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Resumo: 

Neste artigo será discutida a precarização das relações de trabalho dos docentes das 
Instituições Privadas de Ensino Superior (IPES). Esse estudo é relevante ao tornar possível 
relacionar dois eixos fundamentais para a compreensão de nossa sociedade e de suas 
desigualdades: educação e trabalho. Para tanto, foram relacionadas três importantes 
mudanças que deram o tom às novas relações estabelecidas no mundo do capital-trabalho 
e, como não poderia ser diferente, no caso dos docentes das IPES: transformações no chão 
de fábrica, com o desenvolvimento do Taylorismo/Fordismo e do Toyotismo ao longo do 
século XX; modificações estruturais e de diretrizes no ensino superior brasileiro; 
consolidação do neoliberalismo. A partir de uma análise de como esses três pontos estão 
intrinsecamente relacionados à atual conjuntura do ensino superior brasileiro, em especial o 
ensino privado, utilizando dados quantitativos e qualitativos, este artigo pretende demonstrar 
como a precarização das relações de trabalho nas IPES não é desconexa das 
transformações ocorridas, de uma forma mais ampla, no mundo do capital-trabalho, em 
especial do neoliberalismo. 
 

Palavras-chave: Precarização das Relações de Trabalho; Ensino Superior Privado; 

Neoliberalismo. 
 

Abstract: 

In this article it will be discussed the precarious labour relations of teachers from Private 
Institutions of Superior Education (IPES). This study is relevant for allowing the linking of two 
fundamental perspective for the comprehension of our world and its inequalities: work and 
education. For that purpose, three important changes which set the tone to the new relations 
established in the capital-labour world, when it comes to IPES teachers, have been listed: 
the development of Taylorism/Fordism and Toyotism in the 20th century; structural 
modifications and changes in the superior education guidelines in Brazil; consolidation of 
neo-liberalism. From the analysis of how these three points are intrinsically related to the 
current context of Brazilian superior education, specially in the private education, using 
qualitative and quantitative data, this article intends to demonstrate how the precarious 
labour relations on the IPES is not disconnected to the transformations that occurred, more 
broadly, in the world of capital-labour, in special in neo-liberalism. 
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Introdução 

O século XX foi marcado por grandes mudanças ocorridas no interior do processo 

produtivo, estas não influenciaram somente as transformações no chão de fábrica, mas 

contribuíram para modificações nas relações de trabalho e, consequentemente, em diversas 

alterações na vida dos trabalhadores. 

O taylorismo-fordismo – com a esteira de produção capitalista, o operário-massa e o 

cronômetro – foi a primeira reestruturação produtiva do século XX. Nas três décadas 

seguintes à II Guerra Mundial, o capitalismo viveu um período de Ascenso e o fordismo se 

consolidou como um modo de organização das forças produtivas (inclusive adestramento da 

força de trabalho) mais adequado à competição capitalista. Porém, este modelo entrou em 

crise com o crescimento da indústria automobilística no Japão e combinou o fordismo com 

técnicas mais sofisticadas, que incluíam, por exemplo, um combate brutal ao sindicalismo 

classista, usando uma nova forma de sindicalismo como suporte, o sindicato de empresa. A 

crise do capitalismo implicou em uma necessária transformação do fordismo e uma das 

respostas neoliberais às transformações do capital foi a expansão, em novos termos, do 

toyotismo. 

Na década de 1950 no Japão, o toyotismo, embora não totalmente desvinculado do 

fordismo, foi uma reestruturação importante para o aumento dos lucros e superação da crise 

capitalista no início da década de 19702, consolidando-se como modelo a ser seguido na 

indústria principalmente na década de 1980. 

Todos estes processos de reestruturação (taylorismo, fordismo e toyotismo) estão 

ligados à necessidade constante de transformação do próprio capitalismo frente às crises 

geradas dentro dele, tendo como objetivo maior a sua manutenção/reprodução por meio do 

aumento da extração da mais-valia.  

No final da década de 1970 e início dos anos 1980, com a crise do assim chamado 

Estado de bem-estar social e o fim da “era de ouro”, era necessária uma nova alternativa 

para a manutenção da hegemonia política e econômica do capitalismo. O neoliberalismo 

aparece como o novo pilar do capitalismo, enfraquecendo as organizações dos 

trabalhadores e precarizando suas relações de trabalho.   

Ao analisar essas transformações, é possível observar que elas vão muito além do 

universo fabril. Dessa forma, neste artigo objetiva-se traçar uma discussão visando 

compreender, no contexto de dominação/exploração de classe em formações sociais 

                                                 
2
 Crise do petróleo, fim da paridade dólar/ouro, queda na taxa de lucros. 
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dependentes dominadas pelo modo de produção capitalista, o porquê da precarização das 

relações de trabalho como mantenedora da lógica do capital na contemporaneidade. Para 

isso, o recorte aqui utilizado é o setor de serviços, no qual encontra-se o objeto de estudo 

deste artigo: os docentes do ensino superior privado, que é fruto da dissertação de mestrado 

da autora (LESSA, 2014).  

Para tanto, durante a formulação da dissertação, base deste artigo, foram levantadas 

hipóteses e questões que examinam a estreita relação que a influência neoliberal teve para 

essa nova reestruturação produtiva, com o processo de precarização do trabalho docente e 

o perfil dos docentes, assim como a relação da precarização do trabalho dos professores 

com a mercantilização do ensino. 

Metodologicamente este artigo apresenta uma revisão bibliográfica temática 

embasada por autores pertencentes à tradição marxista, além de dados estatísticos de 

censos e outras pesquisas, focando nas últimas duas décadas, por meio de informações 

oferecidas por órgãos estatais, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio (INEP) e o Ministério da Educação (MEC).  

Além do levantamento bibliográfico, será apresentado no decorrer do texto, quando 

pertinente, informações relacionadas às entrevistas3 realizadas com 5 professores de 

Instituições Privadas de Ensino Superior (IPES) do Estado de São Paulo, o que nos ajudará 

a evidenciar os aspectos teóricos apontados. 

Primeiramente, serão apontadas informações a respeito das restruturações 

produtivas que ocorreram no decorrer do século XX no mundo do trabalho. Em seguida, 

discorreremos sobre questões relacionadas ao neoliberalismo e suas características no 

Brasil. O terceiro tópico versará sobre a precarização do trabalho docente apontando suas 

peculiaridades bem como as questões neoliberais que a influenciam. 

 

Um Breve paralelo entre o universo docente e o taylorismo-fordismo-toyotismo 

A separação entre o trabalho intelectual e manual, tão característica do modelo 

taylorista-fordista, citado anteriormente, não fica restrita ao chão de fábrica. Quando 

analisada a situação do docente de ensino superior observa-se que a precarização das 

relações de trabalho guarda estreita relação com algumas transformações ocorridas no 

capitalismo brasileiro. Hoje cada vez mais o professor perde sua autonomia, ou a liberdade 

no seu labor, liberdade essa, que é, inclusive, legitimada tanto pela constituição de 1988, em 

                                                 
3 Entrevistas disponibilizadas na integra nos anexos da dissertação da autora. 
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seu artigo 206, quanto pela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), que 

em seu artigo terceiro, reafirma o que já era garantido pela Constituição: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

 

Pode-se afirmar que, em diversas universidades, o trabalho docente era fruto de uma 

elaboração detalhada de planos de aula, com liberdade metodológica. Hoje, várias 

Instituições Privadas de Ensino Superior (IPES) fecham seus conteúdos em planos de aulas 

pré-elaborados, muitas vezes alheios ao próprio docente, em casos mais gritantes, a 

utilização de apostilas restringe o seu trabalho. Sobre esse material, pode-se citar o caso 

das disciplinas reduzidas a apostilas, as quais a pesquisadora teve acesso durante o 

desenvolvimento de sua dissertação, que além das amarras criadas pelas mesmas, é um 

conteúdo passado de forma “mastigada” e limitada. 

A “esteira de produção”, símbolo do fordismo, está posta. O conteúdo pré-moldado 

junto com o controle dos “tempos e movimentos” do trabalho docente é uma evidência de 

que as transformações no chão de fábrica rompem seus muros e ganham os mais diversos 

setores do mundo capital-trabalho.  

Qual o grande objetivo dessa transformação? Se, por um lado, o professor não tem 

liberdade para ministrar suas aulas da forma que acha mais pertinente e proveitosa, a IPES, 

por outro lado, tem total controle de sua atividade, podendo inclusive substituí-lo a qualquer 

momento, segundo a sua conveniência (leia-se lucratividade). Ao falar de lucratividade, 

pauta-se na forma mercadológica por meio da qual não só o ensino é “vendido”, mas os 

docentes são contratados. As “universidades-shoppings” que tentam vender o seu “produto” 

da forma que melhor alimente os anseios de seus “consumidores” dentro da lógica do 

mercado, ou do melhor custo-benefício.  

Já no que se refere ao toyotismo, não é difícil associá-lo ao trabalho docente. Entre 

as características oriundas desse modelo (que diga-se de passagem, não é uma ruptura 

total do citado anteriormente), está a ideia de “espírito de equipe”, de “time”, na qual há uma 

desresponsabilização, de possíveis perdas da instituição e, em contrapartida, uma 

sobrecarga de responsabilidades nos funcionários. O “espírito de equipe” se mostra 

presente quando os docentes são culpabilizados diretamente pela evasão dos alunos, por 

serem responsáveis pelos seus cursos, eximindo a faculdade da má qualidade oferecida. 

Fazendo com que essa mesma equipe de docentes se autovigie.  
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Outra característica típica do toyotismo é a polivalência, uma oposição a atividade 

realizada no fordismo clássico, repetitiva e mecânica. Porém, a polivalência aqui não surge 

como um sopro de rompimento ao trabalho alienado e sim vem como uma forma de 

aprimoramento de expropriação do trabalho realizado, aumentando a produção por meio da 

brutal elevação da produtividade do trabalho. 

Se antes o docente tinha sua função minimamente delimitada (preparar aula e 

ministrar conhecimento), hoje o trabalho de um professor compreende outras esferas de 

atividades: 

Novas demandas são impostas e assumidas por tais sujeitos que, com o 
auxílio da internet e outras tecnologias, assumem atividades (como o 
preenchimento de relatórios, a busca por financiamento de seus projetos e o 
lançamento de frequência e conceitos on-line) não computadas em seu 
regime e carga horária de trabalho. Dessa forma, ampliam-se as funções do 
professor e, por exemplo, atividades antes executadas por trabalhadores 
técnico-administrativo passam a ser suas (FARIAS; GUIMARÃES; MONTE, 
2013, p. 40). 

 

Ao observar tais características, nota-se que as modificações do chão de fábrica no 

decorrer do século passado reverberaram em todo o mundo da relação capital-trabalho. 

Uma moral da história, para quem faz apologia a chamada reestruturação produtiva: nas 

IPES possibilitou maior despotismo e sobrecarga de trabalho para os professores. Além 

disso, foi possível notar por meio das falas de alguns professores entrevistados, para o 

desenvolvimento da dissertação que embasa esse trabalho, as características citadas 

acima, pois por diversas vezes contam que as IPES em que trabalhavam cobravam uma 

produtividade e fluidez nos conteúdos ministrados. Outro ponto relatado relaciona-se a 

constante vigilância que vivenciam tanto por meio das relações entre professores quanto por 

meio dos chamados "bedéis" que detêm como uma de suas funções observar o 

cumprimento de horários e conteúdos ministrados pelos professores. 

 

Neoliberalismo e a intensificação dos ataques aos trabalhadores 

 

Além das chamadas reestruturações produtivas (taylorismo-fordismo-toyotismo), 

tem-se como um importante marco para as transformações nas relações de trabalho o 

surgimento de uma nova roupagem do capital: o neoliberalismo.  

Do pós-guerra até a década de 1970 o capitalismo vive a sua chamada era áurea. 

Surge, nos países centrais, o assim chamado Estado de bem-estar social como uma saída 

para a reestruturação e o crescimento de países que foram devastados pela II Guerra 
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Mundial. Mais tarde, esta “conciliação” de classes se tornou um empecilho na luta dos 

trabalhadores contra o aprofundamento da exploração trazido pela nova reestruturação 

produtiva capitalista.  

Porém, essa “era aura” foi enfraquecida gradativamente, por não suportar o 

capitalismo dentro da aspiração de seus grandes favorecidos, tendo como uma via razoável 

(dentro da ótica dos capitalistas) a manutenção do capital, a supressão dos direitos 

assegurados nos países centrais durante o chamado Estado de bem-estar social e o 

enfraquecimento dos movimentos sociais, período esse chamado de neoliberalismo.  

De 1973 em diante, altas taxas de inflação e baixo crescimento, ambos com base na 

queda da taxa de lucro, intensificam a crise do modelo econômico adotado no pós-Guerra 

em alguns países, o acima citado Estado de bem-estar social. Além do combate ao Welfare 

State, o neoliberalismo surgiu como um ataque aos movimentos operário e de libertação 

nacional. Dessa forma,  

a partir de meados dos anos setenta estavam dadas as condições para o 
resgate de ideias liberais, se não como um ideal esposado com fervor, pelo 
menos como suporte a uma vital empreitada: recuperar o ânimo do 
capitalismo via dinamização da economia de mercado (MORAES, 1996). 

 

O neoliberalismo ganha força quando Thatcher, em 1979, assume o governo na 

Inglaterra e passa a ser política de Estado. Foram adotadas uma série de medidas para 

acabar com o estado intervencionista, como o aumento da taxa de juros, crescimento do 

desemprego, corte de gastos sociais, contenção de greves, adoção de leis antissindicais, 

programas de privatizações e precarização das relações de trabalho. No plano ideológico o 

neoliberalismo “procura mostrar a superioridade do mercado frente a ação estatal” (BOITO 

JR., 1999, p. 23). 

No Brasil, as políticas neoliberais iniciaram-se nos anos de 1980, mas só se 

consolidaram na década de 1990, durante o governo Collor (1990-92), aprofundando-se no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Intensificaram-se as privatizações e a 

abertura comercial, as quais contribuíram para o aumento da chamada precarização do 

trabalho. Aspectos desta última são a maior descentralização da produção e as correlatas 

subcontratação e terceirização, informalização, supressão de direitos trabalhistas. 

Ao analisar especificamente os governos de FHC, Lula e Dilma, vê-se que houve 

continuidades e descontinuidades. Durante as gestões petistas, por exemplo, apesar do 

crescimento de IFES (Instituições Federais de Ensino Superior), ocorreu uma grande 

expansão das IPES. Desta forma, as práticas dos dois últimos não são tão destoantes do 

primeiro. 
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Os três governos deram continuidade e abrangeram o neoliberalismo. Segundo 

Lima: 

No governo Cardoso o Brasil vivenciou mais uma face da “antirreforma” 
universitária, ou da reforma universitária consentida pelo capital. Somado ao 
crescente empresariamento da educação superior, esse governo ampliou a 
privatização interna das universidades públicas brasileiras, ambos sob a 
aparência de democratização do acesso à educação (LIMA 2007, p. 152). 

E é justamente no contexto de uma política neoliberal redefinida que o crescimento 

exacerbado das IPES acontece. Analisada a ampliação das vagas de ensino superior no 

Brasil, observa-se que crescimento das IPES é muito mais acentuado do que o crescimento 

das instituições de ensino superior públicas, o que deixa evidente o incentivo enviesado que 

as instituições privadas recebem. Sendo inadequado se compreender a educação não como 

uma mercadoria, mas como um direito de todos. Logo, observa-se o crescimento das 

instituições públicas como de interesse para a maior parcela da população, sendo o 

contrário quando analisado o crescimento estrondoso das IPES. E, nesse contexto, fica 

clara a dissonância entre o interesse da grande maioria da população, em especial a 

trabalhadora, e o modo como a educação é tratada em nossa sociedade.  

Queiroz (2013) refere-se à influência direta da política neoliberal nas mudanças na 

educação superior, a qual possibilita esse aumento tão generoso do número de vagas nas 

IPES: 

as transformações ocorridas no Ensino Superior Brasileiro diante das 
mudanças originadas pela nova LDB de 1996 e a consequente abertura de 
um mercado com uma elevada demanda reprimida criaram um ambiente de 
oportunidades no mercado de ensino superior que se tornou 
progressivamente competitivo no setor privado (QUEIROZ, 2013, p. 358). 

 

A respeito das formas que as IPES vêm tomando de meados da década de 1990 

para cá, é interessante ler o artigo 1º do decreto 2.306 de 1997, que dispõem sobre a 

regulamentação para o Sistema Federal de Ensino: 

as pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de 
ensino superior, previstas no inciso II do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em 
direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como 
fundações, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro 
(BRASIL, 1997). 

 

Helena Sampaio (2011) diz que esse decreto foi um "divisor de águas", dando a 

possibilidade  

às instituições de ensino superior de assumirem natureza mercantil liberou 
os seus mantenedores dos artifícios que tradicionalmente utilizaram para se 
apropriarem dos resultados financeiros de suas atividades educacionais 
formalmente não lucrativas: empregar membros da própria família no corpo 
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dirigente com salários acima do mercado, adquirir imóveis (prédios, 
terrenos) ou realizar benfeitorias como forma de reinvestir dos dividendos 
na própria instituição etc (SAMPAIO, 2011, p. 33). 

          

Tornando, desta forma, as IPES mais lucrativas com uma maior mercantilização do ensino: 

iniciativas como a abertura de capital na bolsa de valores ou parcerias com 
redes internacionais de educação só se tornaram possíveis porque há 
pouco mais de 10 anos as mantenedoras das instituições privadas optaram 
pela forma comercial e se instituíram como mantenedoras de instituições 
privadas com finalidade lucrativa (SAMPAIO, 2011, p. 39). 

 
Ao estudar hoje as grandes IPES, não se pode dissociá-las da grande burguesia 

financeira, que abre seu capital e se move cada vez mais pela lógica do lucro.  E isso se 

reflete na disparidade de oferta entre o ensino público e o privado. Segundo os dados do 

Censo da Educação Superior 2013, realizado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -, em 2013 o ano foi fechado com mais de 74% das 

matrículas de cursos superiores sendo realizadas em instituições de ensino superior 

privadas. Estes dados validam o crescimento desenfreados das IPES, o que acaba gerando 

os grandes oligopólios educacionais e, consequentemente, uma precarização dos docentes.  

Esse meio de crescimento, para além da abertura do mercado citada anteriormente, 

se dá também por programas do governo como o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). 

O FIES, implementado em 1999 pela gestão FHC e o ProUni de 2004, no governo 

Lula, são duas formas exitosas de tornar a educação superior privada mais lucrativa. Porém 

não se deve realizar uma crítica cega, sem observar que, de alguma forma, uma parcela da 

população teve acesso ao ensino superior. Mas cabe questionar às custas de quem e do 

quê. Assim como analisar a qualidade desses cursos oferecidos e como seus docentes são 

contratados e tratados como profissionais da educação. Para Leher (2010) o que acontece é 

uma contradição, pois  

estranhamente, a democratização dos direitos sociais harmoniza-se com a 
mercantilização da educação, aprofundada em níveis inéditos na educação 
brasileiro pelos subsídios do FIES e pelas isenções tributárias do Programa 
Universidade para Todos (ProUni), enraizando ainda mais o vasto sistema 
privado de educação na sociedade brasileira (LEHER, 2010, p. 371). 
 

Dessa forma,  

o ProUni e o FIES estão em antípoda com os valores da esquerda. Em 
primeiro lugar, porque sustentam que a educação dos jovens trabalhadores 
é um serviço, como tal, além de ser muito lucrativo, como sublinhado 
anteriormente, contém os germes do projeto de sociabilidade desejado pelo 
capital. Em segundo lugar, pressupõem que para os “pobres” basta uma 
“educação pobre”. Muitas instituições que participam do ProUni não 
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poderiam estar funcionando caso houvesse controle social sobre as 
privadas. Ademais, o ProUni permite que, para os pobres, as instituições 
privadas ofereçam cursos sequenciais, ou cursos ditos tecnológicos de 
curta duração, conferindo, absurdamente, diplomas e também oferta por 
meio de educação a distância. Em terceiro lugar, o ProUni e o FIES foram 
transformados nas principais estratégias do governo para a massificação da 
educação superior e, por isso, legitimam o sucateamento planejado e 
sistemático das universidades públicas, visto que a renúncia fiscal do 
Programa tem como contrapartida a estagnação ou, nos últimos anos, o 
crescimento quase que vegetativo dos recursos das federais (LEHER, 2010, 
p. 388). 
 

Alvo de crítica do próprio Partido dos Trabalhadores durante os anos FHC, hoje o 

FIES cresce junto com o ProUni, injetando o dinheiro que deveria ser destinado as 

instituições de ensino superior públicas. A aprovação do ProUni ainda veio casada com a 

ampliação da modalidade de Ensino à Distância (EaD). O que, de certa forma, incidirá no 

quadro docente que, apesar de ter ampliado, torna-se cada vez mais precarizado, através 

de contratos instáveis (como os professores horistas e o “pejotizados”4), pois não existe 

fiscalização social necessária, nem um comprometimento dessas instituições com o corpo 

docente. Sobre a questão do EaD foi possível verificar nas entrevistas realizadas o relato de 

alguns professores que desenvolveram disciplinas inteiras para plataformas online e 

posteriormente foram demitidos sem quaisquer direitos autorais por sua realização. Além 

disso, ao elaborar um conteúdo online, o docente recebe apenas pelo período de gravação 

do vídeo ou desenvolvimento de apostila, ou seja, as aulas são reproduzidas milhares de 

vezes, mas o professor só recebe uma, fato que possibilita grande lucratividade por parte 

dos empregadores. 

Durante o governo Lula, além da manutenção e propagandeamento de 

financiamento estudantil (no caso o FIES), da criação do ProUni, houve a criação do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), programa que apesar de expandir as vagas no ensino público, não preparou as 

instituições federais da forma adequada para esse crescimento: 

aprofundou-se a precarização das condições de trabalho nas universidades 
públicas, com aumento do número de estudantes nas salas de aula dos 
cursos de graduação e um processo de interiorização realizado de forma 
apressada, sem garantia de condições de trabalho adequadas, sobretudo 
nos campi do interior – REUNI – Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Decreto 6.090 de 
2007 ) (PAULA, 2012, p.56). 
 

                                                 
4 São trabalhadores autônomos que se tornam pessoas jurídicas, não tendo os direitos assegurados 

pelo o empregador. 
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Ao analisar as últimas décadas na educação superior e a crescente oferta de vagas 

é interessante lembrar a mudança na constituição de 1988 que abriu as portas para a 

lucratividade desenfreada com a educação, não que antes já não o fosse, porém na ditadura 

militar essa ainda estava “engatinhando”.  

Na última década, mais especificamente, esse novo nicho do mercado deu asas à 

criação de grandes conglomerados educacionais, verdadeiros oligopólios, principalmente 

com a financeirização da educação e sua internacionalização. Oliveira (2009b) mostra como 

a educação superior foi um bom negócio para a burguesia: “ de 2001 a 2008 o setor do 

ensino privado aumentou seu movimento de capitais de R$ 10 bi para 90! Nenhum setor na 

economia brasileira cresceu tanto no período" (OLIVEIRA, 2009b, p. 752).  

 

A precarização do trabalho docente 

 

Todas as mudanças, anteriormente analisadas, nas formas de produção e nas 

relações de trabalho são constituídas pela busca de uma nova hegemonia do capital. As 

mais relevantes dentre essas transformações foram o aumento da heterogeneidade nas 

relações de trabalho, com um maior contingente feminino; a precarização das relações de 

trabalho, com as subcontratações, o trabalho temporário, a terceirização (os serviços que 

não são o fim da “empresa-mãe”, podem ser feitos por empresas terceiras, e em alguns 

casos até a atividade-fim é terceirizada). Além da fragmentação da classe trabalhadora; o 

crescimento do setor de serviços; a extensão do trabalho assalariado; o aumento do 

desemprego estrutural e o enfraquecimento das centrais sindicais, com a diminuição das 

taxas de sindicalizados. Todas essas características foram promovidas ou reforçadas pelo 

neoliberalismo. 

A precarização das relações de trabalho, que ocorre com aumento da jornada de 

trabalho e com a desregulamentação da legislação trabalhista, contribuiu fortemente para a 

constituição e/ou expansão quantitativa de vários tipos de trabalhadores, como: temporários, 

estagiários, autônomos, diaristas, horistas etc.  

Quais os principais argumentos dos capitalistas para a utilização de mão de obra 

terceirizada, principal método de precarização das relações de trabalho? Segundo Paula 

Marcelino, 

para o capital produtivo, o que justifica a terceirização é a busca por 
competitividade, a necessidade de inserção na ordem econômica mundial 
globalizada e, para que isso ocorra, é fundamental que a empresa fixe seus 
esforços apenas na atividade principal da sua produção, por isso também o 
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nome de focalização utilizado como sinônimo de terceirização 
(MARCELINO, 2004, p.140). 
 

A competitividade tão vislumbrada pelos capitalistas é conseguida por meio da maior 

exploração dos trabalhadores, que, ao serem subcontratados, perdem direitos conquistados 

por mais de um século de lutas. E os sindicatos, que deveriam dar uma resposta através de 

uma luta consciente contra a precarização, estão enfraquecidos e cada vez mais 

burocratizados e institucionalizados, distanciando-se das reais necessidades dos 

trabalhadores e dos movimentos sociais. Subjetivamente, os trabalhadores parecem estar 

cada vez mais distantes de compreender seu trabalho e seu papel na sociedade. Aumenta a 

dificuldade para que os trabalhadores adquiriam consciência de classe. Para recorrer a uma 

formulação elaborada por Giovanni Alves (2000), ocorre uma captura da subjetividade do 

trabalhador pelo capital. 

A clivagem existente entre os efetivos e os subcontratados é mais um exemplo das 

artimanhas de cooptação do capital, enfraquecendo os trabalhadores, os sindicatos, 

favorecendo os patrões. Druck (1999) observa que: 

esse quadro cria uma situação de discriminação muito grande entre os 
próprios trabalhadores no Japão. O contingente que é identificado com a 
empresa, da qual é empregado efetivo, diferencia e é diferenciado dos 
demais subcontratados, até mesmo pela cor dos uniformes, uso de alas 
diferentes nos restaurantes, vestiários etc. Cria-se uma divisão entre eles, 
os de primeira e os de segunda categoria, impossibilitando uma convivência 
social e mesmo de identidade de classe entre os operários, desestruturando 
os coletivos de trabalho e excluindo a maioria deles dos privilégios que o 
emprego estável oferece. São os excluídos no mundo do trabalho (DRUCK, 
1999, p. 126). 
 

No caso das relações de trabalho dentro das IPES esse processo dar-se-á de forma 

semelhante com contratos diferentes e até com o valor da hora aula pago de forma distinta 

aos professores, fato observado nas entrevista com professores que relatam que, após a 

aquisição das instituições que trabalhavam por grandes oligopólios, ou passaram a receber 

menos por hora-aula ou em alguns casos foram "obrigados" a tornarem-se pessoas 

jurídicas, o que potencializa a insegurança e ausência de direitos trabalhistas.  

Os capitalistas tentam ludibriar os trabalhadores com os novos métodos de produção 

(ou melhor, exploração) recorrendo a um discurso oco, que leva o empregado a crer que: a 

flexibilidade traz autonomia; a competitividade melhora os produtos; que um trabalhador, 

com a “gestão participativa”, agora é parte da empresa; e por tudo isso, ele tem de defendê-

la e “vestir sua camisa”. Vê-se como esse discurso ainda está impregnado na classe 

trabalhadora, muito por culpa da falta de combatividade e seriedade dos sindicatos. Mesmo 

com uma crescente diminuição de postos de trabalho e um aumento de contratos 
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precarizados, nos quais o trabalhador muitas vezes não tem nenhum vínculo empregatício, 

em muitos casos os próprios sindicatos não têm feito tudo que poderiam para combater as 

precarizações nas relações de trabalho, e recorrentemente usam um discurso conciliador de 

classes que só beneficia os empresários. 

No universo dos docentes do ensino superior, os ataques contra seus direitos não 

são descolados, nem diferentes, dos que atingem os outros trabalhadores. Verificou-se nas 

entrevistas que o professor, cada vez mais, deixa de ser contratado como um funcionário 

regular. Sendo o contrato, muitas vezes, baseado na prestação de serviços que, na maior 

parte dos casos, implica o pagamento por hora trabalhada dentro da sala de aula, não 

havendo incentivo nem mesmo para estudar, pesquisar e preparar aulas de qualidade. 

Como saída para esta “falta de tempo” dos professores, muitas faculdades privadas, optam 

por fazer apostilas das matérias dos cursos, o que sucateia ainda mais o ensino superior, 

principalmente por limitar a bibliografia, a liberdade do professor em sala e diminuir as 

pesquisas e leitura dos livros-fonte.  

 
Além das limitações bibliográficas impostas pelos cursos pré-moldados, outra forma 

de ser tolhida a criatividade docente serão as políticas de avaliação da educação superior 

sobre o trabalho docente universitário, que irá comprometer a  

autonomia intelectual ocasionando uma mudança no perfil da profissão 
acadêmica, na atualidade. [...] dificultando a formação crítica e criativa dos 
atores envolvidos no processo educativo e a democratização do 

conhecimento científico (PAULA, 2012, p.52). 
 

Quando observada a situação educacional dentro das IPES, nota-se que a própria 

legislação é usada como subterfúgio para a precarização dos seus cursos. Por exemplo, a 

Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), em seu artigo 52º, exige que ao menos 1/3 do 

quadro de docentes seja composto por titulados, além de especificar que 1/3 trabalhe em 

regime de tempo integral.  

Art. 52º. 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: 
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional; 
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 
mestrado ou  doutorado; 
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.(BRASIL, 1996) 
 

Já em relação aos Centros Universitários, o 1º artigo do Decreto nº 5.786, de 24 de 

maio de 2006, estabelece que: “I - um quinto do corpo docente em regime de tempo integral; 
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e II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado”. É exatamente no limite (quando respeitam a lei) que essas IPES tendem a ficar 

para garantir sua “sobrevivência” (maior lucratividade) quando se trata do tipo de contrato 

dos docentes. E quando se analisa o grau de formação desses professores de acordo com a 

instituição de ensino superior que fazem parte nota-se que as diferenças se perpetuam.  

Observa-se, pelos dados dos censos do INEP, que nas instituições de ensino 

superior públicas existem três vezes mais doutores, proporcionalmente, do que nas IPES. 

Este dado deixa claro como a qualificação docente é tratada, na maioria dos casos, nas 

instituições privadas. Entre um ensino de qualidade, partindo do investimento na carreira 

docente, e maior margem de lucratividade, a escolha, na maioria dos casos, está na 

segunda opção.  

Em segundo lugar, vê-se uma grande disparidade na proporção de docentes nas 

instituições de ensino superior públicas e privadas em relação ao número de matriculados. 

Segundo dados do INEP, em 2012 tínhamos 7.037.688 de alunos matriculados no ensino 

superior do Brasil, sendo 1.897.376 de matrículas em instituições públicas (municipais, 

estaduais e federais) e 5.140.312 de matrículas em IPES. Ao calcular a razão 

aluno/professor, nota-se que nas públicas ela representará 12,6, já nas privadas esse valor 

será 24,2. Ou seja, proporcionalmente nas instituições públicas há o dobro de docentes do 

que existem nas privadas. E o que isso significa? O professor das instituições privadas tem 

uma sobrecarga de trabalho (correção de trabalhos e fechamento de notas, número de 

aulas, superlotação das salas etc.). 

Retomando o artigo 52 da LDB de 1996, um terço dos docentes das universidades 

deveriam ser contratados em tempo integral, já no caso dos centros universitários esse valor 

cairia para 1/5 (Decreto nº 5.786). Nas IPES, segundo o Censo do INEP/MEC de 2012, o 

número de docentes contratados em regime integral são minoria, ficando muitas vezes no 

limite do valor estabelecido pela lei. Quando comparado com as instituições públicas chega-

se à conclusão de como este dado é um indicativo da forma mercadológica que as IPES 

vêm tratando a educação. No ano de 2012 cerca de 80% dos docentes de instituições de 

ensino superior públicas eram contratados por tempo integral, bem diferente dos 24% 

contratados desta forma pelas instituições privadas. 

Ainda analisando os dados oferecidos pelo censo do INEP/MEC 2012, fica evidente 

essa clivagem entre os professores das instituições de ensino superior públicas e os das 

privadas, inclusive no que se refere a prática de trabalho dos contratados como Tempo 
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Integral (TI). A grande maioria dos docentes das IPES é horista, quadro que se mantem nas 

IPES de São Paulo. Desse modo, fica claro, mais uma vez, o descomprometimento das 

instituições particulares com a qualidade do ensino, pois um professor que ganha por tempo 

integral possui mais tempo para preparar aula, corrigir trabalhos, pesquisar etc. 

Assim, os dois aspectos importantes da precarização das condições de trabalho dos 

docentes das IPES são: a não valorização de sua qualificação, ou sua carreira acadêmica; e 

a falta de contratos por tempo integral. O professor, além de não ter estímulo à pesquisa, é 

submetido a um horário fragmentado dentro de diversas instituições de ensino, pois só 

ganha por aula dada.  

É possível notar que o crescimento da Educação a Distância (EaD) também está no 

bojo desse aumento da precarização das relações de trabalho docente, assim como do 

sucateamento da educação superior. Em 2012, segundo os dados do Censo realizado pelo 

INEP, mais de 83% das matrículas em EaD estavam nas instituições privadas, o que 

representou um crescimento “fenomenal” de mais de 145 vezes, se comparado a 2002. 

Inexistente nos gráficos relativos a 2001, em 2012 a porcentagem de cursos oferecidos em 

EaD atingiu 15,8% se for considerado todo o ensino superior brasileiro. 

Este processo se intensificou depois da Portaria nº 2.253 de 2001, “Oferta de 

disciplinas não presenciais em cursos presenciais reconhecidos - instituições de ensino 

superior - regulamentação”, que autoriza “universidades, centros universitários, faculdades e 

centros tecnológicos a utilizarem 20% da carga horária de seus cursos regulares por meio 

da EaD” (LIMA, 2007, p. 146). Oliveira (2009b), ao analisar a “grande” oferta feita por uma 

IPES que fornece parte de seus cursos por EaD, explica: 

Traduzindo, juntam-se classes para atividades de estudo. Como o 
pagamento dos professores é por hora-aula, dependendo do número de 
classes que são agrupadas, a economia pode ser intensa. Professores de 
algumas dessas instituições que entrevistei me informaram que elas 
realizam procedimentos similares de economia. Além dessa de estudos 
conjuntos na biblioteca, pode-se utilizar de atividades de instrução 
programada nos laboratórios de informática, contabilizadas como aula na 
grade curricular, e o engenhoso mecanismo da “aula fictícia”. Os 
professores contratados por hora-aula ganham adicional noturno após as 22 
horas. Assim, encerram-se as atividades com os professores nesse horário, 
ainda que na grade curricular conste mais uma aula. Nesse caso, ou os 
alunos realizam estas atividades de laboratório de informática e biblioteca, 
ou simplesmente são dispensados (OLIVEIRA, 2009b, p. 174). 

 

Os cursos regulares perdem horas presenciais e “ganham” mais horas à distância. 

Os professores têm suas aulas gravadas e reproduzidas, porém só ganham pela hora 
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gravada, istoé, quando tem aula gravada. Pois essas aulas muitas vezes são realizadas em 

plataformas online nas quais o docente vira um “tutor” corrigindo virtualmente milhares de 

exercícios. Foi possível verificar e validar essas informações com os professores 

entrevistados que relataram suas vivências com EaD e a precarização pela qual passaram.  

Outro aspecto a ser destacado na educação a distância é a relação entre o 

crescimento de matrículas e o número de docentes, “a crescente ampliação das matrículas 

em graduação, envolvendo a EaD, sem a correspondente elevação nas funções docentes, 

aumenta a relação aluno-professor e, consequentemente, intensifica o trabalho” (FARIAS, 

GUIMARÃES, MONTE, 2013, p. 41). 

Por esses e outros motivos, ao discutir a luta por melhores condições de trabalho 

não se deve ater-se a questões meramente econômicas. Afinal a precarização vai muito 

além da valorização do salário e benefícios: 

A precarização do trabalho não pode ser resumida a um processo 
exclusivamente econômico (entendido geralmente como “reestruturação 
produtiva”), mas tem implicações principalmente de natureza social (à 
medida que interfere na forma de existência de classe), cultural e política 
(BOSI, 2011, p. 46). 
 

Ao tratar a crescente precarização das relações de trabalho dos docentes de 

instituições de ensino superior é necessário refletir como se deu seu crescimento e suas 

reformas (usando a LDB de 1996 como principal referência recente). Oliveira et al. (2009a) 

faz uma análise do papel desempenhado por essas mudanças na educação:  

essas reformas tiveram caráter político-ideológico, assumindo, no campo 
educacional, características contraditórias, uma vez que o “sistema” de 
ensino passou a sofrer, de um lado, a pressão popular para sua expansão, 
que era cada vez mais crescente, por conta das necessidades sociais 
advindas do desenvolvimento das relações capitalistas. De outro lado, o 
controle das elites, mantidas ou representadas no poder, que buscavam 
conter a ação popular, utilizando, principalmente, mecanismos sustentados 
na legislação do ensino, para manter o ensino eminentemente elitista. O 
que se verificou a partir daí, foi o fato do ensino ter se firmado em uma 
proposta não sistêmica de educação, ou seja, não visando a uma 
proposição do ensino enquanto sistema, uma vez que as próprias 
desigualdades sociais existentes resultam em “uma desigualdade sistêmica 
que é congênita à sociedade capitalista ainda que dentro de um movimento 
contraditório” (OLIVEIRA et al., 2009a, p. 03).  
 

A preocupação com a desigualdade social aprofundada por uma educação 

excludente e que consequentemente resulta em uma maior precarização não só do ensino, 

mas das relações de trabalho docente, de modo pioneiro, já era observada por Gramsci 
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(1979). O autor identificou uma profunda tendência do capitalismo a produzir, sob a 

aparência de uma “única teia”, o duplo projeto escolar “programado” para diferentes classes 

sociais: 

A tendência hoje é a de abolir qualquer tipo de 'escola desinteressada' (não 
imediatamente interessada) e 'formativa', ou conservar delas tão-somente 
um reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e de 
mulheres que não devem pensar em se preparar para um futuro 
profissional, bem como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais 
especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são 
predeterminados (GRAMSCI, 1979, p. 118).  
 

Obviamente o exame desta questão recebeu aprofundamentos posteriores, como os 

realizados por Bourdieu e Passeron (1975) e no Brasil, por Saes (2005). Mas ela permanece 

útil para analisar o aumento do número de cursos privados de baixo custo e baixa qualidade 

que são claramente voltados para a massa dos trabalhadores, nos quais seus docentes têm 

suas carreiras mais abertamente precarizadas (tanto economicamente como na ausência de 

incentivo às pesquisas). 

A expansão do ensino superior não iguala, mais uma vez, o inigualável dentro do 

capitalismo. Para sustentar um discurso meritocrático há de se ter escola para todos (ou 

quase todos). A questão é: qual tipo de formação é oferecido e para quem é oferecido? 

Tratando-se de igualdade de oportunidades,  

ainda que a CF 1988, em seu art. 6º preconize a educação como um dos 
direitos sociais e no art. 205 como um direito de todos, é possível 
constatarmos as enormes disparidades em todos os níveis, sejam 
econômicos, sociais e culturais que ampliam as diferenças e, em especial, 
limitam as oportunidades. (OLIVEIRA et al.,2009a, p.14). 
 

Segundo Décio Saes (2005), a classe média  

precisa provar ao conjunto da sociedade, e mais especificamente à classe 
capitalista, que os detentores dos postos de trabalhador não-manual, dentro 
da divisão capitalista do trabalho, ocupam esses lugares por terem provado 
- na vida escolar, em provas, em concursos etc. – que são os mais 
competentes para tanto (p. 105). 
[...] 
Surge assim, no seio da classe média, um discurso misto, que articula de 
modo complexo o culto à competência individual e o reconhecimento da 
legitimidade do favor: uma espécie de defesa do “apadrinhamento 
esclarecido”, análogo à apologia iluminista do “despotismo esclarecido” (p. 
107). 
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Porém, ao mesmo tempo que o discurso meritocrático da classe média defende o 

acesso à educação a todos (claro que com níveis de excelência diferentes, a escola que 

seus filhos estudam não é a mesma que os filhos dos empregados frequentam), ela sofre o 

reflexo da expansão do ensino superior de forma descontrolada. Ridenti (2013), ao analisar 

as manifestações do meio do ano de 20135, em artigo publicado pelo jornal Folha de São 

Paulo, associa o descontentamento de uma parcela significativa da população ao 

crescimento quantitativo (não qualitativo) do ensino superior privado brasileiro: 

no que se refere às expectativas, parece haver o temor de alguns de não 
poder manter o padrão de vida da família e de outros de não ver realizada 
sua esperada ascensão social. 
Produziu-se uma massa de jovens escolarizados, com expectativas 
elevadas e incertezas quanto ao futuro, sem encontrar pleno 
reconhecimento no mercado de trabalho nem tampouco na política. 
Ademais, detecta-se insatisfação com o individualismo exacerbado. 
Em suma, um meio social efervescente em busca de causas na era da 
i(nc)lusão pelo consumo, em meio à degradação da vida urbana (RIDENTI, 
2013). 
 

Desta forma, nas IPES, na maioria dos casos, não visam à qualidade de seus cursos, 

não investindo na formação e pesquisa dos professores e alunos a elas vinculados. O 

objetivo principal dessas instituições é conquistar um mercado em expansão, o “comércio de 

diplomas”. Sobre esta mudança no objetivo dos centros de ensino superior, Marilena Chauí, 

em matéria publicada também na Folha de São Paulo, mostra como a universidade passa 

de “funcional”6 para “operacional”. A universidade operacional, 

por ser uma organização, está voltada para si mesma enquanto estrutura de 
gestão e de arbitragem de contratos. Regida por contratos de gestão, 
avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a 
universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de 
eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos 
meios e dos objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões 
inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, está 
pulverizada em micro-organizações que ocupam seus docentes e curvam 
seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelectual (CHAUÍ, 
1999). 
 

Portanto, nesses centros de educação superior, o comprometimento com o 

aprendizado é relegado a segundo plano em favor do “mercado” e as formas de 

                                                 
5 Protestos, em junho e julho de 2013, que começaram pelo não aumento da passagem de ônibus em 

São Paulo, alastrando-se em outras cidades do país, tomando grandes proporções.   
 
6 “A universidade funcional estava voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como 

mão-de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho” (Chauí) 
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precarização do trabalho docente são muitas, como: contratos por hora trabalhada, 

professores que se tornam pessoas jurídicas, cooperativas como forma de terceirização 

camuflada etc. Todas como uma maneira de precarizar, inclusive burlando leis. A 

terceirização do trabalho docente, por exemplo, não poderia existir, visto que o trabalho fim 

(no caso a educação) não pode ser realizado por terceiros.  

As cooperativas dentro das IPES, como citado nas entrevistas realizadas, nada mais 

são do que forma de baratear os custos e o empresário da educação lucrar mais. O docente 

cooperativado não tem vínculo empregatício com a faculdade onde leciona. Paul Singer 

(2004) faz a seguinte observação sobre as cooperativas de trabalho: 

o custo da força de trabalho cai acentuadamente, pois nelas não é mais 
necessário respeitar o salário-mínimo, a jornada legal de trabalho, o 
descanso semanal e anual de férias e todos os demais direitos que os 
trabalhadores conquistaram ao longo do século XX e que constam do artigo 
sétimo da Constituição Federal de 1988 (SINGER, 2004, p.01). 
 

Associadas todas as formas de precarização dentro de uma IPES, como os 

diferentes tipos de contratos, formas veladas de terceirização, comprometimento com o 

capital e não com a educação etc, torna constante as preocupações, entre os docentes, 

como a sua permanência na IPES no semestre seguinte. Isto leva muitos a se vincularem a 

mais de uma instituição para, dessa forma, terem um pouco de tranquilidade. O resultado é 

uma sobrecarga de horas/aula e de atribuições extremamente prejudicial ao desempenho de 

suas atividades como docentes, inclusive: 

a exploração da força de trabalho é idêntica aos outros espaços de 
produção capitalista; em diversas ocasiões presenciamos situações que 
expressam esta realidade: a rigidez no cumprimento de horários, a 
sobrecarga de trabalho, a realização de atividades docentes não 
remuneradas – como as orientações acadêmicas. Além da instabilidade nos 
empregos como “desabafam” os colegas de trabalho: “nosso emprego é de 
seis meses, tem prazo de validade e nunca sabemos se será renovado ou 
não” (FARIAS; GUIMARÃES; MONTE, 2013, p. 41-42). 
 

As IPES, ao crescerem vertiginosamente, despreocuparam-se com a qualificação de 

seus docentes.  Neste caso, a lógica do capital é justamente oposta à do bom ensino e da 

boa pesquisa: quanto menos qualificação menor o valor da força de trabalho. Em algumas 

empresas (e aqui é bom enfatizar o termo empresas) de ensino superior o professor que 

conclui o doutorado é literalmente “descartado” por ter mudado seu piso salarial, 

constatação bastante presente na fala dos entrevistados para a realização da dissertação. 
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Este aumento significativo de IPES também contribuiu, abriu caminho, para uma 

mudança da origem social dos professores das IPES que ingressavam na carreira. Esta 

transformação do perfil dos docentes dos centros de ensino superior privado reflete-se não 

só nos salários pagos, mas nos tipos de contratos e qualidade dos cursos ministrados. 

O produtivismo acadêmico é um outro dado que deve ser analisado para 

compreender as condições de trabalho dos docentes de IPES no Brasil. Se, por um lado, 

não se oferece ao professor condições favoráveis à pesquisas e títulos como o doutorado 

podem corresponder a uma demissão, as IPES exigem (contraditoriamente à situação 

precária de estudo dos docentes) uma certa produtividade, que será de suma importância 

para serem bem avaliadas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), 

o produtivismo acadêmico se espraia por todo trabalho docente. Para ser 
produtivo é fundamental ampliar e otimizar seu tempo de trabalho. Em 
suma, para responder satisfatoriamente às exigências de produtividade 
institucionais é necessário também intensificar trabalho docente (FARIAS; 
GUIMARÃES; MONTE, 2013, p. 40). 
 

O trabalho intelectual do docente está cada vez mais “refém de uma lógica 

produtivista, que valoriza muito mais os produtos, sobre publicação, do que os processos e 

a qualidade propriamente dita do trabalho desenvolvido na universidade” (PAULA, 2012, 

p.52),  

a avaliação por produtividade, que entrou com força no campo universitário, 
principalmente a partir dos anos 1990, instaurou uma diferenciação salarial 
na carreira acadêmica, rompendo com o princípio da isonomia salaria, 
antiga bandeira de luta da esquerda universitária. Pois, em tese, quanto 
mais “produtivo” o professor/ pesquisador, maior o seu salário (PAULA, 
2012, p.54). 
 

Ao aferir, principalmente nas estatísticas utilizadas e nas entrevistas realizadas, as 

formas de mercantilização do ensino superior, nota-se que a mesma se traveste de várias 

formas, sempre tentando atrair o “cliente” com possíveis atrativos: apostilas, equipamentos 

eletrônicos (tabletes, por exemplo), aulas não presenciais etc. A apostila por exemplo ao 

invés de privilegiar a pesquisa, discussão, descoberta, nela reina a superficialidade, 

entregando o conteúdo ao aluno de forma mastigada e rasa. Desta forma, percebe-se que 

além de acabar com a liberdade docente, a apostila trata o aluno como incapaz. Ocorre, 

consequentemente, uma infantilização do ensino.  

Considerações finais 
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Após analisar as transformações no chão de fábrica no século XX e como essas 

transformações foram para além da esfera diretamente produtiva, relacionando-as com as 

políticas neoliberais adotadas no Brasil, que contribuíram para uma crescente precarização 

das relações de trabalho. Esse período é justamente uma das fases de maior crescimento 

das Instituições de Ensino Superior Privado. 

Longe de uma simples mimetização, trata-se do espraiamento de um processo de 

precarização das relações de trabalho por todas as esferas da vida social, afetando desde 

os trabalhadores do chão de fábrica ao do setor de serviços, no qual se inserem os 

professores das IPES. Com a diferença de que, no caso destes, é bem mais difícil, para 

dizer o mínimo, associar o neoliberalismo a maior liberdade, criatividade, enriquecimento 

existencial e bem-estar, como fazem os apologistas da mais recente “reestruturação 

produtiva” (capitalista).  

O potencial de contradições é muito grande neste setor, envolvendo tanto o pessoal 

docente, objetivo mais central deste artigo, como os estudantes. Os primeiros, 

crescentemente dotados de formação crítica se vêm inseridos em relações tremendamente 

despóticas. Até o momento, não se unificaram em grandes ações coletivas em prol de 

condições de trabalho mais dignas tanto no plano econômico como no político-cultural. Mas 

nada indica que esta potencialidade não só esteja presente como possa se realizar em 

determinadas conjunturas da sociedade brasileira. 

Por fim entende-se que dentro da bibliografia sumariamente exposta e pelas 

experiências relatadas pelos entrevistados é possível concluir que há uma crescente 

precarização das relações de trabalho que envolve questões relacionadas com a excessiva 

jornada de trabalho, a diminuição no retorno financeiro e na diminuição da qualidade de 

ensino ofertada. Esses foram alguns dos pontos compulsoriamente expostos pelos 

entrevistados que compreendem na prática as dificuldades postas devido a mercantilização 

da educação, dessa maneira entende-se que este artigo cumpriu seu objetivo de 

compreender o contexto de dominação/exploração de classe em formações sociais 

dependentes dominadas pelo modo de produção capitalista e de apontar alguns dos motivos 

da precarização das relações de trabalho como mantenedora da lógica do capital na 

contemporaneidade.  
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