ou é por OS, ou não temos como abrir 

essas unidades que iniciaram ainda na gestão anterior. Não podíamos também parar obras, porque são importantes 

para a população‟, explicou o Prefeito Gean Loureiro” (FLORIANÓPOLIS, 2018c). 
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trabalhadores. Essa situação da luta foi construída em convergências e tensões de 

projetos que se unificam na formação de um grupo no enfrentamento a projetos 

antagônicos. Tal questão, para além das relações tecidas com colegas durante o período 

de graduação e laços de solidariedade conformados no cotidiano extrapolam na disputa 

de projetos de futuro da escolarização em Florianópolis. 
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