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RESUMO 

 

O texto, abarcado pela linha de pesquisa de Políticas, Gestão e Formação de 

Professores, discute a relação púbico-privado no Ensino Superior em uma instituição 

no interior do estado de Goiás, de modo a destacar o trabalho docente na Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior – Fimes – de Mineiros-GO. A pesquisa, de 

caráter documental e empírico, de predomínio qualitativo, foi realizada com docentes 

da instituição, escolhidos aleatoriamente. Como aporte teórico para a análise dos 

dados, utilizaram-se autores que se filiam à perspectiva crítica de educação. Os dados 

da pesquisa apontam que os docentes da instituição analisada apresentam processos 

de alienação, por trabalharem em estruturas precarizadas, e notou-se, ainda, que eles 

não percebem as cotidianas práticas neoliberais dentro da instituição, mesmo sendo 

esta uma Fundação Pública Municipal, regida predominantemente por normas 

públicas. Verificou-se que o capital se torna sobrepujante ao trabalho docente e ao 

próprio ensino, que se constitui a essência do conhecimento. Concluiu -se que, a 

partir dos anos 1990, as políticas governamentais facilitaram a entrada de capital 

estrangeiro no ramo de ensino, principalmente no Superior. Como consequência, 

recursos públicos também contribuem para o avanço dos grandes conglomerados 

educacionais. Desse modo, banalizou-se o conhecimento formal, fomentou-se a 

subproletarização do trabalho docente não apenas nas instituições de ensino superior 

privadas, mas também nas públicas e nas público-privadas, como é o caso da Fimes. 

Por fim, evidenciou-se que as condições de trabalho dos profissionais da docência no 

Ensino Superior público-privado da Fimes, em Mineiros-GO, são precarizadas pelo 

processo de mercantilização do trabalho.  

 

Palavras-chave: Mercantilização. Precarização. Trabalho Docente. Ensino Superior 

Público-Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The following article, covered by the research of policy, management, and formation 

of professors, discuss the public-private relationship of higher learning on a state of 

Goiás's countryside stitution, emphasizing professor's work on FIMES - Fundação 

Integrada de Mineiros. The research, from a documentary and empirical view and 

qualitative predominance, was carried out on professors from the institution, 

randomly chosen. As a theoretical support for data analysis, authors that join the 

perspective of critical education were used. The data analysis shows that the 

professors from the analyzed institution present process of alienation, professors are 

working on precarious structures and they do not realize daily neoliberal practices 

inside the institution, even though It Is a public municipal foundation, mostly ruled 

by public standards. It can be observed that that capital overcomes professor's work 

and the teaching process itself, which is the knowledge essence. It Is concluded that 

since the 90's, government policies facilitated the foreign capital entrance on the 

teaching field, mostly in the higher education field. As a consequence, public 

resources also contribute to big conglomerate advances. The formal knowledge was 

minimized, sub-proletarianization was stabilized on professor's work not only on 

private higher learning institutions but public and public-private ones, which is 

FIMES case. Finally, the work conditions of public-private higher learning 

professionals on FIMES in Mineiros-GO is harm by the process of higher learning 

commodification. 

 

Key words: Commodification. Precarious. Professor's work. Public-Private Higher 

Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda o trabalho docente
1
 na instituição público-privada e 

a mercantilização dessa atividade, fato este que se traduz na estrutura dessa nova 

instituição de Ensino Superior a Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – 

Fimes – de Mineiros/GO. 

O estudo atentou para o fato de que os docentes das entidades público-

privadas de Ensino Superior desempenham um importante papel, mas isso se dá no 

contexto da intensificação e exploração da força de mão de obra para a produção de 

capital, aspecto que altera o sentido do trabalho e da vida dos trabalhadores em 

educação. Essa situação é configurada pela precarização
2
 do trabalho docente.  

Para o desenvolvimento desta investigação, foram fundamentais as análises 

das políticas públicas para o Ensino Superior, tal como a interiorização das 

universidades, as quais revelaram o empenho do Estado em ampliar a oferta do 

Ensino Superior no Brasil e o fomento de capital estrangeiro.  

As políticas educacionais, a partir da década de 1990, enfatizaram a 

importância de oportunizar a entrada na educação superior a um sempre maior 

número de pessoas, principalmente àquelas residentes nas regiões mais distantes dos 

grandes centros de ensino e pesquisa.  

Neste estudo, também foram considerados os aspectos que envolvem as 

políticas públicas do Estado, bem como o aumento das facilidades para o acesso ao 

Ensino Superior de um volume quantitativo de alunos. Tal vertente ainda buscou 

compreender o trabalho docente no setor público-privado. Discutiu-se sobre a 

massificação do processo de mercantilização
3
 e precarização do trabalho docente sob 

o olhar capitalista. 

Entre outros aspectos apresentados neste estudo, foram avaliados os 

contextos educacionais e sociais que se modificam com as políticas que detalham a 

                                                           
1 

Trabalho docente [...] compreendido como uma das facetas do trabalho, que se objetiva pelas mediações das 

circunstâncias determinadas de diferentes particularidades históricas. Assim, o trabalho docente representa o 

papel em que determinados indivíduos exercem, de forma profissional (professores e professoras), o ato de 

produzir conscientemente a humanidade construída social e historicamente em cada indivíduo singular (SILVA, 

2011, p. 44).  
2
 Precarização é a piora das condições de trabalho, como, por exemplo, as longas jornadas de trabalho, baixos 

salários e exclusão do trabalhador dos benefícios do seu trabalho (MANCEBO, 2007). 
3
 Para Marx a mercantilização é um processo que transforma tudo em produto, desde o fruto da produção do 

trabalho, até a mão de obra e o próprio trabalhador, em um contexto de mercantilizar para satisfazer o mercado e 

o sistema capitalista (FERNANDES, 1989). 
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inserção no Ensino Superior, de modo a se considerar, segundo os apontamentos de 

Carmo et al. (2014), as diferentes possibilidades como os programas Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, o Programa 

Universidade para Todos – Prouni e o Fundo de Financiamento Estudantil – Fies. 

Os caminhos teóricos percorridos até o presente momento dialogam com os 

seguintes autores: Carmo et al. (2014); Cunha et al. (2014); Aires (2010); Melo e 

Oliveira (2010); Santos e Cerqueira (2009); Franco (2008); Severino (2008); Oliveira 

(2008); Sguissardi (2005); Oliveira (2004); Raimann e Guido (2003) e Silva Júnior e 

Sguissardi (2000-2013). Estes abordam discussões que envolvem o Ensino Superior 

no Brasil, seu processo de mercantilização, que tem como propósito a domesticação 

da mão de obra especializada, dentre outros temas.  

É inegável o fato de que o Ensino Superior no Brasil passa por um período 

expansionista, com ênfase desde 1990
4
, porém, essa expansão traduz a domesticação 

do trabalhador/acadêmico para o mercado de trabalho.  Essa mudança não trouxe 

transformação substancial, no que se refere ao propósito social da educação, por isso 

precisa ser analisada como um processo de evolução no campo econômico e 

mercadológico e não educacional. 

Diante do exposto, tem-se que este estudo levantou a seguinte questão 

norteadora: De que modo se dá o trabalho docente no Ensino Superior público -

privado: o caso da Fimes em Mineiros/GO?  

É oportuno e viável discutir o presente tema, uma vez que, com ênfase para o 

período a partir da década de 1990, o Ensino Superior se apresenta com nova 

identidade, tendo em vista que as políticas públicas para o setor deram conta de 

modificá-lo substancialmente, sem, no entanto, retomarem o propósito social da 

educação. Isso acaba por perpetuar os interesses do capital econômico e, ainda, 

fortalece-o, devido aos clamores sociais acerca do acesso ao Ensino Superior, assim 

consideram Silva Júnior e Sguissardi (2000) quanto à mercantilização da educação 

superior e no tocante à domesticação dos acadêmicos de instituições sup eriores 

privadas. 

                                                           
4
 Década em que ocorreram reformas no ensino superior originadas nas reformas executadas pelo Estado, no 

campo econômico e político, a partir da argumentação de que era necessário tornar a economia brasileira mais 

competitiva, pois o mercado se apresentava global e, era preciso ganhar o mercado internacional (SOUZA, 

2018). 
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O objetivo principal deste estudo é investigar o trabalho docente no Ensino 

Superior público-privado, com especificidades para o caso de Mineiros-GO. Quanto 

aos objetivos específicos, estes se constituíram em: 1. Traçar, a partir dos anos  1990, 

um histórico cronológico que traz a evolução do Ensino Superior no Brasil; 2. 

Realizar uma análise acerca das condições do trabalho docente no setor público -

privado; e 3. Investigar as condições de trabalho docente no Ensino Superior público -

privado da Fimes em Mineiros-GO. 

Feitos esses encaminhamentos preliminares, aponta-se para a fato de que o 

primeiro capítulo contempla a apresentação de estudos teóricos acerca do trabalho, 

enfatizando o trabalho docente no ensino superior, de forma a demonstrar aspectos 

que envolvem a atividade do profissional docente.  

O segundo capítulo apresenta-se como parte teórica e desenvolve o traço 

histórico do Ensino Superior no Brasil, com articulações acerca do Ensino Superior 

no período anterior e posterior à década de 1990, com o aumento das instituições 

particulares e com o incentivo do governo para o acesso da população ao curso 

superior. 

O terceiro capítulo expõe as condições de trabalho no Ensino Superior 

público-privado em Mineiros-GO, bem como os aspectos metodológicos sob os quais 

foi construído o estudo e, ainda, as circunstâncias que envolvem o Ensino Superior e 

o trabalho docente público-privado. 

Ao final do texto são apresentadas as considerações finais, que evidenciam o 

processo de precarização e mercantilização do professor no ensino superior público-

privado, tendo como base de análise de dados primários a Fimes, em Mineiros -GO, 

que apresenta problemas que são comuns às universidades em todo o Brasil.  

As considerações finais enfocam ainda os avanços do trabalho no quesito 

análise do processo de mercantilização do professor no ensino superior, que vem 

ocorrendo no Brasil de forma mais veemente a partir da década de 1990, quando as 

políticas públicas governamentais facilitaram e fomentaram a entrada de capital  

estrangeiro no ramo de ensino, valorizando o capital em detrimento ao trabalho.  
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CAPÍTULO I – TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

 

Este capítulo aborda o processo de massificação e mercantilização quanto ao 

desempenho da atividade do profissional docente, posto que sua posição em relação 

às vivências está em contínua transformação e necessita ser abordado de forma a 

discutir as fragilidades. 

As reformas do Estado em todo o processo de educação no Brasil, assim 

como no Ensino Superior, trouxeram mudanças no contexto organizacional escolar, 

de modo atingir especialmente o profissional docente e, nessa seara, intensificou o 

processo de precarização do trabalho na docência. Assim, os professores passaram a 

vivenciar o conflito no âmbito de execução de suas at ividades (MELO; OLIVEIRA, 

2010). 

A razão do conflito que ocorre entre o profissional da docência e a estrutura 

organizacional se encontra no fato de que o interesse é a modernização da instituição 

e não a facilitação/modernização da atividade docente, ou seja, ocorre a precarização 

da atividade docente em nome do desenvolvimento econômico e organizacional das 

universidades. 

Relevante é refletir os fatores que envolvem a massificação mercantil da 

educação e, consequentemente, do trabalho docente. À luz dessas ponderações, 

partindo desse princípio, infere-se que, para que se possa explicar a massificação 

mercantil da Educação Superior, é preciso analisar os aspectos que envolvem o ajuste 

neoliberal e a mundialização do capital, que tem no lucro financeiro sua 

fundamentação (SGUISSARDI, 2015).  

Mais do que uma abertura comercial e financeira, o domínio do capital em 

relação à força de trabalho sucumbe a vida e os interesses do trabalhador em prol do 

capitalismo. 

Analisa-se que um dos fatores que geram esse processo de fragilidade no 

desempenho do trabalho docente é a reduzida ou inexistente participação no processo 

que envolve a estrutura das políticas educativas, sendo que as decisões que permeiam 

o processo ensino-aprendizagem no campo acadêmico partem de cima para baixo. 

Como bem expõe Marx (2010), a emancipação política representa um progresso para 

humanidade, pois constitui uma forma de emancipar a própria humanidade, desde que 

seja uma forma real e prática de emancipação.  
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Para Karl Marx (2010), a emancipação do ser humano é como um movimento 

decorrente da atividade humana que inclui o homem individual, real, recuperar para 

si o cidadão abstrato:  

 

A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da 

sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro, a 

cidadão, a pessoa moral. Mas a emancipação humana só está plenamente 

realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o 

cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem 

individual na vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações 

individuais quando o homem tiver reconhecido e organizado suas “forças 

propres” (forças próprias) como forças sociais e, em consequência, não 

mais separar de si mesmo a força social na forma de força política (MARX, 

2010, p.54). 
 

Como já dito, as políticas educacionais são apresentadas de cima para baixo 

(do governo para a sociedade), como imposição daqueles que detêm o poder político 

e econômico, sendo possível que os resultados se tornem falhos e geradores de  um 

contexto mercantilizado, que não traduz a essência do papel do trabalho docente.  

Essa precarização é gerada ou geradora da própria mercantilização do 

trabalho. Nesse sentido, encontra-se em discussão, segundo Tiriba e Magalhães 

(2016, p.88), a própria hegemonia, “[...] do trabalho sobre o capital, um grupo de 

trabalhadores associados ou comunidades inteiras persistiram em criar, recriar e 

afirmar culturas do trabalho que contrariam a perspectiva de mercantilização da força 

de trabalho e da própria vida”. 

Ao avaliar o processo de mercantilização do trabalho docente, isto é, do 

sistema de educação, com foco exclusivo na educação superior, Oliveira (2004) 

aponta que se o capital se torna mais importante do que a ciência ocorre um lapso no 

objetivo do sistema de Ensino Superior que é a formação de sujeitos autônomos, 

intelectuais e cientistas. Para isso, é necessária uma mudança de postura no contexto 

integral do sistema. 

Ademais, é preciso lembrar que, nesse contexto, o profissional fica 

subjugado a uma atividade que não se volta para o ensino de qualidade, mas para 

posicionamentos normativos determinantes das atividades e para a precarização do 

trabalho docente (OLIVEIRA, 2004).  

À luz do que foi comentado, o contexto demonstra um ambiente propício 

para a precarização e para a mercantilização do trabalho docente, gerando um quadro 

negativo para o desempenho do trabalho. Por tudo isso, esta pesquisa se desenvolveu 

com o objetivo de conhecer o trabalho docente no Ensino Superior, de modo a 
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delinear o conceito de trabalho e de trabalho docente, cujo foco está no campo 

profissional desse trabalhador.  

 

1.1 Trabalho 

 

Importa ressaltar que o termo trabalho apresenta um conceito amplo e atrela -

se à ideia do processo produtivo de bens e serviços de consumo e, além disso, dos 

elementos socioeconômicos nos quais os trabalhadores de todas as atividades se 

encontram inseridos. Tal aspecto evidencia o fato de o trabalho vincular -se ao capital 

e aos valores socioeconômicos que se relacionam à mercantilização.  

Sobre a educação e com base na ideia progressista do trabalho como 

princípio educativo (TIRIBA; MAGALHÃES, 2016), no trabalho docente tal 

premissa faz sentido, desde que resguardada a importância de políticas que permitam 

o aprimoramento do desempenho da referida atividade. 

Está implícito no trabalho docente a pesquisa, ao ensino e a extensão, 

todavia, o capitalismo torna a atividade docente um serviço que visa, acima de tudo, 

o lucro para as instituições, em detrimento da própria docência. 

Sendo assim, o trabalho constitui uma das bases elementares da obra 

marxista, que traz como uma das principais categorias o trabalho, que é a base de 

toda a atividade econômica. Posto isso, é relevante a sua compreensão, tendo em 

vista que se refere de forma direta ao homem e à sua relação com a sociedade. 

Denomina-se trabalho a arte de transformação da matéria em produtos pelo 

indivíduo, de forma que o produto desse trabalho possa satisfazer suas necessidades e 

permitir a execução de suas atividades sociais. Marx pontua que:  

 

O trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que 

o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 

com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como força 

natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 

corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar -se da 

matéria natural numa forma útil para a sua própria vida. Ao atuar, por meio 

desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá -la, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1980, p.202). 
 

O trabalho no modo de produção capitalista é visto como produto, 

propriedade do capitalista, sempre com valor de uso e de troca. No que diz respeito a 

essa (re)produção, Marx (1980) destaca que  
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Primeiro, ele quer produzir um valor de que tenha um valor de troca, um 

artigo destinado à venda, uma mercadoria
5
. Segundo, ele quer produzir 

uma mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma dos valores das 

mercadorias exigidas para produzi-la, os meios de produção e a força de 

trabalho, para as quais adiantou seu bom dinheiro no mercado (MARX, 

1980, p.202). 
 

O trabalho é executado de forma mecânica, não existindo um processo 

humanizador que reconheça o trabalhador um ser social. Tal realidade se enquadra 

também em relação ao trabalho do professor. Nesse âmbito, o homem é forçado a 

vender a sua força de trabalho em troca de sobrevivência, o que o transforma em 

mercadoria. Dessa forma a fazê-lo refém da burguesia que o explora (OLIVEIRA et 

al., 2011). 

O ambiente de trabalho massifica o trabalhador, isso porque prioriza o 

crescimento/desenvolvimento econômico, sendo essa realidade um elemento que 

influencia negativamente as atividades docentes no Ensino Superior, ainda mais nas 

instituições privadas (BRUNO, 2011).  

Quando se analisa a compreensão sobre o conceito de trabalho, aponta-se que 

este vem a ser uma atividade essencialmente humana, que passa por um processo de 

decomposição depois da exteriorização. Como destaca Marx (2004, p.81), “o 

trabalhador encerra sua vida no objeto: mas agora ela não pertence mais a ele, mas 

sim ao objeto.” Ou seja, o poder explorador do capital e a perspectiva de acumulação 

tornam o homem escravo do trabalho, obrigando-o a gastar-se no trabalho a tal ponto 

que não mais se identifica com ele. A vida do trabalhador pertence ao próprio 

trabalho, de forma que não pertenceria mais a ele, mas tão somente ao trabalho.  

Conforme Souza (2012), é possível entender que, durante o trabalho, o 

trabalhador encontra-se “fora de si” e somente volta a se sentir “junto de si” quando 

está fora do trabalho. Pode-se avaliar que o trabalho não pertence ao trabalhador, 

sendo elemento causador da perda de si mesmo. Nesse sentido, afirma-se que o 

trabalho em relação ao trabalhador é uma forma de estranhamento ou ainda de 

exteriorização. 

Tendo em vista que o trabalho consiste em uma atividade humana, ele 

deveria ser executado em um ambiente humanizado, de forma a permitir a 

                                                           
5
 De acordo com Marx (1980), a mercadoria é o produto que se produz para satisfazer o mercado, porém, não 

contempla o uso imediato do produtor. É o produto de exclusão do trabalhador por seu trabalho. 
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valorização do esforço laboral do homem, de forma a não valorizar somente o 

produto de seu esforço e a materialização produtiva em detrimento de sua existência.  

Para Marx (2004, p.25), “o trabalhador não tem apenas de lutar pelos seus 

meios de vida físicos, ele tem de lutar pela aquisição de trabalho, isto é, pela 

possibilidade, pelos meios de poder efetivar sua atividade”. Em relação a esse 

aspecto, verifica-se que a vivência em sociedade se torna “expressão de uma relação 

social fundada na propriedade privada, no capital e no dinheiro” (ANTUNES, 2004, 

p. 9). 

Ao tratar da relação do trabalho com o ser humano, Marx (2004, p. 146) 

esclarece que é a particularidade do trabalho que permite ao ser humano o seu 

vínculo social, sendo que “[...] o trabalho que se apresenta no valor de troca é 

pressuposto como trabalho do indivíduo particularizado e se torna social assumindo a 

forma do seu oposto direto: a forma da generalidade abstrata”.  

Conforme exposto, o trabalhador deve ter o trabalho como parte de sua vida, 

porém, não pode ter este como a única fonte de benefícios econômicos, pois, se isso 

ocorre, o trabalho escraviza o trabalhador, o que gera um quadro desfavorável no 

campo individual e coletivo.  

É importante citar, ainda, que, a partir do século 20, o trabalho passou a ser 

discutido no campo filosófico e acadêmico, tornando-se uma área de conhecimento 

que passou a ter interesse e valorizar a obra de Karl Marx “O Capital”, o qual trouxe 

a discussão sobre os processos de produções na sociedade capitalista. Assim, “[...] o 

capital assume, em seu processo, uma lógica onde o valor de uso das coisas foi 

totalmente subordinado ao seu valor de troca” (ANTUNES, 2007, p. 17).   

Percebe-se, historicamente, que a qualificação da atividade laboral do 

trabalhador não se apresentou, e tampouco se apresenta, favorável, tendo em vista a 

forma de exploração do trabalhador, visto que a produção em série e o lucro 

econômico-financeiro se tornaram os principais elementos da realidade do trabalho 

na sociedade. 

Por isso, ao avaliar os elementos que circundam o trabalho, aponta Marx o 

fato de que o trabalho, mesmo quando qualificado, constitui um processo que 

beneficia a classe burguesa (os mais ricos), pois:  

 

[...] O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz desnudez para 

o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz 
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beleza, mas mutilação para o trabalhador. Substitui o trabalho por 

máquinas, mas joga uma parte dos trabalhadores de volta a um trabalho 

bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz idiotia, 

cretinismo para o trabalhador (MARX, 1989, p.152).  
 

Para se aprofundar no conhecimento sobre as consequências do trabalho no 

campo social, tem-se que Marx (1989) tratou sobre as contradições do trabalho que 

liberta e escraviza o trabalhador; é gerador de benefícios que os trabalhadores não 

podem usufruir; bem como gera cargas excessivas de trabalho e prejuízos para a vida 

do trabalhador. 

Assim, aponta-se que são os exploradores da mão de obra do trabalhador que, 

efetivamente, beneficiam-se com o trabalho, ou seja, o capital sobrepõe o trabalho. 

Isso demonstra claramente que o capitalismo protege o capital e não os trabalhadores 

que atuam em sua produção.  

A necessidade de aumentar a produção, sem aumentar o custo, gera maior 

volume de atividades ao trabalhador. Isso significa dizer que ocorre uma duplicidade 

do esforço. Infelizmente, o método de trabalho é modificado para que seja viável ao 

aumento da produtividade, momento em que não há preocupação alguma com o 

aumento de esforço do trabalhador. Nesse sentido, Marx (1989) apresenta como 

solução uma revolução no ambiente de trabalho, que possa transformar as condições 

de produção do trabalhador, isto é, faz-se pertinente a transformação do processo do 

trabalho e não do esforço do trabalhador.  

A transformação deve estar presente no processo produtivo e não na 

capacidade e na atividade do trabalhador, este não pode tomar sob suas ações 

laborativas o dever de aumentar a produção, mas como alternativa, o uso da 

tecnologia, que possa viabilizar a maior quantidade de produtos com a redução do 

custo de produção, não fazendo do próprio homem um subproduto do modelo 

produtivo capitalista.  

De acordo com o marxismo, a evolução dos meios de produção é fato gerador 

da extração de mais-valia
6
. Isso posto, se a empresa pretende aumentar a produção, o 

trabalhador não deveria ser vítima desse processo exploratório e precarizado nas 

condições de trabalho e na remuneração, pois isso traduz a exploração da classe 

trabalhadora. 

                                                           
6
 “O excedente do valor do produto em relação ao valor global dos valores de produção é igual ao acréscimo do 

valor do capital desembolsado, isto é, igual à mais-valia produzida” (MARX, 1998, p. 249). 
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Historicamente, o trabalhador sempre foi pressionado a produzir mais e 

melhor, em menor tempo e menor custo, sempre submetido à exploração em nome do 

aumento da produtividade. No entanto, essa pressão não vai ao encontro da saúde e 

da segurança no ambiente de trabalho e da proteção da dignidade dos trabalhadores, 

de modo a desconsiderar-se, assim, que o trabalhador constitui força motriz do 

próprio capitalismo.  

A partir de uma análise crítica, percebe-se que o trabalho não apenas foi, 

como ainda permanece sendo um instrumento de exclusão e de escravidão, tendo em 

vista que, em nome da eficiência e eficácia produtiva das empresas, os trabalhadores 

são explorados e submetidos a excesso de trabalho, a baixa remuneração e não 

usufruem do esforço do próprio trabalho. Assim, é possível compreender que, mesmo 

sendo uma forma de produção de riqueza, o trabalho não tem seus frutos distribuíd os 

de forma igualitária.  

A produção de conhecimento e autoeducação dos trabalhadores ocorre a 

partir da execução de suas atividades laborais, testando sua condição biológica e 

limites, bem como produzindo saberes sobre sua capacidade produtiva (SILVA, 

2005). Na interpretação de Marx (1985), o objeto do trabalho deve ser a satisfação 

das necessidades humanas do trabalhador e não unicamente a satisfação do processo 

produtivo e da produção em benefício do capital em detrimento do trabalhador.  

Esse problema se encontra também nas universidades, o que origina um 

número significativo de docentes/discentes incapazes de participar de forma ativa do 

processo ensino-aprendizagem, que acabam por agir de forma a beneficiar o mercado 

de trabalho e o aumento do poder do capital em relação ao trabalho e ao trabalhador.  

Uma das formas para se aumentar o lucro é submeter o trabalhador ao 

cumprimento de metas, momento em que ele coloca a favor do capital a sua 

capacidade, habilidade e desempenho das atividades, na geração de benefícios 

financeiros em detrimento de uma vida digna e humanizada e não precarizada.  

Esse trabalhador se especializa para laborar de forma mais eficiente com as 

novas tecnologias e, com isso, cria oportunidades para a sua permanência no trabalho 

e, ao mesmo tempo, sacrifica-se em longas horas de jornada de trabalho para 

cumprimento das metas e sua vida e saúde ficam à mercê do 

crescimento/desenvolvimento do capital (BATISTA; ORSO, 2015).  
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Segundo o que apontam Batista e Orso (2015), o trabalhador expropriado de 

seus direitos, inclusive de utilizar-se dos frutos de seu trabalho, torna-se um 

subproduto do capitalismo, enquanto mercadoria e objeto de seu trabalho.  

O trabalhador expropriado do produto de seu trabalho passa a ser excluído 

dos bens gerados por seu esforço, sobrando unicamente para si a execução das 

atividades, sem ter a oportunidade de usufruir de sua produção, é um processo de 

exclusão daquele que produz riqueza.  

Para Marx (1989, p. 150), quanto mais o trabalhador produz, menos tem o 

direito de usufruir dos produtos de sua produção, por tornar-se cada dia mais escravo 

do capital. Isso posto, tem-se que: “[...] quanto mais o trabalhador se gasta 

trabalhando, tão mais poderoso se torna o mundo objetivo alheio que ele cria frente a 

si, tão mais pobre se torna ele mesmo, o seu mundo interior, tanto menos/ coisas/ lhe 

pertence/ m/ como seu /suas / próprio/ as / [...]”.  

Percebe-se que mesmo o trabalhador empenhando esforço vital a fim de 

aumentar a produção, ele fica alheio aos benefícios do que é produz ido e é excluído 

do aproveitamento do esforço desse trabalho. Nesse contexto, é importante a 

observação da dialética que envolve o trabalho/capital, ou seja, segundo Konder 

(2004) a forma de pensar as contradições da realidade, que embora estejam em 

processo de transformação, não alteram a condição do trabalhador.  

Outrossim, no processo dialético
7
, o trabalhador encontra-se perto da riqueza 

e também é construtor dela, contudo, não é seu beneficiário, tampouco tem acesso ao 

produto do seu próprio trabalho. O reflexo disso é a normalização social de uma 

massa trabalhadora que perpetua a condição de uma minoria privilegiada e 

exploradora. 

Ao compreender a realidade, é possível que se observe de forma mais 

abrangente o concreto. Para isso, faz-se essencial avaliar as categorias (partes) e suas 

relações (estruturas sociais), de forma a compreender os aspectos que envolvem o 

trabalho. Esse é um procedimento que tem origem no concreto e se direciona à 

compreensão do abstrato, distanciando-se do idealismo hegeliano, pois, segundo 

                                                           
7
 O materialismo histórico dialético constitui uma ciência filosófica do marxismo que trata sobre as leis que 

caracterizam a vida em sociedade e o próprio desenvolvimento do ser humano nesse contexto. Essa ciência, 

segundo Triviños (1997, p. 51): “[...] significou uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos 

sociais que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em concepções idealistas da sociedade humana”. 
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Marx (1997, p.40), o: “real como resultado do pensamento que sintetiza em si, se 

aprofunda em si, e se move por si mesmo”.  

Para Gamboa (1987), o materialismo histórico dialético é um método que 

envolve elementos como os gnosiológicos
8
; os lógicos

9
 e os ontológicos

10
, de modo a 

inter-relacionar ao contexto histórico. Conforme afirma Marx, o idealismo de Hegel, 

no que se refere ao trabalho, não traduz a realidade vivenciada. Ele acrescenta à 

dialética a concepção da alienação, como fator negativo presente na vida cotidiana do 

trabalhador. Salienta-se que o trabalho deveria ser instrumento capaz de libertar e 

não de escravizar o trabalhador. Todavia, a divisão social do trabalho e da 

propriedade privada não deveriam oprimir o trabalhador, pois, quando isso ocorre, o 

trabalho torna-se instrumento de alienação (OLIVEIRA, 2006).  

O método dialético para Marx tem como elemento essencial “duvidar de 

tudo” (KONDER, 2004). Assim, a partir desse método, existe a possibilidade de 

observar o presente e analisar o passado e compreender os fatores que devem ser 

transformados para a construção do futuro (OLIVEIRA, 2006).  

Assim, atenta-se para o fato de que o método dialético pode ser aplicado ao 

cotidiano do trabalhador e aspectos que envolvem a execução de seu t rabalho, de 

forma a problematizar a condição de vida e realidade de sobrevida dos seres humanos 

em relação ao seu trabalho.  

Nesse sentido, é viável o entendimento de que o trabalhador vive como 

apontam Antunes e Alves (2004, p. 342): “[...] Compreender, po rtanto, a classe-que-

vive-do-trabalho, a classe trabalhadora hoje, de modo ampliado, implica entender 

este conjunto de seres sociais que vivem da venda da sua força de trabalho, que são 

assalariados e desprovidos dos meios de produção [...]”.  Essa concepção também está 

presente no caso aqui analisado que trata do professor enquanto trabalhador.  

Aponta-se que, no sistema capitalista, não é possível ao trabalhador , no caso 

aqui analisado o professor, a oportunidade de perceber um salário justo pela venda de 

seu trabalho, visto a existência de um processo contínuo de exploração da força de 

seu trabalho. Para Antunes (2004), o excesso de trabalho gera ao trabalhador o 

aprisionamento e a exploração de seu potencial produtivo, o que torna importante 

recusar esse trabalho que aliena e que explora.  

                                                           
8
 Doutrina que versa acerca do movimento do conhecimento (GAMBOA, 1987). 

9
 Ciência que se envolve no estudo das formas e das leis do pensamento (GAMBOA, 1987). 

10
 Ciência que faz a relação entre a realidade objetiva e o ser (GAMBOA, 1987). 
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O trabalho deveria pautar-se pela emancipação do indivíduo e não o alienar. 

Para evitar isso, o trabalhador não deveria ser excluído do fruto do seu próprio 

esforço, visto que ele trabalha, empenha-se e sacrifica-se em prol do aumento da 

produção. Essa exclusão pode ser explicada a partir do entendimento de que:  

 

[...] o neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação 

flexível, dotadas de forte caráter destrutivo, têm acarretado, entre tantos 

aspectos nefastos um monumental desemprego, uma enorme precarização 

do trabalho e uma degradação crescente, na relação metabólica entre 

homem e natureza, conduzida pela lógica societal voltada prioritariamente 

para a produção de mercadorias, que destrói o meio ambiente em escala 

globalizada (ANTUNES, 2011, p.101). 

 

Percebe-se que o sistema que privilegia o capital em detrimento do 

trabalhador também se encontra vivo no ensino superior, capaz de gerar aspectos 

controversos e processos dialéticos no cotidiano do desenvolvimento das atividades 

do trabalhador docente. 

A crítica ao trabalho do docente no Ensino Superior tem relação com a 

geração de um estado de supremacia capitalista, que privilegia os interesses do 

mercado e precariza condições de execução das atividades laborais docentes.  

Nesse contexto, na sequência deste estudo, serão apresentados aspectos 

relacionados ao trabalho docente, com base nos conceitos do trabalho segundo o 

pensamento progressista.  

 

1.2 Trabalho Docente 

 

Ao tratar especificamente sobre a docência, pontua-se que, desde o término 

da década de 1980, o trabalho docente foi se deslocando das relações existentes entre 

trabalho/escola, para os elementos que envolvem a formação docente. Isso em 

sincronia como afirmam Tumolo e Fontana (2008) com as reformas educacionais, os 

avanços tecnológicos, as habilidades e competências desses trabalhadores para 

vencerem o nível de exigência do mercado.  

Atualmente, vivencia-se a mercantilização e fragmentação das universidades, 

que, de acordo com Saviani (2010), a cada dia oferecem um número maior de vagas 

para preencher a exigência do mercado de trabalho, de modo a gerar um tratamento 

mercantilista para a educação superior, com o crescimento de investimentos do 

capital internacional a partir da negociação de ações na Bolsa de Valores. 



25 

 

Ao abordar a situação em que os profissionais docentes estão inseridos, 

considera-se que essa negociação que se engendrou na universidade também afeta os 

docentes, que necessitam oferecer uma educação superior voltada para as exigências 

do mercado, enquanto mão de obra para o trabalho.  

Nesse sentido, aponta-se que o trabalho do profissional docente, na 

atualidade, passa por um processo de fragmentação e especialização, pela ocorrência 

de um empobrecimento do conhecimento e da humanização, posto que, segundo 

Batista e Orso (2015), o escopo contemplador da racionalização do trabalho se limita 

somente à parcela executada.  

Ao tratar sobre a abordagem relacionada à atividade docente, entra -se, nesse 

contexto, em uma docência que tem como lógica o salário por peça, como existia nas 

indústrias japonesas ou no toyotismo, em que se exige alta produtividade, porém, o 

trabalhador é subcontratado. Nesse âmbito, aponta-se que o salário por produtividade 

está presente dentro e fora da indústria, deslocando-se para outros ambientes 

produtivos, como aponta Colli (2000).  

Esse docente, como esclarece Scaff (2000), precisa desenvolver um trabalho 

crítico e emancipador, como também é preciso desenvolver competências técnicas 

que permitam a esse mesmo trabalhador tornar-se cada vez mais competitivo, 

compromissado e subordinado a uma realidade de trabalho exaustivo e assalariado. 

Fator este que se perpetua no cotidiano dos trabalhadores no sistema capitalista.  

Assim sendo, sob a pressão das exigências do mercado de trabalho aos 

profissionais docentes, com ênfase aos que atuam no Ensino Superior, sua atividade 

ganhou um contexto dialético mais amplo, quando exige do professor alto nível de 

competência e habilidade para desempenhar sua atividade laboral em sala de aula . 

Porém, não lhe são oferecidos os instrumentos adequados e o salário digno para a 

qualificação continuada.  

Ressalta-se que as exigências do mercado, os avanços tecnológicos e o 

desenvolvimento da tecnologia da informação e a comunicação globalizada são 

elementos que modificaram a forma de execução das atividades laborais, exigindo, a 

cada dia, maior demanda de conhecimento e competência a todos os trabalhadores, 

realidade que também afeta os docentes (CASSIOLATO, 2010).  

Nesse sentido, Almeida et al. (2015 , p.136) defendem que: “Nesse novo 

cenário mundial, perdem força os trabalhadores, devido à flexibilização das normas 
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trabalhistas, ao enfraquecimento dos sindicatos e ao desmonte do sistema de proteção 

social, fundado em direitos adquiridos”.  

Assim, o processo de cobrança contínua por conhecimento, as péssimas 

condições estruturais e salariais do docente trazem, segundo Cassiolato (2010), uma 

situação de esgotamento físico e psíquico desse profissional. O envolvimento dos 

docentes no ambiente de trabalho é tão intenso que gera um processo de exclusão de 

outras áreas da vida, como, por exemplo, da convivência familiar e social.  

Contempla-se o entendimento de que o trabalho do profissional docente 

assume então um papel de trabalho fabril com a contínua necess idade de melhoria na 

mão de obra, elevado contingente de responsabilidade, horas exaustivas de trabalho e 

baixo reconhecimento salarial e até social, o que torna essa atividade envolta em um 

processo de desvalorização das atividades que refletem na baixa qualidade do ensino 

superior no Brasil. 

 

1.3 Trabalho Docente no Ensino Superior  

 

Aspectos como o excesso de trabalho pelos docentes do Ensino Superior e a 

falta de reconhecimento no campo profissional e salarial são elementos geradores de 

um processo de descontentamento, que se avulta em um ambiente de trabalho 

desfavorável, com educação/ensino precários, busca contínua pela qualificação do 

professor (preocupando-se com a quantidade e não com a qualidade desta formação) 

e o estresse ocupacional. Nesse sentido, Cassiolato (2010) afirma que os problemas 

presentes no sistema de educação são diversos e complexos, além de dialéticos e de 

difícil solução efetiva.  

Em outro estudo, foram identificados diversos tipos de estressores 

ocupacionais em profissionais que atuam como docentes no Ensino Superior, os 

quais se originam no excesso de trabalho e na necessidade constante de vencer os 

limites em nome dos benefícios capitalistas, como, por exemplo:  

 

Exigências excessivas quanto à alta produtividade; necessidade de 

participar de inúmeros congressos, bancas, concursos e as despesas que 

isso acarreta; falta de uniformidade no modelo de currículos e relatórios 

exigidos pelas agências de fomento e pelas próprias universidades, 

necessidade de trabalhar à noite e aos domingos e feriados [...] (LIPP, 

2002, p.55-62). 
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Ao fazer uma análise, nessa abordagem, tem-se que as exigências por uma 

carreira acadêmica vasta e estressante, bem como a falta de condições para o 

desenvolvimento de trabalhos e atividades acadêmicas efetivamente produtivas 

geram um contexto em que a força de trabalho exigida não está coerente com o 

salário recebido e as condições oferecidas.  

Entra-se aqui na compreensão de que, muito embora Marx não tenha se 

dedicado ao tema educação (especificamente aos fatores  que envolvem o ensino 

superior), seu sistema filosófico tem envolvente influência nesse campo, 

especialmente quando se trata do trabalho docente no ambiente organizacional 

capitalista, em que se transformaram as universidades na atualidade (ENGUITA, 

2000). 

A relação trabalho/capital/trabalhador, fortemente analisada e discutida por 

Marx, está presente no cotidiano das instituições de nível superior e, 

consequentemente, na vida pessoal/profissional de quem atua na área. O profissional 

docente tem sua condição de trabalho precarizada. A precarização do trabalho 

docente pode ser observada pelas condições objetivas de trabalho, tais como salários 

reduzidos, horas exaustivas de atividade laboral, e falta de incentivo para 

estudos/pesquisa e formação continuada. Com isso, a ciência e o conhecimento não 

evoluem, no entanto, o capitalista se preocupa com o aumento das vagas nas 

universidades, com o barateamento dos custos operacionais.   

Em análise do tema proposto, é evidente que as questões relacionadas à 

educação e aos processos educativos não são sintetizadoras do pensamento Marxista. 

Todavia, para este, a escola desempenha um papel de reequilíbrio das desigualdades 

sociais. Porém, é importante que se tenha conhecimento detalhado em relação a que 

tipos de desigualdades existem no ambiente escolar interno e externo e quais os 

processos de produção que essas instituições geram para efetivamente dirimir tal 

desigualdade (ENGUITA, 2000).  

Considerando tudo o que já foi analisado, faz-se interessante observar a 

discussão do trabalho docente segundo a perspectiva da Ontologia do Ser Social e, 

como afirma Mészáros (2016), a expressão desse elemento é a relação 

professor/aluno em sala de aula.  

Há de se observar que o trabalho docente não se reduz unicamente ao 

executado em sala de aula, mas é estabelecido nas relações ontológicas entre dois ou 



28 

 

mais seres sociais (alunos/professores), que buscam a construção do processo ensino -

aprendizagem. Tem-se a compreensão de que, em uma relação ontológica que possui 

característica dialética, o processo ensino-aprendizagem é complexo e antagônico e 

necessita da geração de uma relação que possa mediar o convívio entre 

professor/aluno, na qual um deve ensinar e o outro aprender, em um plano mediado e 

imediato, respectivamente.  

Nesse complexo emaranhado que vem se tornando o trabalho docente no 

Ensino Superior, considerando especialmente a atuação em instituições públicas, 

Marx (1978, p.486) aponta que esse trabalhador passa a ser considerado improdutivo, 

pois não tinha como objeto a produção da mais-valia para o capital, sob uma visão 

econômica em que somente o trabalho que se origina de: “um mestre -escola que é 

contratado com outros para valorizar mediante seus trabalhos, o dinheiro do 

empresário [...]”. 

O trabalho do profissional da docência passa por um estágio de 

mercantilização, que se assemelha ao processo que ocorreu também com os 

trabalhadores nas indústrias a partir da Revolução Industrial, o que gerou a dialética 

entre o trabalho/salário e a evolução tecnológica/mercadológica da educação. 

Processo que privilegia o capitalismo.  

Na consideração de Saviani (2013), o docente é um educador e, portanto, 

precisa saber educar. Para isso, é preciso que seja preparado para a atividade de 

educar, isto é, educado para efetivamente construir uma educação que se origina no 

domínio dos saberes envolvidos na ação de educar. Nesse contexto, compreende-se 

que não são os saberes os determinantes na formação do educador, mas é a educação 

que pode determinar os saberes que fecundam a formação docente enquanto 

educador. 

Ao tratar dos saberes docentes e sobre tal compreensão se demonstra 

necessária à observação de Neves (2011) de que o trabalho pedagógico diário de 

construção do saber docente necessita de tempo, período esse diferente para todos os 

docentes, pois há aspectos subjetivos, formação, experiências e perfil. Portanto, não 

cabe o trabalho indiscriminado e exaustivo na produção desse saber.  

Não obstante à necessidade de tempo e de condições para executar a 

atividade docente, o crescente processo de mercantilização do trabalhador docente, 

especialmente no setor privado, dificulta o seu crescimento, com reflexos negativos 
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em sala de aula. Para Santos (2012), os docentes na atualidade não trabalham como 

equipe e disputam os escassos recursos disponibilizados para a efetivação de suas 

pesquisas por agências de fomento. Ademais, para se garantir no mercado, o 

trabalhador docente precisa se enquadrar nos processos de renovação e de inovação 

tecnológicas que, muitas vezes, são pagos com o dinheiro do próprio t rabalhador.  

Na compreensão de Mancebo (2004), o mercado exige que os professores 

cresçam suas produções acadêmicas e, para isso, criou condições de divulgação. 

Porém, ao mesmo tempo, gerou a superficialidade e a repetição, com estudos 

produzidos de forma rápida com fim precípuo de publicação, o qual nem sempre 

traduz construção de conhecimento.  

Em analogia ao pensamento crítico, ao tratar sobre o cotidiano no Ensino 

Superior, as atividades docentes se assemelham às desenvolvidas por outros 

profissionais, que atuam em grandes indústrias ou empresas, as quais buscam o lucro 

acima de tudo e exigem profissionais capacitados e habilidosos sem, no entanto, 

oferecer condições para esse aperfeiçoamento.  

Importante ressaltar que os recursos financeiros não investidos na 

valorização do trabalho docente influenciam o lucro para o burguês, em prejuízo de 

um trabalho precarizado e mercantilizado. Assim tem-se que: 

 

Dessa forma, é nos marcos da “nova ordem econômica” e de adaptação do 

Estado brasileiro à concepção de estado mínimo, que verificamos a 

aceleração da precarização do trabalho docente, fruto de um amplo 

processo de mercantilização da educação. Ressalte -se que a Constituição 

de 1988, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, 

encontra-se presente os princípios e normas para a valorização dos 

professores. Mesmo sem negar o avanço nos marcos da lei no que diz 

respeito ao aspecto da proteção e valorização docente, percebe-se também 

que os avanços foram incapazes de garantir as condições materiais 

necessárias para a formação do professor (LOBO; GOMES, 2015, p.1151).  
 

Nesse sistema mercantilizado, o capital sobrepõe o trabalho e a lei não 

garante a salvaguarda dos direitos mínimos da materialidade da formação e da 

atividade docente. É inegável que a luta de classes, que tem o trabalhador como a 

parte explorada e o capital como o elemento central da exploração se encontram na 

atualidade, nos cursos superiores, que servem ao capital, inclusive as atividades 

docentes. 

Conforme a análise e apresentação deste estudo, atenta-se para o fato de que 

a valorização mercantil do trabalho docente é, ao mesmo tempo, a desvalorização do 
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trabalho executado pelo professor, em um processo de contínua desconstrução do 

profissional no Ensino Superior.  

Ocorre assim, a valorização mercadológica e a desvalorização da atividade 

docente, em um contexto que, de acordo com Antunes (2011), gera a destruição da 

força humana que desempenha as atividades laborais; ignoram-se e destroem os 

direitos sociais; fazem sofrer homens e mulheres trabalhadores, o que origina uma 

sociedade do descartável, inclusive o ser humano deve estar sob o benefício do 

circuito reprodutivo do capital.  

Em análise ao que pontou Antunes (2011), existe um sistema contínuo de 

destruição do profissional docente a partir de um processo de desvalorização desse 

profissional, mercantilização de sua mão de obra e uma realidade que descarta 

aqueles que não se enquadram no rol da produtividade que o mercado exige.  

Concorre-se, nesse sentido, ao entendimento de que a educação não tem o 

valor social que lhe é atribuído, senão o valor econômico, que lhe é configurado 

como verdade do capitalismo. Pode-se então, apontar a compreensão de Frigotto 

(2010) de que a educação enquanto prática social, política e técnica está reduzida a 

um processo que distancia a dimensão técnica da política e social.  

Sobre o que apontou Frigotto (2010), nota-se que o trabalho docente, 

especialmente, no ensino superior, vem sendo formatado segundo as exigências 

históricas do capital, construindo relações mercantilistas entre professores e alunos, 

inclusive, de modo a reduzir o aspecto político e social que envolve a atividade da 

docência no Ensino Superior. 

Cabe aqui ressaltar que embora a mercantilização afete as relações no 

ambiente do ensino superior entre os professores e os alunos, a atividade docente 

possui diversos pontos positivos, inclusive a possibilidade de questionamento sobre a 

realidade vivenciada no ensino superior e a discussão dos problemas, de forma a 

encontrar às soluções viáveis para a transformação dessa condição. 

Portanto, é essencial a discussão no campo acadêmico a respeito da 

problemática do trabalho docente no ensino superior, de forma a se promover o 

pensamento filosófico marxista em relação à luta capital versus força de trabalho, 

trazendo tal discussão à atividade docente, na perspectiva de produzir a reflexão 

crítica sobre a natureza do trabalho docente no contexto do ensino superior 

brasileiro, par além da algema ao projeto neoliberal de estado e sociedade.  
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Como já foi anteriormente apresentado, concebe-se que o professor passa por 

um processo que se evidencia semelhante ao do trabalhador nas indústrias - é o 

capitalismo fazendo sucumbir o trabalhador e seu trabalho. Desse modo, a 

desqualificação e fragmentação do trabalho docente geram um desprestígio social 

dessa atividade, a contínua tendência de baixa na remuneração e, segundo Tumolo e 

Fontana (2008), o desvalor do conhecimento e do trabalho em benefício da 

valorização do capital, muito embora não seja um trabalhador que esteja submetido 

ao contexto da lógica capitalista.  

Na concepção de Shiroma e Evangelista (2003), essa fragmentação e a 

desvalorização do profissional docente geram o que se denomina de reconversão 

profissional, que fecunda a despolitização do profissional docente, em prol do 

interesse capitalista. Considera-se, ainda, o entendimento de Antunes (2007) de que 

vem sendo reduzido o proletariado industrial, mas aumenta-se continuamente o 

subproletariado, a precarização e o assalariamento no setor de serviços.  

A discussão aqui levantada traz o entendimento de Tumolo e Fontana (2008) 

acerca dos questionamentos que envolvem a relação existente entre os docentes e as 

classes sociais, de modo a enfatizar a relevância do trabalhador docente enquanto 

capacitado para a transformação revolucionária do capitalismo.  

O fato relevante a ser destacado é que o ato de reduzir trabalho docente a 

hora de ensino retira a condição de produção de conhecimento, de intelectual 

orgânico comprometido com a transformação social. Outro aspecto da precarização 

do trabalho é não garantir ao professor as condições para a sua formação a nível da 

pós-graduação stricto sensu, tendo em vista que se defende a graduação como 

suficiente para formar a mão de obra requerida pelo mercado.  

 

 

CAPÍTULO II – ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

2.1 Breve Histórico da Universidade no Mundo 

 

O estudo sobre o histórico das universidades no mundo e no Brasil, 

possibilitam a compreensão dessa estrutura, no contexto social e, por isso é 

importante o presente capítulo, o qual traz em seu bojo o lastro histórico das 
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universidades desde o princípio até a realidade de instituições público-privadas como 

se observa hoje e, como é a estrutura da própria FIMES.  

Este capítulo tem por objetivo fazer um breve relato histórico a partir do 

apontamento de alguns aspectos do Ensino Superior no mundo e no Brasil. Para isso, 

o capítulo será dividido em: 1. Breve histórico da universidade no mundo; 2. A 

universidade em Portugal e a influência da vinda da família imperial para o Brasil; 3. 

A universidade no Brasil e os aspectos que envolvem as diferenças entre o público e 

o privado; 4. Os diferentes tipos de universidades no Brasil: pública, privada, 

confessional, comunitária e filantrópica e 5. O Ensino Superior no Brasil, 

especificamente, depois da década de 1990. 

De um modo geral, o século 12 até o Renascimento constituiu um dos 

períodos áureos da Idade Média em que as universidades tiveram origem, 

especificamente em Paris e Bolonha onde ocorreram as primeiras experiências. No 

século 15, as então universidades renascentistas passaram a receber influência das 

transformações comerciais do capitalismo, bem como do processo de humanismo 

literário e artístico, sendo ainda fortemente influenciadas pelas mudanças que 

ocorriam em toda a sociedade enquanto efeitos que se originavam na Reforma e na 

Contrarreforma. O século 17 foi marcado pelo desenvolvimento da ciência e pelo 

crescimento das universidades e, somente no século XIX, houve a implantação da 

universidade estatal moderna, quando se observa pela primeira vez a relação entre 

Estado e universidades (TRINDADE, 2000).  

Desse modo, aponta-se que as instituições tiveram forças que se originaram 

devido à influência dos quatro diferentes períodos/pilares: influência religiosa; 

capitalismo (desenvolvimento do comércio); evolução científica e, somente no século 

19, passaram a ser coordenadas pelo Estado com interesse de qualificar o 

conhecimento acadêmico (TRINDADE, 2000).  

Os modelos de estruturas das universidades no mundo são:  

Modelo Características  
1. Francês Forte presença e monopólio do Estado.  
2. Inglês Formação humanista e transmissão de conhecimento.  
3. Alemão Comunidade de pesquisadores, com liberdade política e acadêmica. 

Apresenta forte presença do Estado e oferecida gratuitamente.  
4. Norte Americano Predominância do pragmatismo e, origem da universidade-empresa. 

Quadro 1 – Modelos de universidades no mundo  

Fonte: Adaptado de Bohrer et al. (2008)  
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Na América Latina, as universidades foram influenciadas pelos modelos 

europeus, todavia, com sua expansão, migraram para o modelo norte-americano, isto 

é, a mercantilização das universidades, que se transformam em empresas que 

objetivam o lucro acima do pensamento e do conhecimento acadêmico (BOHRER et 

al., 2008). 

Quando se trata dos aspectos que envolvem a educação superior brasileira, 

evidencia-se o fato de que as universidades foram influenciadas pelo modelo 

napoleônico - com monopólio estatal e diploma enquanto requisito para o 

desempenho de diversas atividades - e pelo modelo alemão - com o poder intelectual 

no centro da formação além de um processo de autonomia da ciência. Aponta -se 

ainda, a partir de 1968, o modelo americano surgindo e se fortalecendo nas décadas 

posteriores (SILVA; OURIQUE, 2012).  

As universidades se tornaram mercadorias vendidas a alto custo, seja com 

pagamento em dinheiro, pagamento em não conhecimento ou desconhecimento, o que 

desvirtuou o foco das escolas superiores e vem gerando um quadro desanimador 

quanto à legítima atividade institucional: a construção de conhecimento.  

Cabe aqui o resgate ao pensamento de Karl Marx (1818-1883) acerca da 

construção de conhecimento e da valorização de um pensamento crítico, no campo 

econômico, social e educacional. Segundo Trigo e Souza (2009), Marx não fez 

somente uma crítica vã sobre esses elementos, mas trouxe com maestria questões que 

se relacionavam e ainda se relacionam com o acesso às universidades e com o tipo de 

ensino oferecido, ressaltando a mercantilização do conhecimento acadêmico.  

É relevante, neste momento, citar o pensamento crítico, tendo em vista que:  

 

A vitalidade do marxismo se expressa não apenas pela persistência dos 

problemas por ele formulados, mas também por sua capacidade de exercer 

a crítica tanto externamente, isto é, em relação sua à sociedade burguesa à 

qual se contrapõe, quanto internamente, quer dizer, em relação às 

diferentes apropriações de Marx e do marxismo [...] (SAVIANI, 2011, p. 

X). 
 

Ao analisar essa abordagem, o pensamento contra-hegemônico traz questões 

que envolvem o Ensino Superior em todos os seus períodos, fazendo uma análise 

crítica da realidade brasileira com a predominância da burguesia, representada por 

grandes corporações, que têm como objetivo não a qualidade do ensino, mas a 

quantidade do lucro.  
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2.2 Ensino Superior em Portugal e a Vinda da Família Real ao Brasil  

 

O processo de elitização da educação superior no Brasil esteve presente 

desde que a primeira instituição de Ensino Superior foi implantada. Primeiramente, é 

preciso observar que Portugal tinha um modelo de universidade similar ao da França, 

com forte presença do Estado e, processo de elitização, ou seja, cursos superiores 

eram criados para uma pequena camada da sociedade, os quais, segundo Bohrer et al. 

(2008), também possuíam o poder econômico e político.  

O ensino superior enquanto espaço elitizado no Brasil, tem como base o 

modelo de universidade Português e Frances e, no caso das universidades privadas ou 

público-privadas, o processo de mercantilização do conhecimento e a busca pelos 

lucros financeiros são alguns dos fatores que geram a condição apresentada.  Nessa 

condição, a universidade gera um ambiente em que o docente atua de forma precária 

e sem a devida valorização de sua atividade, tendo em vista que o objeto dessas 

instituições são o lucro e a atividade docente é somente uma mercadoria nesse 

ambiente. 

O Brasil foi descoberto em 1500, todavia, somente em 1549 com a chegada 

dos jesuítas, é que tiveram início os processos relacionados à escolarização. No 

entanto, ela possuía como principais característ icas, a evangelização dos índios e o 

ensino formal apenas aos filhos da elite, os quais se preparavam para frequentar a 

Universidade de Coimbra em Portugal. Ressalta-se, ainda, que a Universidade de 

Coimbra, em Portugal, foi a principal instituição responsável pelo Ensino Superior da 

importante parte da elite política e intelectual do Brasil entre os séculos 16 e 18 

(SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008).  

É importante citar que a Universidade de Coimbra, em Portugal, era 

comandada pela Companhia de Jesus, ou seja, estava sob o domínio e influência da 

Igreja que atuava sob o modelo escolástico e ensinamentos medievais. Relevante, 

ainda, citar que Igreja e Estado atuavam com os mesmos interesses naquele período 

histórico em Portugal, dentre os quais estava a elitização da educação superior, que 

se formavam como doutor em Direito, Teologia e Medicina (JANISSEK et al., 2013).  

O Brasil, enquanto Colônia de Portugal, era tratado como um manancial de 

exploração, em que a pátria colonizadora extraía os bens aqui presentes pa ra 

investigação e análise, não existindo o interesse em investir na Educação Superior. A 
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universidade não se apresentava como instituição interessante, evitando, assim, a 

autonomia da Colônia. Concebe-se que desse modo foram introduzidos alguns cursos 

no Brasil. Não obstante, a sua conclusão era em Portugal, o que o inviabilizava para 

a maioria da população, devido ao alto custo, o que gerava a elitização do Ensino 

Superior no Brasil (SANTOS; CERQUEIRA, 2009).  

O processo de exploração do Brasil e de suas potencialidades ainda está 

presente e poderia ser eliminado com uma universidade forte voltada para a 

construção e para a distribuição de conhecimento, sem a priorização de instituições 

que visassem unicamente ao lucro.  

Infelizmente, a história do Brasil em relação à Educação Superior foi 

marcada por um processo de exploração e de domínio de Portugal e, somente em 

1808, teve origem o Ensino Superior no país, mesmo ano em que a Corte Portuguesa 

se transferiu para a então Colônia, numa clara demonstração de poder de Portugal 

sobre o Brasil. Sobre essa realidade, Durham (2005) aponta que, em 1808, surgiram 

as primeiras instituições de Ensino Superior, e as primeiras universidades datam de 

1930.  

Sendo assim, o Brasil enquanto Colônia de Portugal teve direito à construção 

de universidades quando a Corte se mudou para estas terras, fugindo da perseguição 

do exército de Napoleão Bonaparte. Isso significa dizer que a própria origem da 

universidade e do Ensino Superior no país têm como marca os interesses diversos à 

sua essência, ou seja, diferentes da construção de conhecimento.  

 

2.3 Ensino Superior no Brasil Depois de 1808 com a Chegada da Família Real e o 

Desenvolvimento até 1990  

 

Durante o período que compreendeu 1889 e 1918, houve a criação de 56 

novas escolas superiores no Brasil, com a maioria das referidas instituições 

beneficiando a elite, pois eram privadas e tinham alto custo. Nesse tempo, ocorria 

uma divisão no Brasil em relação ao Ensino Superior, existindo as instituições 

privadas e as universidades públicas que estavam sob o auspício da Igreja Católica, 

isto é, a educação superior no país era privilégio de uma minoria (DURHAM, 2005).  
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Não obstante à observação acerca da expansão das universidades e ao seu 

acesso, tem-se que esses processos foram mercantilizados e, com isso, houve a 

primazia das instituições privadas em detrimento das universidades públicas.  

Concebe-se que esse desenvolvimento da educação superior apresentava nas 

primeiras estatísticas educacionais, no ano de 1933: 44% dos matriculados 

estudavam em instituições públicas e, no caso do ensino superior, 60% dos 

matriculados também engrossavam os índices de instituições privadas, o que gera um 

processo de mercantilização educacional no Brasil (SANTOS; CERQUEIRA, 2009).  

A educação superior no Brasil foi organizada sistematicamente após o ano de 

1934, quando tiveram início as atividades da fundação da Universidade de São Paulo 

– USP, instituição que marcou o cenário educacional. Muito embora se perceba que o 

país tenha despertado recentemente para o Ensino Superior (FRANCO, 2008).  

Desde o início até o ano de 1960, observou-se o processo evolutivo lento do 

Ensino Superior no país, com a fundação, naquele ano, de importantes instituições de 

ensino, como é o caso da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC/RJ), que deu origem a um número expressivo de universidades católicas. 

Observa-se que, a partir do ano de 1960, ocorreu a expansão de instituições estaduais 

e municipais de ensino, muito embora com menor potencial de competitividade 

devido a fatores como o reduzido número de estudantes. O período compreendido 

entre 1946 e 1960 apresentou a criação de 18 universidades públicas e 10 instituições 

privadas, a grande maioria dessas tendo como responsáveis as igrejas Católica e 

Presbiteriana (SAMPAIO, 2000). 

O processo de expansão teve o acompanhamento do aumento do número de 

vagas disponibilizadas e do crescimento do número de cursos, ainda que o ensino 

superior tenha sido criado no país com o objetivo claro de qualificar ou de dinamizar 

a mão de obra para ser assimilada pelo mercado, com influência política no período 

entre as décadas de 1960 e 1970 até o limiar dos anos 1980 (FRANCO, 2008).  

No Brasil, as transformações no campo político da sociedade influenciam o 

ensino. Por isso, é relevante observar o período entre 1964 e 1985, quando ocorreu o 

Golpe Militar e a educação ficou à mercê do planejamento militar. Foi um período 

em que o Regime se utilizou da educação superior para perpetuar sua dominação e 

manutenção do processo de acumulação de capital (PAULINO; PEREIRA, 2016).  
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Como se observou no curso da história recente do Brasil, no período do 

regime militar (1964/1985), ocorreu um processo excessivo de crescimento da 

iniciativa privada com investimentos no campo educacional. Essa realidade não 

ocorreu devido à cultura privatizadora do período. O Estado apresentava afinidades 

político-ideológicas com os grupos que apoiavam o Projeto da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, que originou a Lei nº 4.024, de dezembro de 

1961 e trouxe à baila um processo de privatização de instituições de Ensino Superior 

(CUNHA, 2007). 

Surgiram no período militar os empresários do ensino que tiveram o apoio 

governamental para o empreendedorismo, isto é, incentivo para construções e 

compras de universidades em todo o Brasil, com lucros astronômicos, com a 

expansão das unidades universitárias e a fiança pelo Poder Público a partir de 

políticas garantistas do pagamento das mensalidades pelos alunos. Dentre outras 

formas de proteger esses empresários do ensino, havia os incentivos fiscais e os 

demais financiamentos aos megaempreendimentos (CUNHA, 2007).  

Existiram, no Brasil, duas correntes ideológicas que estiveram presentes no 

período do Governo Militar e influenciaram o ensino: a ideologia da ordem
11

 e a 

tecnocrática
12

. A ideologia tecnocrática gerou influência na política educacional e 

ofereceu aos militares o gerenciamento de interesses econômicos de diversas 

empresas (HAMMEL et al., 2011).  

A universidade pública teve importante papel contra os desmandos que 

insurgiam do Ensino Superior no período militar, com relevantes ações do 

movimento estudantil. Porém, houve represálias, e o então Presidente Castelo 

Branco: “vetou aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, manifestação 

ou propaganda de caráter político-partidário, racial e religioso, bem como incitar, 

promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares” (SAMPAIO, 2000, 

p. 210). 

Observa-se que o período histórico do militarismo no Brasil foi marcado pela 

tirania, inclusive na educação, com o favorecimento de um grupo da elite, a 

burguesia e a busca desenfreada pelo desenvolvimento do capitalismo. O ensino 

serviu como instrumento da perpetuação da cultura do militarismo, não constituindo 

                                                           
11

 Corrente civil-militar que assumiu o poder no Brasil, em nome da segurança nacional, e que pregava a paz 

social (GERMANO, 2005). 
12

 Com objetivo de promover o desenvolvimento econômico (GERMANO, 2005). 
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a escola um ambiente de desenvolvimento humano, político e cultural, e sim, um 

local de profissionalização e continuidade da subordinação dos cidadãos ao regime 

(HAMMEL et al., 2011).  

Ao discorrer sobre a realidade vivenciada nos anos de 1980, considerando os 

fatores políticos e econômicos, tem-se que, segundo Santos e Cerqueira (2009), a 

crise econômica desse período gerou a necessidade de disciplinar a Constituição 

Federal de 1988, bem como possibilitar a eleição direta para presidente. Ainda nesse 

período histórico, as instituições de Ensino Superior de ensino privado e público 

ficaram estagnados, como reflexo da crise econômica.  

Também esclarecem Santos e Cerqueira (2009, p.6) que as instituições de 

Ensino Superior, desejando atender à necessidade do mercado, expandiu a variedade 

de cursos e número de vagas no período noturno e a facilitação do ingresso ao curso 

superior, assim: “[...]. Em 1986, 76,5% das matrículas no ensino superior se 

concentravam no setor privado. As universidades federais resistiam à implementação 

de cursos noturnos, com um percentual de apenas 16% das matrículas”.  

Percebe-se que, no período compreendido entre 1985 e 1990, aumentou a 

quantidade de instituições privadas de Educação Superior, passando de 20 para 49.  

A doutrina do livre comércio ganhou notoriedade no momento em que 

intensificou o processo de mercantilização do ensino, de modo a fortalecer a 

instituição privada e a considerar, em todo o mundo, (realidade também no Brasil) o 

ensino mercadoria a ser comercializada livremente (ALTBACH; KNIGHT, 2007).  

Desse modo, o Ensino Superior deixou de ser construído sobre uma ideologia 

universitária que valoriza e preconiza o conhecimento e passou a adequar a sua 

vontade ao desenvolvimento econômico, mercantilizando as instituições e os 

docentes/discentes (VARGHESE, 2009).  

2.4 Diferentes Tipos de Universidades no Brasil  

 

Com a expansão das universidades no Brasil, surgiram diferentes tipos de 

universidades, como a pública, a confessional, a comunitária, a estadual e a 

municipal, que são formas específicas de controle, segundo o quadro 2: 

Tipo de 

Universidade 
Características de Formação e Controle  

1. Pública São instituições criadas, incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público, podem ser divididas em três esferas. Federais mantidas e 

administradas pelo Governo Federal; estaduais mantidas e administradas pelos 

governos estaduais e Municipais sob a responsabilidade do Poder Público 
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Municipal. 
2. Privadas com 

fins lucrativos 
Chamadas de Particulares são mantidas e administradas por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado e possuem fins lucrativos.  
3. Privadas sem 

fins lucrativos 
Comunitárias são instituídas e administradas por um grupo de pessoas físicas 

ou jurídicas, ou cooperativas de professores e alunos, que possuam em sua 

entidade mantenedora, representantes da comunidade; Confessionais são 

instituídas e geridas por pessoas físicas ou jurídicas que atendam à orientação 

confessional e ideológica específicas; Filantrópicas são instituições de 

educação ou assistência social, que prestam serviços (para a sociedade),  para 

os quais foram instituídas em complemento às atividades do Estado, sem 

qualquer forma de remuneração.  
4. Público-

privada 
Público-privada são instituições criadas pelo setor público, administradas pelo 

setor público e/ou privado e mantidas pelos recursos públicos e privados com 

cobrança de mensalidade dos alunos.  

Quadro 2 – Tipos de universidades no Brasil  

Fonte: Adaptado de Cassiolato (2010)  

 

Em relação ao quadro 2, é relevante apontar dois elementos: primeiro que as 

Universidades Confessionais são vinculadas ou pertencem a alguma religião, não 

sendo assim laicas e o segundo ponto a ser observado é que um exemplo de 

universidade público-privada é a Fimes, instituição Pública Municipal e Privada, com 

cobrança de mensalidades e com administração exercida pelo setor público.  

Importante, ainda, frisar sobre a Fimes é que a referida fundação, criada em 

1985 ainda no Regime Militar, expandiu-se a partir da instituição de um sistema 

público-privado, com maior expansão após as mudanças vivenciadas pela educação 

superior no Brasil após a década de 1990.  

 

2.5 Ensino Superior no Brasil após 1990  

 

É preciso apontar o fato de que o acesso ao Ensino Superior vem 

acompanhando o desenvolvimento econômico em todo o país, o que trouxe, na últi ma 

década, maior contingente de pessoas que deixam o Ensino Médio e já ingressam nas 

universidades, bem como pessoas que, depois de anos sem estudar, retornam para as 

instituições (CARMO et al., 2014). Ora, tal realidade é passível de indagações: como 

acontece hoje, o Ensino Superior, segundo as políticas educacionais? Que feição 

apresenta? 

Ainda tratando do contexto em que se enquadra o Ensino Superior no Brasil, 

tem-se que a aprovação da LDB n. 9.394, em dezembro de 1996, exigiu das 

Instituições Federais de Ensino Superior – Ifes, a contratação de um terço dos 
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docentes com mestrado ou doutorado, em regime de dedicação exclusiva, para 

oportunizar o desenvolvimento de pesquisas no ambiente universitário.  

As políticas públicas que vêm permitindo a expansão do ensino universitário 

somente podem alcançar objetivos traçados com a quebra de paradigmas, a partir de 

um Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, o qual se destaca em três 

elementos: expansão das vagas para jovens de 18 a 24 anos; expansão das matrículas 

em instituições públicas e elevação do volume de recursos financeiros para a 

educação, de forma a chegar ao patamar de 10% do Produto Interno Bruto – PIB 

(CUNHA et al., 2014).  

É importante apontar que a lacuna no Ensino Superior, deixada pelo Estado, 

foi ocupada pelo mercado e pelas grandes corporações. Assim, paulatinamente, o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou o processo de retirada do Estado dos 

processos de desenvolvimento da educação, continuada por Lula em 2003 e 

sequenciado por Dilma em 2012. Isso reduziu o volume de recursos para a educação 

superior, ou seja, essa reforma consolidou a retirada do Estado do Ensino Superior, o 

sucateamento das instituições públicas e o agigantamento das instituições privadas 

(SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2013). 

Observando essa demanda do Estado no Ensino Superior, percebe-se o 

fortalecimento das parcerias público-privada: 

 

[...] O Estado também se retirou da universidade pública e abriu espaço 

para a entrada do capital nessa instituição. As Parcerias Público -Privadas 

(PPP), os Fundos Setoriais (FS), a Lei de Inovação Tecnológica (LIT), a 

“Lei do Bem” etc. são a objetivação do novo ordenamento jurídico que deu 

guarida à retirada do Estado de sua condição de garantidor da natureza 

pública da universidade. Aí reside, com contradições, mas de forma 

estrutural, o que se tem chamado de mercantilização da educação superior 

pública (SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2013, p.122).  
 

Como é possível observar, essa mercantilização não atingiu somente as 

instituições privadas. Teve, também, guarida nas instituições públicas que, para 

sobreviver à drástica redução de investimentos públicos, socorreram-se no setor 

privado. Isso aponta para o fortalecimento do pensamento capitalista em detrimento 

da efetiva função da universidade e do trabalho docente no Ensino Superior.  

O Estado deixa de cumprir seu papel de responsável pelo ensino. Tal 

definição acaba por gerar um processo de fragilidade, o qual culmina com o 

fortalecimento de instituições privadas, distantes do bem comum.  
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Com o propósito de atingir maior número de pessoas, em 2004, foi criado o 

Programa Universidade para Todos – PROUNI, que trouxe oportunidades – como 

bolsas parciais e integrais de estudo em universidades privadas – para os jovens além 

do Fies, o qual se tornou mais acessível em 2010 (CARMO et al., 2014).  

Os primeiros passos para a expansão do Ensino Superior no Brasil tiveram 

início com o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, instituído por intermédio do Decreto nº 6.096, de 

24 de abril de 2007, que investiu na multiplicação e na interiorização de instituições 

federais. Mais uma vez, o caráter econômico e mercantilista das ações fica evidente, 

visto serem tais programas destinados, sobretudo, à cobertura das mensalidades que 

seriam pagas pelos acadêmicos de instituições particulares.  

A expansão das universidades atingiu, inclusive, as instituições da esfera 

privada, que passaram a lucrar devido às bolsas oferecidas pelo Estado, desde o 

Prouni até o Fies (BRASIL, 2005). Todavia, aponta-se que essa concessão de bolsas 

aos alunos de classes sociais menos favorecidas não lhes garante a permanência na 

instituição (MICHELOTTO et al., 2006).  

Ao desenhar o traço da história brasileira dos programas desenvolvidos no 

governo de Lula, Cunha (2007) esclarece que o Prouni atendeu à demanda de acesso 

ao Ensino Superior gratuito, que não era preenchida pelas instituições públicas, com 

o objeto de aumentar a taxa de escolarização de jovens na faixa etária entre 18 e 24 

anos, que variou de 12% para 30% até o final da década de 2000. Continua ainda ao 

citar que a primeira configuração do Programa Universidade para Todos foi o Projeto 

de Lei (PL) n. 3.582 de maio de 2004. A pressa para implantar o programa fez com 

que o Presidente baixasse a Medida Provisória (MP) n. 213, de setembro de 2004, 

trazendo as IES privadas para esse contexto, com a adesão de diversas instituições.  

Como se observa, o Prouni foi desenvolvido e implantado a partir de 

interesses políticos que envolviam o Executivo, na figura do então Presidente Lula, e 

o Legislativo em que deputados e senadores, com interesse de representatividade das 

grandes corporações, atuam em prol das Instituições de Ensino Superior – IES, com 

foco no lucro. 

No que se relaciona ao Reuni, este abrange todas as instituições, tendo em 

vista que nenhuma se negou a fazer parte ativa desse projeto. Porém, não é unânime 

no que se relaciona aos benefícios. Nessa contextualização, tem-se que o referido 
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programa “[...] pode representar eficiência inst itucional e qualificação pedagógica, já 

que auxilia na redução de uma histórica dívida da educação superior com a sociedade 

[...]” (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, p.191). Considera -se, de forma analítica, 

que esse programa é ainda recente e embora seja fonte  de apoio à reestruturação e 

expansão do Ensino Superior permanece sob a discussão e a vigilância da opinião 

pública, de forma crítica.  

Desse modo, pode-se perceber que esse instrumento é uma forma de dar 

prosseguimento ao Ensino Superior mercantilizado. Embora possa ser limitado, o 

Reuni oferece instrumentos de proteção para a dinâmica orçamentária das 

instituições, pois: “introduz no sistema federal de educação superior um modelo de 

gestão semelhante aos que regulam o repasse de recursos públicos do Sist ema Único 

de Saúde” (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, p. 191).  

Percebe-se que esse olhar mercantil para as universidades trouxe a mudança 

de foco dessas instituições, que deixam de ter o saber e a construção de 

conhecimento como base e passam a visa o lucro, valorizando unicamente a 

profissionalização dos indivíduos subjugados ao poder do capital.  

Os trabalhos reordenados ou reorganizados pelos órgãos da Capes e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, geraram a 

produção de conhecimento voltada ao capital, em que são priorizados projetos de 

inovação e renovação tecnológica, e onde é possível agregar a produtos (bens de 

consumo) benefícios comercialmente aceitos. Outro fator é que esse processo de 

certificação em massa faz com que a educação superior forme bons profissionais ou 

um novo trabalhador voltado para a eficiência, para a produtividade e para a eficácia 

(SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2013).  

Assim, foram sendo criados incentivos do Governo para que as universidades 

público-privadas estabelecessem um novo paradigma de conhecimento voltado para a 

inovação tecnológica e para as ciências aplicadas. Para isso, houve a criação de 

instrumentos facilitadores como os Fundos Setoriais – FSs, em 1999, e a Lei nº 

10.973, de 02 de dezembro de 2004, que traz em seu bojo a produção de uma 

tecnologia autônoma que esteja engajada no mercantilismo globalizado. A inovação, 

ou seja, a introdução de novos instrumentos tecnológicos (com destaque para a área 

de agronegócio) em benefício dos agros e macros empresários fez do universitário 
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um mantenedor de uma realidade que se vislumbra unicamente tecnificada (SILVA 

JÚNIOR; SGUISSARDI, 2013).  

Essas concepções de mercantilização provocaram um processo de expansão 

da educação superior, com o surgimento de instituições que atuam com o Ensino a 

Distância - EaD, e concentram os cursos e matrículas por área de conhecimento, com 

a continuidade das instituições a partir do aumento de fundos de investimento 

nacionais e transnacionais, com um processo que faz grandes  empresas do setor 

educacional transformarem o Ensino Superior, de um serviço público, em um serviço 

comercial e mercantilizado (SGUISSARDI, 2015).  

O processo brasileiro que gerou a mercantilização da educação superior pode 

ser analisado segundo a Tabela 1, que traz a representação dos 12 maiores grupos 

educacionais que atuavam no Brasil, com fins lucrativos, em 2013:  

 

Tabela 1 – Doze maiores grupos educacionais com fins lucrativos no Brasil - 2013 

Ordem Grupo/Instituição  Receita líquida em 

R$ milhões 
Número de 

alunos 
% 

Mercado 
1º Kroton 2.015 519.000 9,5 
2º Anhanguera 1.812 442.000 8,1 
3º Estácio 1.731 315.700 5,8 
4º Unip 1.431 247.520 4,5 
5º Laureate 1.115 170.000 3,1 
6º Uninove 584 134.000 2,5 
7º Unicsul 529 55.000 1,0 
8º Anima 461 49.000 0,9 
9º Ser Educacional 457 98.800 1,8 
10º Whitney 343 40.000 0,7 
11º Devry 242 30.000 0,6 
12º Tiradentes 236 40.700 0,7 

 Subtotal 10.956 2.141.720 39,3 
Total do Setor Privado  32.040 5.448.730 100 

Fonte: Tabela elaborada com dados de Hoper apud (MAIA, 2014, p. 39). 

 

Como se observa na Tabela 1, os principais responsáveis pelos investimentos 

e pela administração das universidades no país são os grupos que atuam como 

mercantilizadores do Ensino Superior, gerando um ambiente voltado pa ra a 

valorização da inovação tecnológica, do acesso ao curso superior, mas não atuam em 

relação ao acesso ao conhecimento e à autonomia dos universitários.  

Esse processo de transformação do Ensino Superior em mercadoria, a 

redução da participação do Estado nas universidades e o sucateamento das 

universidades públicas estão em consonância com o ajuste ultraliberal da economia, 
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em que o Estado não cumpre o seu dever de zelar pelos interesses públicos, mas 

coaduna com grandes grupos privados, de forma a priorizar a lucratividade dessas 

instituições (SGUISSARDI, 2015).  

As discussões envolvidas não estão voltadas unicamente para o acesso ao 

nível superior, mas para sua dinâmica de exclusão do conhecimento e de ganhos de 

grandes corporações que estão envolvidas na dinâmica do aumento das instituições 

privadas e na redução (quantitativa e qualitativa) das públicas, o que redireciona os 

recursos que deveriam ser aplicados na universidade pública, ora em processo de 

sofreguidão.  

 

 

 

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DE PESQUISA 

 

O presente capítulo destina-se à apresentação e análise dos dados que 

tiveram sua coleta no período da realização da pesquisa. As informações trazidas nos 

capítulos precedentes foram necessárias para viabilizar a discussão do trab alho 

docente no Ensino Superior e os aspectos que envolvem o desenvolvimento 

capitalista da produção. 

 

3.1 Aspectos Metodológicos 

 

Este estudo foi desenvolvido com base em uma pesquisa de caráter 

documental e empírico, com predomínio qualitativo. Concebe-se que todo o trabalho 

principia do estudo teórico, que viabiliza a construção do conhecimento, alicerçado 

em dados já analisados, porém abertos ao processo de subjetividade na interpretação 

de Severino (2009) constitui importante ferramenta para originar novos 

conhecimentos. 

A partir da revisão bibliográfica, foi realizada uma retomada do debate sobre 

o Ensino Superior, destacando os vieses de interesses que encaminham as políticas 

educacionais para o setor até o presente momento. Nesse sentido, para enfoca r o 

Ensino Superior privado no Brasil e o trabalho docente foi necessária investigação a 

respeito do processo que trouxe o desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil e 
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seu eixo no setor público-privado, retomando a revisão bibliográfica sobre a 

temática, devido à importância para a pesquisa.  

Para a realização da pesquisa foi aplicado um questionário semiestruturado 

para os docentes da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – Fimes, que é 

uma instituição de Ensino Superior público-privada, com sede em Mineiros, no 

estado de Goiás. 

Foram exploradas, ainda, bases teóricas secundárias, com a abordagem 

qualitativa de dados já trabalhados e também obras escritas pelos seguintes autores: 

Aires (2010); Melo e Oliveira (2010); Santos e Cerqueira (2009); Marx (2004); 

Franco (2008); Severino (2008); Oliveira (2008); Sguissardi (2005); Oliveira (2004); 

Raimann e Guido (2003) e Silva Júnior e Sguissardi (2000-2013); além de análise 

qualitativa em bases documentais disponíveis em órgãos públicos, como o próprio 

Ministério da Educação, que abordam a expansão do Ensino Superior no Brasil e 

análise quantitativa em dados primários coletados junto aos docentes da Fimes.  

No decorrer deste estudo, analisou-se com visão crítica o Ensino Superior, 

pois o processo não se encerra na simples disponibilização de vagas nas instituições 

privadas subsidiadas com recursos públicos. Tampouco, as Universidades deveriam 

ser o campo de domesticação da mão de obra especializada, tal como predomina no 

capitalismo. 

Este trabalho objetivou a estruturação de um estudo sistemático do Ensino 

Superior no Brasil, bem como os fatores que envolvem o trabalho docente no 

contexto público/privado, com base em dados quantitativos e qualitativos e da 

abordagem do materialista histórico dialético.  

Definidas as categorias de análise - trabalho, trabalho docente, 

mercantilização, precarização e ensino superior – foram elencadas as questões que 

compuseram o formulário. Este serviu como instrumento de coleta de dados junto aos 

15 docentes, participantes da pesquisa, todos atuantes na instituição objeto da 

pesquisa. 

A pesquisa contou com 15 (quinze) docentes dos Cursos  Direito, Educação 

Física, Pedagogia, Medicina, os quais se propuseram a participar do estudo e, 

também que assinaram TCLE. 

Com a pesquisa, buscou-se identificar o perfil dos docentes, pois é 

importante a análise que possa apontar quem são esses profissionais que atuam no 
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Ensino Superior na Fimes. As demais questões relativas às condições de trabalho no 

ensino superior privado. 

Os documentos foram submetidos ao Comitê de Ética, para cumprimento de 

todos os aspectos legais e éticos que a investigação exige. Cada objetivo a ser 

desenvolvido teve um caminho metodológico que permitiu seu alcance, com a 

apresentação dos resultados em forma de gráfico e as referidas porcentagens, 

seguidas por análises qualitativas, em que foi estruturada uma relação entre os dados 

teóricos e empíricos do presente estudo. 

 

 

 

3.2 Aspectos do Ensino Superior Público-Privado 

 

A forma das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado liberal, 

especificamente no Ensino Superior, possibilitou o avanço da mercantilização do 

ensino por intermédio de empresas que objetivam o lucro.  

No período da Ditadura Militar brasileira, conforme esclarece Minto (2006), 

houve mudanças no setor público e privado, no entanto, o incentivo público ampliou 

os benefícios do setor privado, ou seja, a mercantilização da educação superior 

tornou-se perceptível, impacto evidenciado diretamente nas atividades docentes. 

Segundo o que aponta Saviani (2005), ocorre um processo de inter-relação 

indissolúvel que envolve o público e privado em relação à educação superior, 

comportando-se enquanto polos opostos.  

A Constituição Federal de 1988 preceitua o caráter público da educação, 

quando define a gratuidade do ensino público, desde o nível fundamental até o 

superior, garantindo o acesso à educação em todos os níveis (ASSIS, 2008). Nesse 

sentido, tem-se que as décadas de 1980 e 1990 apresentavam uma disputa de três 

segmentos: 

 

1) o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, defensores do ensino 

público, gratuito e laico; 2) a Federação Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino - FENEM, que defendia o setor privado laico e confessional; 3) a 

Associação Brasileira da Educação Católica - ABEC, Associação Brasileira 

de Escolas Superiores Católicas - ABESC, e a Campanha Nacional das 

Escolas da Comunidade - CNEC, representando as escolas católicas e 

comunitárias (DOURADO, 2000, p. 289). 
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Dourado (2001) enfatiza que a maioria das fundações de Ensino Superior tem 

como engenharia jurídica a viabilização da expansão do setor privado de educação, 

com o financiamento a partir dos recursos do poder público municipal.  Aponta-se 

ainda que segundo a Constituição Federal e legislação ordinária existem diferentes 

estratégias de financiamento público para a instituição de ensino privada, como 

subsídios, bolsas, crédito educativo e FIES.  

A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – Fimes – foi criada e 

estruturada por meio da Lei Municipal nº 278, de 11 de março de 1985, como 

fundação pública de direito público, porém realiza a cobrança de mensalidade dos 

alunos (ASSIS, 2008).  

Nesse mesmo sentido, Dourado (2001, p. 93) constata que a Fimes constitui: 

“Modalidade Fundacional, instituída como pública não gratuita, mantida e 

administrada por uma fundação educacional municipal, criada como pública, 

assumindo caráter privado, por meio da cobrança de mensalidades dos alunos”.  

A Fimes permaneceu duas décadas (1985-2005) desenvolvendo suas 

atividades de educação superior com o uso de recursos públicos municipais, tanto 

para sua instalação quanto para a manutenção da instituição, com a transformação 

desse subsídio em bolsas de estudos aos graduandos.  

No entanto, somente a partir de 2006, foi iniciado o pagamento de 

mensalidades pelos alunos, o que possibilitou a disponibilidade de recursos para a 

continuidade da instituição. Porém, no Estatuto da Instituição de Ensino, há previsão 

legal de que, caso a Fimes seja dissolvida, todo o patrimônio retornará ao município 

de Mineiros-Goiás, local de sua atividade (ASSIS, 2008).  

Sobre a estrutura da instituição, tem-se que, de acordo com Assis (2008), a 

referida fundação é administrada pelo Conselho Superior composto por 19 membros 

com mandato de quatro anos, sem qualquer forma de remuneração e, também, por 

uma Diretoria Executiva. Aponta-se, ainda, a existência de membros efetivos, como 

por exemplo: 

 

[...]: o prefeito municipal de Mineiros; o presidente da Associação de 

Produtores de Grãos de Mineiros; o presidentes da Associação dos 

Servidores Públicos da fundação; o presidentes do Centro Acadêmico; o 

representante dos professores da FIMES; o presidente do Sindicato Rural 

de Mineiros; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Mineiros; o presidente da Cooperativa Mista do Vale do Araguaia; o 

diretor geral da Diretoria Executiva da fundação; o presidente da 

Associação Comercial e Industrial de Mineiros; o secretário de Educação 



48 

 

Municipal; o presidente da Câmara Municipal; o presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, subseção de Mineiros; o subsecretário 

Regional de Ensino; e o presidente da Academia Mineirense de Letras. Os 

membros efetivos, por sua vez, elegem 04 membros oriundos da 

comunidade local dentre pessoas de reconhecida projeção nos meios 

científico, cultural, educacional, administrativo ou político (ASSIS, 2008, 

p.37). 
 

Como se observa na citação acima, a estrutura administrativa traz um 

contexto jurídico público e, embora possa cobrar mensalidades de seus alunos, não 

contempla uma estrutura administrativa de instituição privada, de modo a existir a 

predominância da caraterística de bem público da educação superior.  

Depois de observar a estrutura da Fimes, o presente estudo traz a realidade 

do trabalho docente na referida instituição, considerando os resultados da pesquisa 

coletados junto ao público participante do estudo.  

 

3.3 A FIMES – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior de 

Mineiros/GO 

 

A criação da Fimes tem sua estrutura público-privada relacionada ao 

contexto legal da Constituição Federal de 1988 que, em seu ar tigo 211, preceitua: 

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino” (BRASIL, 1988, p. 70).  

Nesse sentido, o município de Mineiros, percebendo a necessidade de 

investimento no curso superior e utilizando-se da possibilidade de empreendimento 

público-privado, a partir da Lei Municipal nº 278, de 11 de março de 1985, dá 

origem à referida instituição.  

A instituição foi um projeto arrojado e idealizado pelo Prof. Walter Chaves 

Marin e pelo Dr. Francisco Filgueiras Júnior, primeiro Presidente do Conselho 

Superior da Fimes. Segundo dados do site da Fimes (2018, p.1) interesses políticos 

levaram à elaboração do projeto, o qual foi apresentado ao prefeito municipal de 

Mineiros
13

, projeto esse que teve sua idealização, construção e execução em curto 

espaço de tempo, de modo a ter percorrido todas as instâncias exigidas pelo sistema 

burocrático em apenas dois anos.  

Desde sua fundação a instituição passou por inúmeros processos de 

melhorias e de expansão, o que gerou o cenário de cursos de graduação e pós-

                                                           
13

 Na época o Sr. Erasmo Rodrigues de Souza (FIMES, 2018). 
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graduação que possibilitou para as Faculdades Integradas de Mineiros obter o 

credenciamento como Centro Universitário a partir da Lei Municipal nº 1495/2010, 

que autorizou a Fundação Integradas Municipal de Ensino Superior de Mineiros – 

Fimes – a encampar o Centro Universitário de Mineiros (FIMES, 2018).  

É preciso, ainda, considerar que a Lei Municipal nº 1495/2010 disciplina que 

o município oferece 2% da arrecadação para a instituição, sendo  1,5% deste total 

para as bolsas discentes e 0,5% para a capacitação de docentes.  

 

3.4 Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dados Empíricos: o Trabalho 

Docente no Setor Público-Privado: o Caso de Mineiros/GO 

 

Os resultados apresentados no decorrer deste capítulo contemplam as 

informações coletadas junto aos docentes da Fimes, instituição de Ensino Superior 

público-privada, localizada em Mineiros-Goiás. Cumpre esclarecer que as primeiras 

sete questões do formulário traçam o perfil sociodemográfico dos referidos docentes, 

com a demonstração dos resultados segundo os gráficos abaixo.  

A primeira questão levantou a faixa etária do grupo pesquisado, ponto que se 

observou que a maioria possui entre 31 e 40 anos (60,0%), enquanto que o índice 

menos relevante foi de professores acima de 50 anos (6,7%). Ao analisar a faixa 

etária, tem-se que o grupo de docentes da Fimes, que participou da pesquisa, é 

jovem, pois, somados os índices até 30 anos e entre 31 e 40 anos, chega-se a um 

percentual de 80,0%.  

Quanto ao sexo, observou-se que dentre o público participante do estudo 

existiu predominância para o masculino (60,0%). Isso ocorreu por dois fatores 

essenciais: primeiro porque, na instituição pesquisada, existe predominância de 

professores do sexo masculino e, o segundo fator é que as mulheres se demonstraram 

menos receptivas para participar da pesquisa.  

De forma especial, em alguns cursos como Direito e Educação Física, 

observa-se predominância de professores do sexo masculino, na faixa etária até 30 

anos e entre 31 e 40 anos, ou seja, são jovens, como já citado anteriormente.  
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Quanto ao estado civil dos pesquisados, observou-se uma tendência para o 

grupo de solteiros (60,0%), sendo que dentre as mulheres está o maior número de 

casadas, que somam (20,0%) do público participante da pesquisa.  

Quando os dados dos gráficos são cruzados, percebe-se que o perfil 

sociodemográfico do grupo docente pesquisado é jovem, do sexo masculino e 

solteiro. Complementa-se, ainda, que, dentre o público que apontou ter acima de 50 

anos (6,7%), a totalidade é de mulheres.  

Quando indagados se os professores têm filhos, a maioria respondeu 

negativamente (66,7%). Isso posto, analisa-se que, dentre o grupo estudado, somados 

os casados e os que vivem em união estável, o índice foi de 40,0%. No en tanto, 

somente 33,3% possuem filhos. Considerando que existem pessoas solteiras que 

também afirmaram ter filhos, pode-se dizer que os docentes da Fimes não constituem 

um grupo que tem maior índice de filhos.  

Depois de levantados os dados sobre o fato de os pesquisados terem filhos, 

analisou a faixa etária desses professores e dessas professoras, com predominância 

para filhos maiores de 18 anos (60,0%), enquanto que até 1 ano e entre 1 e 10 anos o 

percentual foi o mesmo (20,0%).  

É importante reiterar o que já foi apresentado neste estudo, que, dentre o 

grupo de docentes da Fimes, a maioria dos que possuem filhos são mulheres na faixa 

etária entre 41 anos e acima de 50 anos. Dados encontrados segundo o demonstrativo 

do quadro que apresenta o perfil sociodemográfico dos docentes participantes do 

estudo: 

 

Perfil Sociodemográfico  Até 30 anos Entre 31 e 

40 anos 
Entre 41 e 

50 anos 
Acima de 

50 anos 
1. Faixa etária 20,0% 60,0% 13,3% 6,7% 
 Masculino Feminino   

2. Sexo 60,0% 40,0%   

 Solteiro Casado União 

Estável 
 

3. Estado civil 60,0% 20,0% 20,0%  

 Sim Não   

4. Possui filhos 33,3% 66,7%   

 Até 1 ano Entre 1 e 

10 anos 
Entre 11 e 

18 anos 
Mais de 18 

anos 
5. Idade dos filhos 20,0% 20,0% - 60,0% 

Quadro 3 – Perfil sociodemográfico  

Fonte: Pesquisa (2017) 
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Na sequência do estudo, levantou-se a jornada de trabalho dos professores, a 

maioria com jornada entre 30h a 40h/semanais (66,6%) e acima de 40h/semanais 

(20,0%). Os dados apresentados apontam para o fato de que a maioria dos docentes 

da instituição possuem jornada de trabalho longa e exaustiva (gráfico 1).  

Faz-se importante analisar que a atividade docente não se limita unicamente 

à sala de aula, pois há longas jornadas de trabalho fora da instituição, para a 

preparação da disciplina, estudos, pesquisas, correções de trabalho e provas, o que 

acarreta elevado cansaço físico e mental desse profissional.  

A necessidade de o trabalhador ter longas e exaustivas jornadas é uma 

característica do capitalismo, em que o trabalhador se torna uma mercado ria de 

consumo da empresa/instituição e, segundo Batista e Orso (2015), essa realidade está 

vinculada à vontade do trabalhador, uma vez que deve proteger o seu emprego e ser 

cada vez mais produtivo e menos reflexivo (BATISTA; ORSO, 2015).  

 

 

Gráfico 1 – Jornada de trabalho.  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A questão que levantou o grau de escolaridade dos docentes participantes do 

estudo analisou se eles estão investindo em sua formação profissional, especializando 

sua mão de obra, o que possibilite melhorar o nível de qualidade no desempenho das 

atividades docentes.  
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O gráfico 2 revela que 53,4% possuem especialização; 40,0%, mestrado e 

somente 6,6%, doutorado. Isso posto, considera-se relevante apontar que existe 

dificuldade dos referidos professores em se capacitarem no campo acadêmico, visto 

que as elevadas jornadas de trabalho e, especialmente, a remuneração não adequada 

impossibilitam dar continuidade ao estudo e, com isso, ao processo de melhoria da 

qualidade profissional docente. Não há na instituição pesquisada uma política 

definida que venha o encontro das necessidades dos docentes.  

A Fimes atende o determinado pela LDB em relação ao número de mestres e 

doutores, como se observa no Art. 52 abaixo:  

 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação 

dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:  

[...] 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado; [...] (BRASIL, 1996, p. 21).  

 

Talvez este dado justifique a postura institucional no sentido de manter a 

postura diante dos docentes, não dando-lhes condições favoráveis de formação 

continuada. 

As longas jornadas de trabalho (gráfico 1), a dificuldade de dar continuidade 

à pós-graduação stricto sensu, além de outros fatores, geram conflitos no âmbito do 

desenvolvimento das atividades docentes e, até mesmo, o ambiente em que estão 

inseridos beneficia um processo de precarização e massificação desses profissionais, 

o que torna complexo aferir a qualidade desse profissional no Ensino Superior.  

Para frear esse movimento de sucateamento da Educação Superior, o Estado 

deveria fomentar as instituições públicas em vez de aplicar dinheiro público em 

instituições privadas, fato este impensável no capitalismo.  
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Gráfico 2 – Escolaridade 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A precarização do trabalho docente, as longas e exaustivas horas de trabalho 

e a falta de tempo/recursos para a qualificação acadêmica dos docentes são fatores 

que geram a necessidade de outra atividade para a complementação de renda. Essa é 

uma realidade observada também dentre os pesquisados, pois 80,0% responderam 

que possuem necessidade de ter outro emprego. Ora, esse dado revela enorme 

desvalorização do trabalho do professor.  

A renda percebida pelo docente deveria permitir-lhe uma vida digna. Nesse 

sentido, no momento em que os trabalhadores necessitam vender sua força de 

trabalho sem ter um valor justo por isso, tornam-se excluídos do fruto de seu trabalho 

e apenas passam a viver em um quadro em que existe a opressão (ANTUNES; 

ALVES, 2004). 
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80,0%

20,0%

Sim

Não

 

Gráfico 3 – Sente necessidade de ter outro emprego 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Ao comentarem sobre a necessidade de um outro emprego, os docentes 

participantes do estudo justificaram questões financeiras, uma vez que o salário não 

cobre as despesas da família e surge a necessidade da complementação de renda. 

Percebe-se a situação crítica do trabalhador, pois mesmo precisando manter -se na 

instituição, ainda assim não tem as condições favoráveis para a sua qualificação, 

mesmo dela necessitando.  

Cabe ressaltar o fato de que as condições de trabalho geram elementos de 

exclusão, que nasce no contexto da luta contínua que existe entre o capital e a força 

de trabalho no mundo no qual ocorre a predominância do capitalismo e do 

mercantilismo (ALMEIDA, 2017).  

Com relação aos docentes que responderam, não terem outro emprego, as 

considerações foram de que possuem dedicação exclusiva, de que a remuneração 

percebida seria adequada para o seu sustento. Já outro docente considera o trabalho 

como fonte para viver e não a vida como condição de trabalhar. Tal declaração 

manifestada pelo docente identifica que o mesmo está em conflito consigo mesmo, 

precisando avançar nos estudos e contar com valorização melhor do seu trabalho, 

mas tal não acontece.  

Ao analisar as informações, a maioria dos respondentes comenta a 

necessidade de outro emprego, mesmo os que atuam com carga horária entre 30 e 40 
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horas semanais, pois a sobrecarga dificulta o contexto profissional e até pessoal dos 

docentes.  

 

Tabela 2 – Comentários sobre a necessidade de outro emprego 

 

 

 

SIM 

- Sim, tanto é que tenho. Eu tenho além dessa renda, desse emprego que tenho que 

ministrar aula em outra instituição e tenho uma empresa particular minha.  
- Remuneração e agregação de valor com a integração da docência às demais 

práticas do Direito. 
- Com carga horária inferior à 40hs. Nenhum professor sobrevive da profissão.  
- Complementação de renda. 
- Tem mais de um emprego, porém em uma instituição de ensino somente.  
- O valor! É financeira. Só a carga horária de professor ainda não vou ter valor  

adequado para sobrevivência e também pela minha profissão.  
- Não sinto que necessite, dado o atual contexto de meu trabalho na Instituição 

(associação de atividades de magistério com atividades administrativas). Entretanto, 

se exercesse apenas o magistério, sentiria necessidade de outro emprego, uma vez 

que atualmente a Instituição não oferece segurança jurídica quanto à carga horária 

de trabalho aos docentes.  
- O salário não dá para cobrir todas as despesas da família.  
- É uma complementação de carga horária para financeiro. 
- Porque, com a carga horária que eu possuo atualmente, a remuneração fica 

relativamente baixa.  
- Sim. Porque sou aposentada do Estado e me dedico totalmente a FIMES e aos 

projetos culturais da FIMES.  
 

 

NÃO 

- Não, por enquanto, dedicação exclusiva. 
- Porque preciso trabalhar para viver e não viver para trabalhar.  
- É suficiente. 
 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Ao serem questionados acerca do número de instituições de ensino em que 

trabalham, 80,0% responderam que atuam somente em uma, enquanto 20,0% 

responderam que atuam em duas instituições. Embora o percentual mais elevado 

aponte para a atuação somente em uma instituição, a tabela 2 demonstra que os 

docentes atuam em outras áreas, como a empresarial e o direito.  Tal informação 

apresentada na respectiva tabela mostra que a intensificação do trabalho docente 

ocorre, visto que sua participação na docência, para complementação de carga 

horária, exige atuação em dois ou mais cursos.  

A carga horária é exaustiva e a remuneração é baixa. Com isso, cria-se um 

ambiente de insatisfação acrescido às más condições de trabalho. Isso porque as 

condições objetivas de trabalho impactam diretamente no bem-estar pessoal e 

familiar e, para isso, a remuneração percebida e as condições de trabalho oferecidas 

têm importante relação com a atividade docente.  
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A questão sobre o número de turmas nas quais os docentes ministram aulas 

revelou que 46,7% atuam de 1 a 3 turmas; 40,0% de 4 a 6 turmas e 13,3% de 7 a 8 

turmas. É preciso argumentar o fato de que o excesso do número de turmas é 

elemento estressante para os docentes, especialmente quando possuem elevado 

número de alunos por turma. Essa realidade obriga os professores a definirem 

metodologias diferentes em cada caso, a considerar as diferentes turmas e o número 

de alunos por turma, o que significa mais trabalho. Além disso, lidar com alto 

número de alunos, como é o caso daqueles que atuam de 4 a 8 turmas, significa 

considerar aumento de atividade levada para casa, pois as avaliações exigem dos 

professores um tempo considerável em correções de provas. Isso gera um trabalho 

cansativo que pode suscitar um ambiente inadequado para o desempenho das 

atividades. 

Esse docente, enquanto trabalhador no contexto do capital, precisa vencer as 

dificuldades de tempo e as condições financeiras para sua qualificação profissional, 

apresentar competência, habilidade e dinamismo em sala de aula, sobreviver à 

pseudoliberdade a ele imposta. Há, nesse fato, um processo gerador de exploração do 

trabalho docente. 

Além disso, o número médio de alunos em cada turma também é fator que 

pode influenciar no processo de qualidade existente na atividade docente. Assim, de 

acordo com 40,0% dos docentes participantes do estudo, existem entre 21 a 30 alunos 

por turma e 33,3% entre 31 a 40 alunos.  

Sobre a existência de monitores para apoiar o docente, 86,7% apontaram que 

não existem, considerando que essa seria uma ajuda importante para o 

desenvolvimento das atividades e um apoio aos professores. Desse modo, aponta-se 

esse como um dos fatores limitadores ao oferecimento de uma educação de qualidade 

nas instituições de Ensino Superior.  

 

Informações sobre condições de 

trabalho 
Uma Duas Mais de 3  

1. Número de instituições de ensino em 

que trabalha 
80,0% 20,0%   

 De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 8  

2. Número de turmas para as quais 

ministra aula 
46,7% 40,0% 13,3%  

 Até 20 

alunos 
Entre 21 a 

30 alunos 
Entre 31 a 

40 alunos 
Acima de 

40 alunos 
3. Média do número de alunos em cada 

turma que trabalha  
20,0% 40,0% 33,3% 6,7% 
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 Sim Não   

4. Existem monitores para apoiar o 

docente 
13,3% 86,7%   

Quadro 4 – Informações sobre condições de trabalho  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Sobre os monitores, os docentes que afirmaram ter esse apoio responderam 

que a faculdade disponibiliza um por curso. Para isso, deve existir um processo 

seletivo burocrático, no qual não estão claras as regras de escolha feita pelo 

coordenador e pelo diretor de ensino. Por outro lado, alguns docentes afirmaram não 

gostarem de monitores, pois grande parte só quer a remuneração, pouco s e importam 

com as atividades da monitoria. Foi apontado, ainda, não existir uma carga horária 

definida para o professor, o que pode gerar a necessidade ou não de monitores, uma 

vez que a cada semestre o professor tem que “correr” atrás de horas/aula.  

Quanto ao docente que afirmou não ter monitor, esse citou que faz uso de 

alunos que tenham bom desempenho na sua disciplina, fato que pode gerar inclusive 

motivação aos alunos, porém, eles não são propriamente monitores  e não recebem 

nada da instituição para exercerem tal função. 

 

Tabela 3 – Comentários sobre os monitores para apoiar o docente em sala 

 

 

 

SIM 

- Mas a faculdade disponibiliza um monitor por curso. Para o professor adquiri -lo 

precisa submeter a um processo seletivo burocrático, com regras pouco claras. Há 

cursos em que são 33 professores, caso esses queiram deve concorrer entre si. Com 

tanta dificuldade somente dois concorrem. Além disso, não gosto de monitor. Pois tem 

que parar para monitorar, instruir e isso não é contado  dentro da carga horária, 

portanto isso desmotiva a utilização de monitores.  
- Em média são 25 alunos e nas disciplinas que eu ministro por ser consideradas 

difíceis, tem monitores de apoio. Que acontece no contra turno, não no horário da 

minha aula. Porque o aluno faz aula também à noite. Durante o dia tem os monitores.  
- Na verdade o que ocorre é que, não temos carga horária definida, variando de 

semestre para semestre, o semestre que tenho carga horária máxima, vejo necessidade, 

mas nos semestres que não tem turmas na integralidade, a carga horária diminui e 

consequentemente o salário.  
 

 

NÃO 

- Não há monitor, mas eu pego um aluno mais disposto, mais disponível como auxiliar 

em sala de aula. Mas não é monitor.  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Observando acerca das condições de trabalho dos docentes da Fimes em 

Mineiros-GO, ao serem indagados sobre quantas disciplinas os professores ministram 

por semestre, 53,3% responderam que ministram entre 2 e 3 disciplinas; 26,7% entre 

4 e 5 disciplinas e 6,7% acima de 5 disciplinas, segundo o gráfico 4.  
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O elevado número de disciplinas, de alunos, de salas de aula e de 

unidades/campus constitui fatores geradores de precarização do trabalho docente e 

reflete negativamente na qualidade do trabalho dos professores , da qualidade dos 

cursos superiores na instituição, cooperando para aspectos que podem levar à doença 

dos professores, devido ao stress que daí decorre.  Realidade essa, presente na Fimes, 

que constitui uma instituição público-privada. 

 

 

Gráfico 4 – Quantas disciplinas ministras por semestre 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A questão que buscou verificar as condições de sala de aula para o trabalho 

do professor trouxe, de acordo com o gráfico 5, que 33,3% consideram boas e 33,3% 

regulares, enquanto 20,0% as julgam como ótimas e 13,4% as consideram ruins. 

Segundo os dados observados, 46,7% avaliaram negativamente as condições da sala 

de aula, o que evidencia a demanda por melhoria da qualidade do ambiente da 

instituição para o desempenho das atividades docentes. Quando somados os 

percentuais de 33,3 e 13,4%, temos um total de 46,7% que consideram as condições 

de sala de aula de regular para ruim, representando esse percentual em quase a 

metade do entrevistados.  

A precarização na qualidade do ambiente de trabalho reproduz, conforme 

estudos de Cassiolato (2010), a uma situação que pode ser geradora de sintomas de 

esgotamento físico e psíquico, influenciando negativamente também na vida pessoal 

e familiar. Compete ainda comentar que esse quadro de insatisfação com o ambiente 
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em que trabalha, devido à falta de condições físicas da sala de aula, acelera 

problemas no exercício profissional do docente e demonstra que a educação vem se 

tornando um produto mercantilizado, em que o docente é apenas uma mercadoria 

nesse contexto (LOBO; GOMES, 2015).  

 

 

Gráfico 5 – Condições da sala de aula para o trabalho do professor  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

No que se relaciona ao horário bem distribuído para o trabalho dos 

professores, observa-se que esse é um fator encontrado enquanto valoração positiva, 

tendo em vista que 73,3% responderam sim. Isso pode ser um elemento redutor do 

processo de estresse cotidiano dos professores. Porém, o índice de 26,7% dos 

docentes que responderam não ter o seu horário bem distribuído demonstra a 

necessidade de a instituição analisar essa realidade vivenciada por esse percentual de 

docentes, buscando solução para o problema, pois tal aspecto também gera 

dificuldades e má qualidade de vida e de trabalho. Isso porque alguns professores se 

deslocam até a instituição para ministrar somente o último horário. Às vezes, vão 

todos os dias à faculdade para ministrar somente uma aula. Conclui -se, com isso, 

tempo à disposição da Fimes, sem a contrapartida da remuneração. Além disso, o 

tempo e o custo com deslocamento para ministrar uma ou quatro aulas traduzem a 

mesma coisa. 
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De modo simplificado, porém extremamente sensível, Lobo e Gomes (2015) 

ressaltam que o trabalho do profissional docente se tornou um negócio como 

qualquer outro na sociedade capitalista. Essa situação fomenta a formação rápida e 

sem qualidade. Por questões de necessidades econômicas, o docente se sujeita a ir 

para sala de aula, assumir cada vez mais carga/horária, sem ao menos estar e sentir -

se capacitado para exercer a atividade docente.   

 

73,3%

26,7%

Sim

Não

 

Gráfico 6 – Tem horários bem distribuídos, facilitando e otimizando o seu 

deslocamento. 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Indagou-se aos participantes se as formas de avaliação e de registro de notas 

exigem muito do docente, pergunta à qual 53,3% responderam sim e 46,7% 

consideram que não.  

Pondera-se que as condições de trabalho são regidas por diversos aspectos, 

dentre os quais é possível citar as atividades no ambiente externo de sala de aula, o 

que requer tempo e esforço para a realização.  

O fato de a minoria não considerar as formas de avaliação e de registro de 

notas uma atividade que exige muito do docente simboliza que os docentes 

pesquisados estão preparados para desenvolver as atividades e trabalhar em benefício 

de uma educação de qualidade. Porém, é necessário apoio efetivo da instituição no 
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reconhecimento e no incentivo das atividades docentes, evitando-se, assim, a 

precarização do trabalho docente no Ensino Superior como um todo.  

 

53,3%

46,7%
Sim

Não

 

Gráfico 7 – As formas de avaliação e de registro de notas exigem muito do docente.  

Fonte: Pesquisa (2017) 
 

O gráfico 8 apresenta os dados sobre o balanço da atuação do docente no 

Ensino Superior e os desafios enfrentados 60,0% consideraram positiva e com 

melhoria gradativa na atuação e 26,6% relataram ser desafiador motivar e 

comprometer os alunos. 

Evidencia-se, portanto, que, quando o ambiente do trabalho docente está 

precarizado, os professores têm dificuldades em motivar os acadêmicos, posto que o 

quadro negativo no ambiente educacional desanima sobremaneira até mesmo quem 

deveria motivar. 
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Gráfico 8 – Balanço da atuação como docente no ensino superior e desafios  

Fonte: Pesquisa (2017) 

Interessante ressaltar que o ambiente da instituição de Ensino Superior é um 

dos elementos que podem influenciar positivamente na qualidade de vida dos 

docentes, de forma a satisfazer no desenvolvimento das atividades, evitando 

inclusive doenças ocupacionais, ou seja, relacionadas ao ambiente de trabalho. Nesse 

sentido, o gráfico 9 indagou se os docentes participantes do estudo já tiveram 

doenças relacionadas ao trabalho, com o percentual mais signifi cativo de 73,3% 

afirmando que não e 26,7% sim. Considera-se, ainda, que, dentre as doenças citadas, 

foram apresentadas o estresse e vitiligo.  

A doença ocupacional pode se relacionar a diversos aspectos no ambiente 

organizacional, bem como, ao excesso de carga de trabalho, a problemas de 

relacionamento no ambiente e ao estresse diário que se origina da própria atividade. 

No caso dos docentes, a exigência por formação continuada, sem oferecer condições 

para isso, ou mesmo remuneração não adequada para o desempenho da profissão, 

podem causar problemas que, segundo a concepção de Cassiolato (2010), são de 

difícil solução efetiva.  
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Gráfico 9 – Já teve doença relacionada ao trabalho docente  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Quando a pesquisa levantou se os docentes já se afastaram do trabalho por 

motivo de doença, 66,7% responderam que não e 33,3% que sim. Isso aponta que, 

embora a maioria não tenha tido problemas dessa natureza, existe um elevado índice 

de docentes que atuam na Fimes com problemas de doenças ocupacionais e demais 

doenças que requerem o afastamento da atividade docente.  

As doenças ocupacionais se relacionam a diferentes fatores, inclusive à 

pressão que envolve as atividades no capitalismo com exigências  excessivas em 

relação à produtividade e à competitividade no ambiente acadêmico e, ainda o fato de 

que as universidades impõem para os docentes, dentre outros aspectos, o trabalho à 

noite e aos domingos e feriados (LIPP, 2002).  

Aponta-se que as doenças, que acometem os docentes, relacionadas ao 

trabalho, dificultam a continuidade de suas atividades e, por vezes, poderiam ser 

prevenidas. Se o ambiente da instituição fosse adequado ao desenvolvimento da 

docência, poderia gerar maior processo de motivação dos alunos para ensino-

aprendizagem. Importante, ainda, comentar que a precarização das condições no 

ambiente de trabalho dos docentes reflete na falta de motivação dos alunos e no 

rendimento das instituições de Ensino Superior.  
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Gráfico 10 – Já necessitou se afastar do trabalho por motivo de doença  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A pergunta que investigava  acerca do que é ser professor no Ensino Superior 

da Fimes trouxe, segundo o que apresenta o gráfico 11, diversos aspectos, como o 

fato de 33,3% apontarem que é conviver com a falta de comprometimento e 

motivação dos alunos; 26,6% muitos desafios sem, no entanto, citar quais são e; 

20,0% veem como excelente oportunidade.  Essa denúncia feita pelos professores 

revela alto grau de insatisfação docente, que por sua vez, gera dificuldade para o seu 

trabalho, pois é um aspecto estressante em cada dia de trabalho. Tal aspecto pode 

estar relacionado ao fato de a instituição ser público-privada, na qual os alunos 

pagam mensalidades e se vêem no direito de conquistar diploma, não acontecendo, 

automaticamente, empenho dos mesmos.  

Observa-se, ainda no gráfico 11, que 6,7% apontaram faltar na Fimes o 

investimento do poder público, muito embora, a referida instituição seja público-

privada. Isso traz a lume fatos históricos vivenciados desde o descobrimento do 

Brasil até o século 20, quando, segundo Vieira (2007), o setor público se mantinha 

ausente de sua responsabilidade com a educação superior no país.  

Considera-se que essa carência do setor público no auxílio a manutenção das 

fundações como a Fimes, com estrutura público-privada, apresenta a falta de 

investimento na educação superior no Brasil, além do desamparo dessas instituições, 

que acabam tendo de se tornar mercadologicamente sustentáveis, a partir da cobrança 
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de mensalidades, sem o devido investimento para a qualidade da educação e do 

desempenho das atividades docentes.  

 

 

Gráfico 11 – O que é ser professor no ensino superior da Fimes 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Após identificar a situação do ambiente de trabalho, foi solicitado aos 

participantes que apontassem qual o sentido do trabalho na Fimes, o gráfico 12 

aponta que 40,0% responderam amor, vida e trabalho; 33,3% disseram ser 

compartilhar e construir conhecimento e 13,3% buscam pela transformação social. É 

relevante apontar que, embora exista um processo de precarização da atividade 

docente, devido a diversos fatores, como por exemplo, a falta de estrutura física 

adequada; falta de reconhecimento; exaustivas jornadas de trabalho e reconhecimento 

de que os alunos não se motivam para uma educação superior efetivamente 

qualitativa, ainda há entre os professores um sentimento de resgate dos aspectos 

sociais e valorativos em relação à atividade docente. 

Esse docente, como esclarece Scaff (2000), precisa desenvolver um trabalho 

crítico e emancipador, como também é preciso desenvolver competências técnicas 

que permitam a esse trabalhador tornar-se cada vez mais competitivo, 

compromissado e subordinado a uma realidade de trabalho exaustivo e assalariado. 

Fator esse que se perpetua no cotidiano dos trabalhadores no regime capitalista.  
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Gráfico 12 – Qual o sentido do seu trabalho  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Sobre a autonomia para o desenvolvimento das atividades docentes na Fimes, 

os pesquisados, em sua maioria, 66,7% responderam que sim, ou seja, possuem 

autonomia para desempenharem o trabalho; enquanto que 20,0% consideram que a 

autonomia lhes é oferecida somente em alguns casos. Na interpretação de Durham 

(2005), a falta de autonomia das universidades no Brasil é um fato histórico 

perpetuado no país, posto que o Ensino Superior brasileiro foi marcado pelo domínio 

de Portugal. 

A universidade tem como desafio constituir-se um instrumento de libertação 

e não de perpetuação de uma sociedade dividida em classes, em que os privilegiados 

do topo dominam o conhecimento e os instrumentos para compartilhá-los, enquanto 

os indivíduos que se encontram na base acessam o Ensino Superior, mas sem a 

possibilidade de autonomia (PEREIRA, 2011).  
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Gráfico 13 – Possui autonomia para desenvolver o seu trabalho docente  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A burocracia em relação à atividade docente na instituição alvo do estudo é, 

segundo os participantes da pesquisa, uma constante, sendo que no apontamento de 

60,0% existe a burocracia na Fimes e se demonstra negativa para a instituição como 

um todo; já 20,0% consideram que exista só a burocracia necessária, presente em 

toda a instituição de Ensino Superior.  

É notório que a burocracia é uma realidade no Brasil, especialmente, em 

instituições públicas, com ênfase para o caso de instituições público -privadas como a 

Fimes. Nelas, a falta de autonomia docente e a burocracia na execução de algumas 

atividades geram o engessamento do professor e, conjuntamente, a falta de um ensino 

superior efetivamente construtivo, que não tenha a mercantilização do trabalho 

docente e o Ensino Superior como fontes. 

Uma instituição de Ensino Superior que engessa a atividade docente a partir 

da burocracia, seja ela pública, privada ou público-privada como é o caso da Fimes, 

torna-se um ambiente estressante para as atividades docentes e esse fator nega tivo se 

evidencia como dificultador para professores e para alunos.  
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Gráfico 14 – Relação burocracia e atividade docente  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Segundo o gráfico 15, com relação ao produtivismo, para 40,0% dos 

entrevistados ocorre por meio das cobranças dos professores; 26,7% consideram que 

é muito baixa essa cobrança pelo produtivismo e para 20,0% falta incentivo e 

investimento. 

As universidades que anteriormente tinham como objeto a formação do 

homem desviaram sua atenção para efetivar um modelo elitista, que institucionalizou 

um ensino em que ciência e pesquisa se relacionam com desenvolvimento 

tecnológico e com melhoria das atividades produtivas nas empresas. Marcou-se, 

assim, a existência no Brasil de uma “universidade mercadoria”, que se rendia ao 

crescimento econômico (SILVA; OURIQUE, 2012).  
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Gráfico 15 – Como percebe o produtivismo acadêmico na instituição  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A cobrança em relação às atividades docentes na Fimes foi um aspecto 

avaliado e, de acordo com 46,6% dos pesquisados, são cobrados de todos os modos, 

considerando horário, avaliação, lançamento de notas e produção científica. 

Enquanto 20,0% responderam que não são cobrados e outros 20,0% consideram que 

são cobranças do próprio professor.  

Com as cobranças contínuas, segundo Cassiolato (2010), o trabalho do 

profissional docente assume então um papel de trabalho fabril, com a contínua 

necessidade de melhoria na mão de obra, elevado contingente de responsabilidade, 

horas exaustivas de trabalho e baixo reconhecimento salarial e até social, o que torna 

esse exercício profissional envolto em um processo de desvalorização das atividades 

que refletem na baixa qualidade do Ensino Superior no Brasil.  

Essa cobrança sobre os professores gera um processo de estresse que atinge o 

desempenho das atividades, inclusive na falta de tempo para a produção científica e 

para a formação contínua, que possivelmente agregaria melhor qualidade nas 

atividades docentes e, consequentemente, uma educação superior mais crítica aos 

alunos da Fimes, de modo a influenciar positivamente na sociedade.  

 



70 

 

6,7%

6,7%

46,6%

20,0%

20,0%

Existe cobrança de forma

negativa

Responsabilidade e consciência

do papel do professor

De todos os modos (horário,

avaliação, lançamento de nota,

produção científica)
Não há cobrança

Cobrança do próprio professor

 

Gráfico 16 – Modo que o docente é cobrado em relação ao seu trabalho  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Ao comentarem se percebem a necessidade de realizar trabalhos que não são 

de sua função, 60,0% dos docentes responderam que sim e 13,3% percebem isso às 

vezes. É importante salientar que a exigência por atividades que não são de sua 

função gera um quadro de pressão e de precarização da atividade docente, que 

influencia negativamente no contexto do ensino acadêmico.  

Os reflexos dessas cobranças dos professores também se demonstram 

negativos para os alunos, pois, quando o docente é cobrado em atividades que não 

são de sua função, gera cansaço, estresse e até retrabalho nas atividades pertinentes à 

função docente. 
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Gráfico 17 – Percebe a necessidade de realizar trabalhos que não são de sua função 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Com relação ao desenvolvimento do trabalho, 33,4% apontaram falta 

infraestrutura na Fimes; 26,7% apontaram que são boas; e os demais participantes 

13,3 % responderam que não esperam e nem se acomodam; há falta de recursos 

tecnológicos e a biblioteca é defasada.  

A falta de investimento público na instituição fica demonstrada claramente 

pelos aspectos que envolveram a falta de infraestrutura; de recursos tecnológicos e a 

defasagem da biblioteca, o que inviabiliza que professores  e alunos possam realizar 

pesquisas e executar produções científicas, de modo a dificultar o desenvolvimento 

de uma educação superior efetivamente qualitativa.  

O art. 211 da Constituição Federal do Brasil, anteriormente apresentado 

aponta que é prioritário o investimento na educação infantil e fundamental, porém, 

não veta investimentos no ensino superior. Também se pontua que o art. 11 da LDB 

9.394/1996 deixa explícito, que é possível o investimento de recursos municipais nas 

instituições de ensino superior, buscando a manutenção e desenvolvimento do ensino 

de forma geral, como assim pontua a própria Magna Carta.  
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Gráfico 18 – Fale sobre as condições objetivas para o desenvolvimento do trabalho  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Sobre os pontos positivos do local de trabalho, as referências mais 

significativas, segundo o gráfico 19, foram 32,2% ambiente amigável; 21,4% 

autonomia do professor e 14,3% remuneração. Outros aspectos positivos como boa 

localização, comprometimento da equipe e infraestrutura também foram 

demonstrados a partir do índice de 10,7%.  

Considera-se que os pontos positivos da Fimes geram um ambiente mais 

propício para o desenvolvimento das atividades docentes, o que reflete de forma 

positiva também no processo de aprendizagem dos alunos. Isso proporciona mais 

qualidade no Ensino Superior, porém, é preciso trazer à tona todos os aspectos 

negativos que existem no referido ambiente, de forma a buscar soluções para essas 

fragilidades, melhorando a estrutura organizacional e acadêmica. 

Como se pode observar quando os professores participantes do estudo 

apresentaram os pontos positivos, os mesmos eram pessoais, enquanto que os 

negativos são de terceiros, o que aponta para a dificuldade de autoavaliação.   
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Gráfico 19 – Pontos positivos do local de trabalho  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Enquanto o gráfico 19 apresenta seis pontos positivos citados pelos 

professores em relação à Fimes, o gráfico 20 evidencia nove pontos negativos 

também citados pelos docentes em relação à instituição. Com maior relevância aos 

índices mais elevados como 21,5% infraestrutura; 14,4% problemas hierárquicos; 

10,7% para três aspectos, burocracia, privatização do público e biblioteca defasada.  

A precarização do ambiente, problemas de ordem hierárquica e outros fatores 

administrativos, que tornam o professor uma vítima de uma estrutura mercantilista 

que se volta para um ensino superior deficiente, além de outros problemas são 

catalisadores de uma Fimes que, enquanto instituição público-privada de educação 

superior, necessita de novos investimentos. Para isso, é relevante não apenas a 

cobrança de mensalidades, mas o uso de recursos públicos para o aprimoramento da 

referida Fundação. 

Reflete-se que aspectos como a proteção exagerada do discente em 

detrimento do docente também condiz com uma realidade que precisa ser 

amplamente discutida e combatida, de forma que não exista esse tipo de ação 

mercadológica em que se trata o professor como mão de obra bara ta e o discente, 

como cliente que precisa ser satisfeito em todos os seus desejos, mesmo que não 

estejam condizentes com um Ensino Superior de qualidade.  
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Gráfico 20 – Pontos negativos do local de trabalho  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

No momento em que se fala em qualidade na atividade docente, é preciso 

identificar fatores, como por exemplo, a oportunidade para a qualificação para o 

mestrado e doutorado, oportunidade em que 73,3% dos pesquisados responderam que 

isso ocorre na Fimes, o que demonstra preocupação com a formação e capacitação do 

corpo docente. 

Um ponto negativo no Ensino Superior brasileiro é que os discentes do 

mestrado e doutorado, em sua maioria, são imediatistas e não adeptos à pesquisa, o 

que acarreta dificuldades em sua formação e, como consequência, na orientação de 

outros pesquisadores, especialmente, nas instituições privadas, em que o único 

interesse é o retorno com o pagamento das mensalidades (SILVA JÚNIOR; 

SGUISSARDI, 2013).  
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Gráfico 21 – Instituição oferece oportunidade para Mestrado e Doutorado  

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Quando indagados sobre as condições dadas pela instituição para curos de 

mestrado e doutorado aos professores, 53,3% responderam que há oferta de poucas 

bolsas e 40,0% responderam que estão cientes de que a Fimes oferece bolsas. Em 

contrapartida, mesmo que sejam oferecidas bolsas, os docentes não são liberados 

para esse tipo de formação continuada. Basta ver  que somente 6,7% apontaram a 

flexibilização da jornada de trabalho como forma de incentivo aos docentes para as 

oportunidades de Mestrado e Doutorado. Essa realidade faz parte de uma visão 

essencialmente mercantilista, em que o trabalho é mais relevante do que o próprio 

trabalhador, estando esse, por vezes, impossibilitado de receber os frutos do seu 

esforço. 

O trabalho constitui um processo coletivo e educativo, porém o uso do fruto 

deste trabalho deveria estar no mesmo contexto de associação e bem-estar para a vida 

de todos os indivíduos da sociedade, inclusive o próprio trabalhador, não havendo 

elementos geradores de exclusão. Na avaliação de Marx (2004), num primeiro 

momento, o trabalho ocorre no âmbito externo ao trabalhador, isso significa dizer 

que não lhe pertence, bem como é elemento que o torna infeliz e não permite o 

desenvolvimento de sua energia física e espiritual livre.  
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Gráfico 22 – Quais condições a instituição oferece oportunidade para Mestrado e 

Doutorado 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A última questão dirigida aos docentes da pesquisa buscou verificar se existe 

sobrecarga de trabalho na Fimes e, se em função disso, ocorre alguma forma de 

compensação. 46,7% responderam que ocorre a sobrecarga sem compensação e 

33,3% ocorre a sobrecarga, porém com compensação.  

A Fimes possui o capital e o docente o trabalho, é possível observar o 

contexto da relação trabalho/capital, em que Marx (1997, p.45) pontua, “o capital é a 

potência econômica da sociedade burguesa, que domina tudo.” 

Considerou-se que o domínio do capital sobre o trabalho vem a ser a 

apresentação de força e domínio da empresa sobre o trabalhador, o que faz sucumbir 

a mão de obra em relação ao capital, bem como deixa por terra o pensamento e o 

conhecimento em prol da materialidade. 
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Gráfico 23 – Existe sobrecarga de trabalho e em função disso alguma compensação  

Fonte: Pesquisa (2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento deste estudo, foi possível identificar alguns fatores 

benéficos em relação à existência de entidades público-privadas, como o aumento do 

número de vagas no ensino superior para a população, a acessibilidade ao curso 

superior para maior número de pessoas da sociedade, o oferecimento de cursos 

superiores para qualificar os profissionais da cidade e região em que a FIMES está 

inserida. Porém, constatou-se que as condições de trabalho dos docentes não se 

apresentam boas ou aceitáveis, o que favorece a mercantilização do trabalho docente 

e, ao mesmo tempo, a precarização das condições no ambiente de trabalho.  

As mudanças trabalhadas nas instituições de Ensino Superior no Brasil são 

mais voltadas para o contexto organizacional do ambiente, com benfeitorias na 

estrutura física da instituição e o descuido em relação à qualidade do ambiente de 

trabalho aos docentes, intensificando o processo de precarização.  

Consciente de que o trabalho degradante, como aponta Marx em sua 

filosofia, é fator de exploração e escravidão, considera-se que as condições dadas 

para desenvolvimento do trabalho docente são geradoras de desvalorização do 

trabalho docente e deste enquanto trabalhador. O sistema capitalista gera 

transformações no ambiente de trabalho e social, de modo uma forma de estrutura 

organizacional que tenha como princípio o lucro, mesmo que esse possa fazer 

submergir a educação, família ou a própria sociedade, em um estabelecimento de 

parâmetros quantitativos que se agigantam em detrimento da educação e dos 

educadores. 

A percepção de que a quantidade de alunos nas instituições de Ensino 

Superior permite a ocorrência de alienação do trabalho docente e, gerando um grupo 

de docentes alienados do pensamento, em que sua condição de fazer e desenvolver 

não são efetivamente percebidas. Cada dia, as instituições de Ensino Superior 

voltam-se mais para o processo quantitativo de pessoas, realidade que, por meio 

deste estudo, foi observada no caso da instituição de Mineiros-GO alvo desta 

pesquisa, que se tornou um Centro Universitário e tem como meta o maior núme ro de 

alunos e professores, não cuidando a qualidade das atividades docentes, posto não 

possibilitar um ambiente favorável para a docência.  
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Concluiu-se a necessidade do reconhecimento que a precarização tem 

reflexos também na qualidade do Ensino Superior, bem como constitui elementos que 

se originam em um ambiente político, social, cultural e educacional de alienação do 

trabalho docente e de distribuição de bolsas que viabilizem o acesso ao ensino 

superior para uma quantidade ainda maior de pessoas e de recursos tem maior 

interesse do que o trabalho docente.  

Esse trabalho docente fragmentado e mercantilizado gera um processo de 

alienação e precarização, que ocorre nas instituições como é o caso de Mineiros -GO 

em que foram investigados os fatores que caracterizadores da atividade docente. Tais 

fatores evidenciam a necessidade de se adaptar às problemáticas institucionais, de 

forma a manter o emprego, mesmo que este possa estar passando por um modelo 

precarizado e alienado, que não é constructo de uma efetiva educação superior 

crítica. Assim, o fruto do trabalho docente vem a ser unicamente o seu salário, 

enquanto o fruto do estudo do aluno passa a ser o diploma, esquecendo-se de que, no 

ambiente das instituições superiores, a construção de conhecimento e de um 

pensamento crítico são fatores vitais para sua perpetuidade.  

A partir dos anos 1990, em todo o Brasil, ocorreu o início de um processo 

cronológico de crescimento do número das instituições superiores, privadas e 

também público-privadas, com o intento de agregar o maior contingente de discentes 

de todas as classes socioculturais, em um histórico processo de democratização do 

acesso ao ensino superior, sem a preocupação de fomentar a capacidade, habilidade e 

possibilidade dos docentes de trabalhar. Assim, adentra-se para uma realidade em 

que a bolsa de acesso oferecida aos alunos possa sanar os problemas da fragilidade e 

precarização do trabalho docente. Essa realidade pode ser percebida na Fimes, posto 

o uso de recursos públicos como meio de fomentar a instituição, mesmo que o 

professor passe por um processo inverso de criticidade, lucidez e valorização.  

As políticas públicas educacionais, a partir da década de 1990, trazem o 

crescimento expansionista do ensino superior, a partir de planos de desenvolvimento 

que têm como premissa expansão de vagas para jovens, aumento do volume de 

matrículas e de recursos financeiros disponibilizados para as instituições, sem com 

isso fomentar o trabalho docente. Assiste-se, nesse sentido, um vácuo entre os 

recursos disponíveis e seu uso adequado, ainda mais quando essa educação tem a 

redução do valor do professor e seu processo de alienação.  
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Entende-se que, após a década de 1990, a mercantilização do trabalho 

docente não apenas se demonstrou vivo nas instituições privadas de ensino, mas 

também nas públicas e nas público-privadas, como é o caso da Fimes, trazendo 

grandes grupos econômicos para investimentos e empreendimentos faraônicos nas 

universidades e, ao mesmo tempo, fazendo perder o real objeto dessas instituições e 

do profissional docente, que não pode ser traduzida pela forma alienada, 

mercantilizada e precarizada. Grupos econômicos voltados para o lucro fizeram do 

Ensino Superior uma fonte de ganhos que se envolvem no contínuo processo de 

abertura de novas instituições e, inclusive, da participação dos recursos públicos para 

o fomento do avanço dessas grandes corporações.  

O trabalho docente no setor público-privado foi aqui discutido a partir do 

modelo da Fimes, que tem docentes com jornadas de trabalho entre 30h e 

40h/semanais, a qual necessita, ainda, disponibilizar horas de atividades fora da 

instituição, em uma jornada longa e exaustiva. Isso demonstra como reflexo a 

inexistência de valorização do seu trabalho e, ganha voz no pensamento capitalista, 

em que o trabalhador passa a ser mercadoria de consumo e a empresa/instituição quer 

cada dia mais alunos, mais recursos e menos gastos com o pagamento de salários 

condignos à função docente exercida. Exige-se formação continuada do professor, 

porém, não se disponibiliza o tempo necessário para a realização dessa atividade, o 

que acaba por cristalizar a contínua forma de trabalho precário e alienador.  

Os docentes pesquisados consideram que a sua remuneração é baixa para a 

carga horária de trabalho e também que são cobrados, porém, não são incentivados a 

melhorar o seu potencial docente no tocante à realização de cursos de Mestrado e 

Doutorado, bem como apontaram que o número de disciplinas, alunos, salas de aulas 

e unidades de instituições superiores onde necessitam trabalhar são elementos 

precarizadores de sua condição docente, o que torna o ensino na referida instituição 

público-privada uma atividade estressante. Esse ambiente acarreta estresse e, 

consequentemente, a precarização docente.  

Esse mesmo ambiente de trazer o aluno para o Ensino Superior sem a 

preocupação com o oferecimento de um ensino efetivo, acaba gerando o 

descomprometimento e desmotivação do aluno para o processo ensino-aprendizagem. 

Além disso, também fomenta a precarização docente, de modo a tornar este um 
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profissional que parece estar entre o aluno e o diploma, não sendo valorizado por sua 

importância enquanto mediador de conhecimentos.  

Concluiu-se que as condições de trabalho docente no Ensino Superior 

público-privado da Fimes, em Mineiros-GO, mostram-se precárias pelo processo de 

mercantilização do trabalho e, pelo contexto que envolve as políticas de acesso ao 

Ensino Superior, o lucro que cada aluno oferece à instituição, mesmo quando 

bolsistas e a maior quantidade de alunos em uma sala de aula, oferecendo a o 

professor um ambiente estressante e sem condições de desenvolver um trabalho 

docente efetivamente crítico e com qualidade socialmente referenciada.  
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APÊNDICE A – MEMORIAL 

 

 

O interesse na elaboração desse estudo se relaciona com a minha vivência 

pessoal e acadêmica, sou a 12ª (décima segunda) filha de uma família de 13 (treze) 

filhos, fruto de uma família composta por pessoas simples que moravam na pequena 

Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul. Iniciei os estudos com 7 anos de idade e, 

desde o primeiro dia percebi que àquele ambiente era o local que eu gostaria de 

permanecer, assim, considero que ali nascia a “docente”.  

Minha formação acadêmica iniciou com o Curso de Direito na Universidade 

do Mato Grosso do Sul (UEMS) com formação em 2008 e, minha experiência 

docente teve início em 2010, quando passei a morar em Rondonópolis -MT na busca 

da realização do sonho da docência. Como formação acadêmica tenho pós -graduação 

lato sensu no curso de Direito Público pela Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB 2010); pós-graduada em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT - 2013) e pós-graduada em Didática do Ensino Superior pela 

Unic Rondonópolis/MT (2015). Após essas conquistas acadêmicas ainda em agosto 

de 2015, iniciei como professora universitária na Fimes/Mineiros-GO e, no ano de 

2016 o Mestrado em Educação na Universidade Federal de Jataí (UFJ). 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

QUESTIONÁRIO 

Caro (a) Professor (a),  

 

  Este estudo pretende identificar o perfil profissional dos docentes que atuam na Fimes 

– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior e contribuirá para a melhor compreensão 

do trabalho docente neste nível de ensino. As informações coletadas através deste 

questionário são de caráter sigiloso e serão utilizadas apenas para fins de pesquisa.  

 

  Ao final da pesquisa todos os/as participantes receberão informações acerca dos dados 

obtidos. Solicito, assim, cuidado especial ao responder este questionário. Sua participação é 

essencial para a qualidade desta pesquisa.  

Agradeço antecipadamente a sua atenção e colaboração. 

 

1. Idade:  

2. Sexo: Masculino ()                          Feminino ( ) 

3. Estado Civil: Solteiro ( )     Casado (  )   União Estável (  )  Divorciado (  ) Viúvo (  ) 

4. Tem filhos? Sim ()                        Não ( ) 

4.1 Se tem filhos, indique o número de filhos por idade:  

(   ) Até 1 ano  (   )Entre 1 e 10 anos (   )Entre 11 e 18 anos (   )Mais de 18 anos  

5. Qual sua jornada semanal de trabalho?  

(   ) Até 20h/semanais           (   ) 20h a 30h/semanais  

(   ) 30h a 40h/semanais        (   ) Acima de 40h/semanais  

6. Escolaridade: ( ) Especialização ( ) Mestrado () Doutorado ( ) Pós-doutorado ( ) 

7. Além da docência nessa instituição sente que precisa ter mais um emprego?  

() Sim ( ) Não  - Por quê?   

8. Em quantas instituições de ensino você trabalha?  

(   ) Uma     (  ) Duas     (   ) Mais de três    

9. Em quantas turmas você ministra aulas?  

10. Em média, quantos alunos há nas turmas em que você trabalha? Há monitores de 

apoio?  

11.Quantas disciplinas você ministra por semestre? Quais são as condições das salas 

de aula para o trabalho do professor?  

 12. Como docente, seus horários são bem distribuídos, facilitando e otimizando o 

seu deslocamento? As formas de avaliação e de registro de notas exigem muito do 

docente? 
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13. Você poderia fazer um balanço de sua atuação como docente no ensino superior nos 

últimos 3 (três) anos, destacando os desafios desse trabalho?  

14. Você já teve doença(s) relacionada(s) ao trabalho, no caso o trabalho docente?  

() Sim () Não 

15. Você necessitou se afastar do trabalho por motivo por motivo de doença:  

( ) Sim () Não 

16. O que é ser professor no ensino superior da Fimes – Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior de Mineiros/GO, a qual é pública, porém cobra mensalidade?  

17. Para você, qual o sentido do seu trabalho?  

18.Para desenvolver o seu trabalho como docente, julga que tem autonomia?  

19. Como você vê a burocracia da instituição em relação ao que você faz?   

20. Como você percebe o produtivismo acadêmico na instituição?   

21. De que modo você é cobrado em relação ao seu trabalho? 

22. Você percebe que precisa também realizar trabalhos que não são de sua função na 

instituição?  

23. Sobre as condições objetivas para você desenvolver seu trabalho, o que tem a dizer? 

24. Destaque dois pontos positivos e dois negativos em seu local de trabalho. 

25. A instituição oferece a você oportunidade para fazer cursos de mestrado ou doutorado? 

Em quais condições?   

26. Há em alguns momentos sobrecarga de trabalho e em função disso alguma compensação?   
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

O/A Srº./Srª. ________________________________________________________ 

está sendo convidado a participar, como voluntário(a), da pesquisa de mestrado intitulada “O 

TRABALHO DOCENTE NO SETOR PÚBLICO-PRIVADO: O CASO DE 

MINEIROS/GO”. Meu nome é Cleia Simone Ferreira, sou a pesquisadora responsável pela 

mesma, minha área de atuação é Educação. Após receber os esclarecimentos e as informações 

a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que, em caso de recusa na participação, você não será penalizado (a) 

de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser sanadas 

pela pesquisadora, pelo e-mail cleiasimone@hotmail.com, ou pelo telefone (64) 9.9959-3780 

e (64) 9.8138-0804, chamada a cobrar. Caso persistam as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. Vale reafirmar que você pode se 

retirar da pesquisa a qualquer momento.  

 

1.1 INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Título do projeto de pesquisa: “O TRABALHO DOCENTE NO SETOR PÚBLICO-

PRIVADO: O CASO DE MINEIROS/GO”. 

A presente pesquisa é desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG, 

Regional Jataí, em nível de Mestrado, na linha de pesquisa: “Políticas Educacionais, Gestão e 

Formação de Professores”. A pesquisa será realizada na FIMES – Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior, com a participação de 15 docentes da referida instituição. Tem 

como objetivo geral, analisar o trabalho docente no setor público-privado levando em 

consideração um caso prático no Município de Mineiros/GO.   

Prezado (a) professor (a): 

Sua colaboração é importante e contribuirá muito para o desenvolvimento do estudo. O 

material coletado será destinado à análise e o acesso dos dados é restrito à pesquisadora, que 

assume o compromisso de preservar o anonimato, a identidade, bem como zelar pela imagem, 

da instituição e dos sujeitos envolvidos na pesquisa, entretanto, declaro que os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não.  

Esclareço ainda, que não serão obtidos registros fotográficos e/ou audiovisuais da aplicação 

do questionário e que usarei caracteres para identificar os sujeitos participantes pelas 

perguntas do questionário. 

Esse termo lhe garante os seguintes direitos: 
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(1) Retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

(2) Solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre a pesquisa. 

(3) Garantia do sigilo e anonimato de quaisquer informações que levem a identificação 

pessoal, ou da instituição.  

(4) Garantia expressa de liberdade de se recusar, a qualquer momento, a responder às 

perguntas do questionário, que ocasionem constrangimentos de alguma natureza, como 

desconforto emocional e/ou de possíveis riscos psicossociais (ex. constrangimento, 

intimidação, angústia, insatisfação, irritação, mal-estar, etc). Bem como os benefícios 

acadêmicos e sociais decorrentes da participação na pesquisa.  

(5) Ser ressarcido no caso de despesas decorrentes com a participação na pesquisa. 

(6) Pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, 

decorrentes da sua participação na pesquisa. 

 

1.2 CONSENTIMENTO PARA USO DOS DADOS COLETADOS JUNTO AO(S) 

SUJEITO(S): 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “O TRABALHO DOCENTE NO SETOR PÚBLICO-PRIVADO: O 

CASO DE MINEIROS/GO”.”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora responsável, CLEIA SIMONE FERREIRA, sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Mineiros, ........ de ............................................ de ............... 

_______________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

____________________________________________ 

Cleia Simone Ferreira (pesquisadora) 

CPF: 851.271.081.00 

Tel: (64) 9 9959-3780 

E-mail: cleiasimonef@yahoo.com.br  

____________________________________________________ 

Ari Raimann (orientador responsável) 

CPF: 206.797.690-72 

Tel: (64) 9 8409 9602 

E-mail: raimann04@gmail.com 

mailto:cleiasimonef@yahoo.com.br
mailto:raimann04@gmail.com
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO 

UFG – UNIVERSIDADE

FEDERAL DE GOIÁS
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: O TRABALHO DOCENTE NO SETOR PÚBLICO-PRIVADO: O CASO 

DE MINEIROS/GO 

Pesquisador:  CLEIA SIMONE FERREIRA 

Área Temática: 
Versão: 2 

CAAE: 64631517.1.0000.5083 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Goiás 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  1.970.944 

 
Apresentação do Projeto: 
Trata-se de um projeto de pesquisa em nível de mestrado a ser desenvolvido no programa de Pós-

graduação em Educação da UFG, na linha de pesquisa: "Políticas Educacionais, Gestão e Formação de 

Professores". A pesquisa será realizada no Centro Universitário de Mineiros/GO, com a participação 

de 15 docentes da referida instituição. 

 
Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo primário 

Tem como objetivo, conforme apresentado no projeto: "Analisar a efetividade das principais Políticas 

Públicas para o ensino superior e o trabalho docente no setor privado." Objetivos secundários: 

Indica os seguintes objetivos secundários: 

"- Traçar, a partir dos anos 90, um histórico cronológico e evolutivo do ensino superior no Brasil." 

"- Reconhecer o trabalho docente no setor privado em relação à efetividade do ensino superior." 

"- Investigar sobre as condições de trabalho docente no ensino superior privado." 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: 

É uma pesquisa de baixo risco,o pesquisador aponta como possível risco "não conseguir 

 

Endereço:   Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131  
Bairro:  Campus Samambaia CEP: 74.001-970 
UF: GO Município: GOIANIA  

Telefone: (62)3521-1215 Fax:  (62)3521-1163 E-mail:  cep.prpi.ufg@gmail.com 
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UFG – UNIVERSIDADE

FEDERAL DE GOIÁS

Continuação do Parecer: 1.970.944 
 

 

interpretar ou entender algum tremo", mas pode surgir algum constrangimento, nesse caso, no TCTE 

lhe é facultada a desistência sem danos. 

Benefícios: 

Indica que haverá benefícios diretos e sociais, tais como: "a análise de como o docente no ensino 

superior privado desenvolve suas funções, verificar quais os instrumentos de trabalho que ele 

necessita, a jornada de trabalho diária e semanal, bem como as perspectivas na carreira. Entretanto, 

esperamos que futuramente os resultados deste estudo sejam usados em benefício de outros docentes." 

 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
É uma pesquisa relativamente simples mas relevante, principalmente no âmbito do bem estar docente. 

Será uma pesquisa de caráter qualitativa, com fundamentação teórica da teoria dialética materialista, 

principalmente marxista. Será aplicado um instrumento em forma de questionário a 15 docentes da 

instituição, conforme indicado acima. Indica um custo financeiro de 500,00 (quinhentos reais). 

 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Apresenta folha de rosto devidamente preenchida; termos de compromisso do pesquisador e 

orientadora, Termo de anuência da instituição, campo da pesquisa empírica; projeto completo, 

informações básicas, questionário, cronograma e TCLE para os docentes participantes, é apresentado 

em folha timbrada, há a indicação de telefones para contatos. TCLE garante o sigilo o direito de retirar 

a qualquer momento da pesquisa e o direito à indenização, 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Após análise dos documentos postados somos favoráveis à aprovação do presente protocolo de 

pesquisa, smj deste comitê. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. Reiteramos a 

importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável deverá 

encaminhar ao CEP-UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de 

publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para 

entrega do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa, prevista para abril de 2018. 

 

 

 

 

 

Endereço:   Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131  
Bairro:  Campus Samambaia CEP: 74.001-970 
UF: GO Município: GOIANIA  

Telefone: (62)3521-1215 Fax:  (62)3521-1163 E-mail:  cep.prpi.ufg@gmail.com 
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UFG – UNIVERSIDADE

FEDERAL DE GOIÁS

Continuação do Parecer: 1.970.944 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
     

Informações básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_

PROJETO_850524.pdf 

16/03/2017 

16:34:40 

 Aceito 

Outros Carta_Encaminhamento.doc 16/03/2017 

16:33:17 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE.doc 16/03/2017 

16:32:14 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

TERMO_DE_ANUENCIA_DA_INSTI

TUICAO.jpg 

09/02/2017 

22:42:34 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

7_TERMO_COMPROMISSO_.jpg 09/02/2017 

22:37:36 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

Outros 4_QUESTIONARIO.docx 09/02/2017 

17:36:30 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

2_PROJETO_MESTRADO.docx 09/02/2017 

17:31:45 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

Cronograma Cronograma_de_execucao.docx 09/02/2017 

17:30:26 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

Folha de Rosto FOLHA_DE_ROSTO.pdf 08/02/2017 

15:59:39 

CLEIA SIMONE 

FERREIRA 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

 

GOIANIA, 18 de Março de 2017 

 

 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador) 
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Página 03 de  03 

mailto:cep.prpi.ufg@gmail.com

