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Trabalho. Busca-se compreender as conformações das instituições de educação superior e dos

docentes que nelas atuam e suas aproximações com o capital e com o sistema capitalista. Para

tanto, o trabalho docente é analisado a partir do entendimento das subcategorias Processo de

trabalho, Condições de Trabalho, Organização institucional e Organização do Trabalho. A

pesquisa de cunho bibliográfico e exploratório possibilita observar como o trabalho docente

na educação superior se ajusta com as configurações do trabalho em geral e também as

consequências destas configurações.

Palavras-chave: Trabalho; Trabalho Docente; Educação Superior

INTRODUÇÃO

Uma questão importante para analisar qualquer tipo de trabalho na atualidade é

compreendê-lo dentro de um sistema econômico que busca constantemente formas de manter

o capital perpetuando, produzindo e gerando riquezas com cada vez menos custos. No

presente texto buscamos, a partir da concepção de Karl Marx sobre a categoria trabalho,

apresentar algumas considerações sobre as configurações dadas ao trabalho docente mediante

o papel atribuído às instituições de ensino superior pelos ditames do capitalismo na

atualidade. Assim, a busca é por compreender as transformações do trabalho docente na

educação superior no atual contexto capitalista e a partir deste entendimento, perceber a sua

conformação, configuração, aparência e/ou essência conferida.

Karl Marx teve como base de análise o trabalho, percebendo que o capitalismo exige

o máximo do trabalho do homem para se sustentar e perpetuar enquanto sistema econômico.

O estudioso não teve como objeto de estudo a educação ou o trabalho docente, mas ao

conceber a educação como um dos meios de superação do estado de alienação rumo à

liberdade e à emancipação humana se apresenta como uma referência fundamental nos

estudos nesta área (MARX, 2012).

Nesta perspectiva, o trabalho docente na educação escolar é analisado como único,

quer seja por ser uma atividade humana que se efetiva através relações interpessoais, quer seja

pelo compromisso que a escola e a educação têm para a sociedade – transmissão do

conhecimento historicamente acumulado. Um trabalho que não pode ser reproduzido por uma

máquina, pois: “não é mecânico – mas criativo e dialético” (PRADO, 2013, p.4). Além disso,

estes docentes recebem, a depender do seu lócus de atuação e de quem gere este lócus,



diferentes atribuições.

Na educação superior, o trabalho docente tem como lócus de atuação nas Instituições

de educação superior (IES) pública, que englobam Universidades, Centros Universitários,

instituições federais de educação profissional e tecnológicas - Centros de Educação

Tecnológica (CEFETs), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Institutos

Federais (IFs) e as IES privadas. Instituições que têm passado por sucessivas e profundas

reformas orquestradas pelo novo estágio de desenvolvimento do capitalismo, que se constitui

na reestruturação das suas formas de produção e organização social.

O trabalho docente na educação superior compreende um conjunto de atividades

desenvolvidas pelo professor, no âmbito das relações estabelecidas com uma instituição de

ensino superior, considerando seus fins e objetivos, visando abranger os aspectos do processo

de ensino, de produção e de socialização do conhecimento (MAUÉS, 2010). Desse modo, o

trabalho docente na educação superior engloba as diversas atividades que compreendem as

áreas da gestão educacional, ensino, pesquisa e extensão.

A partir desta perspectiva observa-se o trabalho docente a partir dos processos de

trabalho, condições de trabalho, organização institucional e organização de trabalho. O

presente artigo está estruturado em duas partes. A primeira aborda as ponderações sobre a

categoria trabalho e a segunda trata do trabalho docente na educação superior.

1. PONDERAÇÕES SOBRE A CATEGORIA TRABALHO

Primeiramente, é necessário reconhecer Karl Marx como um crítico da economia

política. Ao examinar a economia política, o estudioso ampliou a noção de economia ao

historicizar e relacionar as categorias estudadas na economia clássica a partir da conceituação

da realidade esboçando os lineamentos de uma ontologia do ser e vir a ser, das relações e do

ser social. Marx fez isso, questionando na economia política o modo de construir conceitos,

estabelecer relações entre eles e a realidade objetiva que se busca explicar. Ao passo disso,

apresentou uma nova forma de tratar conceitos não baseada em teorias abstratas, mas sim nos

fatos a respeito dos quais representam uma abstração mínima.

Mandel (1968) observa que Marx se debruçou sobre obras econômicas para conhecer a

anatomia do Estado Burguês. Para Marx, a economia deveria ser estudada sob a perspectiva

histórica, algo até então ignorado. A partir da “Teoria do Valor-Trabalho” do economista

David Ricardo, Marx percebe que a produção de valores é produto do trabalho e passa por

uma trajetória de rejeição, adesão e superação desta teoria. Ao mesmo tempo, analisa os



conceitos econômicos sob a perspectiva histórico materialista em uma nova concepção de

homem e de história.

Dessa forma, as categorias da economia política foram percebidas por Marx, como

determinações de existência ou formas de ser que existe independente da vontade humana.

Marx procurava entender o que estava para além da vontade do homem. Para tanto,

relacionou indivíduo e sociedade considerando que a sociedade é constituída de relações

sociais.

Esta dimensão relacional posta por Marx considera que o conhecimento é produto da

mediação entre o homem e natureza. Mediação essa que ele denomina como trabalho. Ou

seja, o Homem transforma a natureza a partir do seu trabalho e, com isso, transforma a si

mesmo. Nessa formulação Marx dá uma nova dimensão ao trabalho, não somente como

atividade laboral e fabril (naquele momento), mas como uma categoria fundante do Ser.

Sobretudo ao considerar a relação conhecimento e trabalho, ponderando que o conhecimento

não é fruto do pensamento, mas sim do trabalho. Para ele são nuances, elementos ou

necessidades mundanas, que organizam o pensamento e, partir, daí possibilita que o homem

possa interferir no mundo e na natureza.

Marx observa que o trabalho não é apenas responsável pela criação de riquezas, mas

sim pela criação do próprio homem. Por isso compreende-se o trabalho como criador do

homem, produto de si mesmo e produto do trabalho. É importante destacar que com o

desenvolvimento do Sistema Capitalista foi dado ao trabalho a forma de assalariamento, ou

seja, a troca da capacidade humana de transformação sobre a matéria por um valor econômico

atribuído àquela ação. Essa troca foi interpretada por Marx como a venda da força de trabalho

e confrontada por ele a uma mercadoria, assim como outros bens materiais.

Destarte, a análise de Marx deu-se em torno da forma de produção. A intenção foi

compreender a forma de produção de bens para entender as relações sociais. Para Marx o

objetivo do trabalho deveria ser transformar a natureza para melhorar a vida do homem, dessa

forma o trabalho humanizaria a vida as pessoas. Mas ao contrário disso, o homem passa ser

obrigado a vender sua força de trabalho para sobreviver. No capitalismo, a força de trabalho

passa a ser uma mercadoria em uma relação de compra e venda extremamente desigual. A

respeito dessa relação, Marx (2010) expõe que "o trabalhador não está defronte àquele que o

emprega na posição de um livre vendedor, o capitalista é sempre livre para empregar o

trabalho, e o trabalhador é sempre forçado a vendê-lo" (p. 36). Os trabalhadores vendem sua

força de trabalho para sobreviver em troca de um salário que é "determinado mediante o



confronto hostil entre capitalistas e trabalhador" (MARX, 2010, p. 23). Esse confronto hostil

refere-se à luta de classes que ocorre entre patrão e trabalhadores em que o capitalista tentará,

de todas as formas, vencer os trabalhadores no que se refere ao aumento salarial e nas

reivindicações por melhores condições de trabalho.

Segundo Marx (2010), estabelece-se entre os trabalhadores uma dupla luta: manter

seus meios de vida físicos e manter-se empregado. O capitalismo apropria-se desta luta para

que a concorrência entre os trabalhadores faça baixar os salários e aumentar os lucros. Assim,

quanto mais trabalhadores disponíveis, mas o capitalismo e os capitalistas se beneficiam com

o rebaixamento do valor da força de trabalho. O capitalismo exige o máximo do trabalho do

homem para se sustentar.

Para Marx, o capitalismo é um modo de produção injusto porque sustenta suas bases

de produção de sua riqueza na exploração dos trabalhadores. Apesar do enorme progresso

técnico e material presente no sistema capitalista, beneficiava somente uns poucos, aos

capitalistas, os donos dos meios de produção. A massa da população, os trabalhadores e os

homens do campo ficam reduzidos aos “salários de fome”. Por isso, propôs o comunismo

como saída política para a sociedade. Ao longo de sua vida Marx não escreveu muito sobre o

comunismo, dedicou-se a entender o capitalismo. Mas na obra o Manifesto do partido

comunista (MARX e ENGELS, 1848), mostra como a luta de classes existe desde que existe

civilização, ao mesmo tempo em que faz severas críticas à burguesia. Percebe a burguesia

como responsável pelas situações desumanas (como por exemplo, a miséria e a fome) que o

capital, os valores monetários, as relações de troca, as relações de produção causam. Tenta

mostrar que os comunistas têm o mesmo ideal da luta dos proletariados e apresenta várias

propostas para a implantação do comunismo, dentre elas a abolição do ideal burguês e dos

meios de produção; a abolição da propriedade privada e o fim do direito à herança.

Apesar de a utopia do comunismo na Rússia, ter sido convertida em pesadelo

totalitário, semelhante à monarquia absolutista, Marx não se equivocou ao afirmar que o

capitalismo tende à desigualdade. Foi o que comprovou Piketty (2013)5 mais de 100 (cem)

anos após Marx, Piketty afirmou que em longo prazo, há uma tendência de que a taxa de

retorno do capital exceda a taxa de crescimento da economia e isso tende a levar a uma alta

concentração da riqueza. Para Piketty, o processo de acumulação pode continuar, não há força

econômica que o impeça. À medida que acumulamos mais capital também temos progresso

técnico, e às vezes um pouco de crescimento da população, de tal forma que o rendimento do

5É importante destacar que Piketty (2013) não é marxista.



capital não tem razão para se reduzir a zero. Já Marx, previu “crises de superprodução” no

capitalismo. Ele acreditava que o sistema chegaria ao fim através de uma “Crise Geral”.

Mesmo com estas divergências, Piketty testa e comprova uma tese de Marx: o capitalismo

tende à concentração de renda. Para Piketty, do ponto de vista econômico pode-se

perfeitamente ter rendimento do capital para sempre, no entanto, de um lado os detentores do

patrimônio, vão progressivamente acumular riquezas e do outro, o nível de desigualdades vai

aumentar. O que constantemente causará problemas políticos à sociedade.

Problemas políticos esses, que no final do século XX são evidenciados a cada nova

crise ou processo de ajustamento do capitalismo que alguns autores, chamam de globalização

(CASTELLS, 1999), por outros, como mundialização (CHESNAIS, 1996), ou reestruturação

capitalista (BERNARDO, 2000); ou neoliberalismo (PRADO, 2005). Fato é que esse

fenômeno pode ser considerado um novo estágio de desenvolvimento do capitalismo,

constituindo-se na reestruturação das suas formas de produção e organização social.

Ao analisar a crise do capitalismo na década de 1970 e entender o novo estágio que

este sistema passa a vivenciar enquanto neoliberalismo, Prado (2005) observa que chega ao

fim a política de conciliação relativa oferecida pelo capital ao trabalho assalariado. O Estado

aparece como agente econômico ativamente passivo e cria condições para acumulação do

capital. Valor, que nos momentos anteriores era o tempo, agora passa a ser o conhecimento

científico e tecnológico, vulgarmente chamado pelos economistas como “capital do

conhecimento, capital humano ou capital intelectual”. Dessa forma se consolidam as

contradições que sustentam o sistema capitalista. De um lado tem-se o desenvolvimento da

capacidade produtiva e acúmulo de riqueza nas mãos de poucos, os capitalistas; e do outro

lado, tem-se a exploração do trabalho e o acúmulo da miséria nas mãos de quem produz a

riqueza, os trabalhadores. É sobre o trabalho desenvolvido por parte desses trabalhadores e a

relação destes no sistema capitalista que o próximo tópico se deterá.

2. TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

A produção de Karl Marx deixou legados imprescindíveis ao entendimento da

sociedade capitalista contemporânea e das atuais transformações no trabalho. A chave para

este entendimento é a compreensão de que o trabalho ainda é a categoria central6, e o que

mudou foi o papel do trabalho na sociedade caracterizada atualmente pela emergência de uma

6 Tese também defendida por outros estudiosos, tais como Antunes (1995); Alves (2000) e Frigotto (2004).



economia baseada no conhecimento (PAULA, CERQUEIRA e ALBURQUERQUE, 2000).

Nesta sociedade capitalista contemporânea onde o “capital do conhecimento, capital

humano ou capital intelectual” ganha espaço pode-se situar os docentes, tanto pelo seu

número quanto pela sua função como uma das principais peças da economia das sociedades

avançadas.

Diante disso, à luz de Marx, pode-se identificar o trabalho docente na educação

superior como um trabalho intelectual que se coloca sob dependência do sistema capitalista e

enquanto produtora da ciência e da tecnologia que fomentam os meios de produção utilizados

pelo capital para explorar trabalho alheio (MARX, 1978). Em razão disso, o estudo do

processo de trabalho, da organização institucional, da organização do trabalho e das

condições de trabalho são relevantes com vistas à compreensão do trabalho docente imerso

nesse sistema.

Partindo da abordagem de Marx sobre o processo de trabalho compreende-se que o “o

trabalho, é antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o

homem com sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza”

(MARX, 2013, p. 255). O processo de trabalho docente, então, se concretiza a partir do

contato do docente com os materiais didáticos, conhecimentos previamente adquiridos,

recursos da natureza ou das relações, socialmente estabelecidas entre ele e os alunos, que lhe

servirão como potência natural ou matéria prima. Configurando-se na necessidade de

assegurar a formação e o desenvolvimento humano integral, pois, representa o que vai ser

transformado, aquilo que incide a ação do trabalhador. Ao passo disso, defronta-se tal

potência como uma de suas forças a fim de apropriar desta de uma forma útil para a própria

vida humana. Atua assim, sobre a natureza externa modificando-a, e ao mesmo tempo

transforma a sua própria natureza.

Segundo Hipolyto (2010) esta atuação envolve os fins e os meios de todas as ações

docentes, tanto em nível de sala de aula quanto em nível de organização escolar.

Considerando a natureza heterogênea da docência na educação superior podemos acrescentar

a esta perspectiva ações docentes em nível de pesquisa - que envolve a investigação,

descoberta, experimentação ou comprovação de conhecimentos científicos, produção de

tecnologia - e de extensão universitária ou acadêmica – que em tese, se concretiza através de

uma ação de uma IES junto à comunidade a seu redor, disponibilizando, ao público externo os

conhecimentos desenvolvidos no âmbito da instituição. É importante destacar que, tal

atuação, por se dar em um ambiente institucional, implica em “formas de controle sobre o



trabalho e no grau de autonomia em relação ao que é ensinado – fins da educação – e como é

ensinado – controle técnico” (HIPOLYTO, 2010).

Na educação superior os currículos de graduação, as ações didático-pedagógicas e

científicas vão se submetendo aos parâmetros de avaliação externos, que passam a conduzir o

trabalho docente, gerando uma real perda de autonomia. “Desse modo, parece não haver mais

lugar para um professor crítico, autônomo e independente na produção do trabalho científico,

para uma gestão orientada por princípios de justiça e efetividade social” (DOURADO;

CATANI; OLIVEIRA, 2001, p. 12).

No fim do processo do trabalho docente espera-se como resultado o que já existia, o

atingimento do objetivo proposto pelo docente no seu planejamento, que se fez como

determinante no seu modo de agir. O peculiar neste processo de trabalho, é que o docente não

opera sobre um material, mas sim sobre uma relação interpessoal que exige relação dialógica

sendo passível de tensões, implicações e transformações ao longo do processo. Nesta

perspectiva, podemos identificar os elementos componentes do trabalho docente.

Primeiro, a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho do docente. Um

trabalho atravessado pela complexidade do seu fazer reflexivo e interativo nas diversas

atividades de gestão educacional, ensino, pesquisa e extensão, em cursos de formação inicial e

continuada, graduação e pós-graduação, em torno da produção e disseminação do

conhecimento, e ao mesmo tempo, da ciência e da tecnologia voltados para o

desenvolvimento social e econômico ditados pelos interesses hegemônicos vigentes no

sistema capitalista. Os docentes realizam também atividades de participação em órgãos

colegiados, conselhos, comissões, diretorias e a própria reitoria da instituição; a busca de

recursos para seus projetos; a emissão de pareceres para revistas; preenchimento de diários,

relatórios e outras demandas online, entre outras. Parte dessas atividades também é

desenvolvida no âmbito das agências reguladoras e mantenedoras do Estado, desempenhando

uma lógica de produção de regras e controle pelos próprios pares, uma relação dúbia e

aniquilante da capacidade de crítica e contraposição ao sistema.

No entanto, a partir das atribuições que envolvem a pesquisa e a extensão na educação

superior, o objeto do trabalho pode não ser o aluno. Exemplos disso são as parcerias

realizadas entre as empresas multinacionais ou as grandes corporações mundiais com a

produção científica das universidades estatais. Estas empresas levam consigo os resultados de

pesquisas feitas pelos pesquisadores brasileiros, financiadas (mesmo que parcialmente) pelo

fundo público do país. Outro exemplo é o quê ocorre no Campus de Marabá da Universidade



Federal do Pará (UFPA). A Vale (antiga Vale do Rio Doce) tem estabelecido não só a

pesquisa, mas também os conteúdos curriculares das engenharias nesse Campus com vistas à

exploração do minério de Carajás (SILVA JÚNIOR, 2017). Neste caso, o objeto de trabalho,

não é o aluno e sim o conhecimento produzido a partir das pesquisas.

Terceiro, os meios de trabalho, que ao mesmo tempo em que é uma característica

específica do processo de trabalho humano, se traduz no complexo de coisas que o próprio

docente no caso do autônomo, ou o capitalista no caso de instituições privadas e o estado no

caso de instituições estatais, interpõe entre o docente e o objeto do trabalho que lhe serve de

guia de sua atividade sobre esse objeto. Segundo Marx (2013), os meios de trabalho

utilizados são de suma importância para a compreensão de formações socioeconômicas e o

que diferencia as épocas econômicas não é “o que é produzido”, mas “como”, com que

“meios de trabalho”.

Hipólyto (2010) identifica como meios do trabalho docente o formato curricular, o

conhecimento escolar e as tecnologias e materiais de ensino, que acabam se tornando também

partes constitutivas do trabalho docente. Identifica também o tempo e a jornada de trabalho7.

Soma-se a isso, as condições objetivas que são necessárias para a realização deste processo. Já

que o objeto de estudo é o trabalho docente na educação superior, podemos acrescentar a

estes meios, o fomento e/ou pontes relacionais entre instituição-comunidade para realização

de pesquisas e extensão e apoio de profissionais de diversas áreas. Este último, a relação do

docente com outros trabalhadores, em nossa concepção deve ser acrescido, por se tratar de um

trabalho em sua essência relacional, tal como já mencionado anteriormente. Então, podem ser

meios materiais ou não. Com isso, há que se concordar com Marx (2013, p. 257): “Estes não

apenas fornecem uma medida do grau de desenvolvimento da força de trabalho, mas também

indicam as condições sociais nas quais se trabalha”.

Condições essas que podem ser compreendidas enquanto condições de trabalho

docente. Marx (2013) se preocupou em demonstrar como no contexto capitalista, o capital

“como um lobisomem voraz” pode transgredir não apenas os limites morais da jornada de

trabalho, mas também os limites físicos do trabalhador. As condições de trabalho naquele

contexto são então apresentadas através da análise das “condições de processo de trabalho”,

“condições materiais de realização de trabalho”, “jornada de trabalho”, “mais trabalho”,

“sobretrabalho” e “intensificação”. Sendo esta última, considerada por Marx, como

7 Conforme Hipólito (2010) envolve tempo de preparo e planejamento das atividades, processos de avaliação,
sistema seriado, disciplinar ou integrado, montante de atividades, carga de trabalho, exigências de relatórios e
preenchimento de formulários burocráticos.



“perniciosa à saúde dos trabalhadores e, portanto, à própria força de trabalho” (p.189), já que

condicionava os trabalhadores à “aceleração da velocidade das máquinas”, “avidez por mais

trabalho”, “ampliação da escala da maquinaria”, “supervisão do trabalho” e “maior pressão”.

Fundamentando-se nos estudos de Marx, diversos autores8 têm se dedicado aos

estudos sobre as condições de trabalho a que estão submetidos os docentes. Especialmente,

no que se refere à educação básica. Em suma, os estudos demonstram que as condições de

trabalho docente designam o conjunto de recursos que possibilitam a realização do trabalho,

podendo estes ser recursos de natureza objetivas (ambiente físico, infraestrutura, recursos

materiais, jornada de trabalho, quantidade de trabalho, remuneração, carreira, entre outros) e

recursos de natureza subjetiva (normas, regras, controle, implicações das políticas públicas,

relações interpessoais, identidade profissional, entre outras).

No campo da educação superior, estas condições devem ser estudadas a partir do

desenvolvimento de atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão, já que tais atividades

desvelam a sua natureza. Atividades complexas, que em contextos de expansão ou crise

podem sujeitar os docentes à intensificação e à precarização do trabalho. Como demonstram:

Guimarães, Monte e Farias (2014) e Jullou e Cecilio (2015) ao estudarem o trabalho docente

no setor privado; Ribeiro, Costa, Dantas (2013) e Meirelles (2014) ao pesquisarem as

universidades públicas no contexto do programa Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais (REUNI); Maués (2010), Bosi (2007, 2011), Mancebo (2010) e

Pimenta e Anastasiou (2014) em outros contextos; e Araújo (2011), Palladino (2012),

Grischke (2013), Carvalho (2014), Silva (2015), Costa (2016) e Floro (2016) ao se dedicarem

à análise do contexto de criação, constituição e expansão dos IF.

Em geral, nestes estudos o processo de intensificação do trabalho tem sido entendido

como “mais trabalho”, em particular o trabalho do tipo polivalente, que fez com que o docente

tivesse que se desdobrar em diversas funções. Dal Rosso (2008), explica que o trabalho

docente ganhou intensidade. O autor entende intensificação como "a condição pela qual

requer-se mais esforço físico, intelectual e emocional de quem trabalha, com o objetivo de

produzir mais resultados, consideradas constantes a jornada, a força de trabalho empregada e

as condições técnicas" (p.42). Para ele, na noção de intensificação, está o fato de que todo ato

de trabalho envolve dispêndio (qualitativo ou quantitativo) de energias (físicas, psíquicas e

emocionais) do trabalhador ou do coletivo de trabalhadores. Dessa forma, o trabalho intenso

supõe um gasto maior de energias pessoais, que resulta em fadiga acentuada e traz efeitos

8 DEJOURS (1992), OLIVEIRA e ASSUNÇÃO (2010) e CONTRERAS (2002), são exemplos.



pessoais nos campos da saúde física, mental, emocional e relacional.

Inicialmente, é necessário perceber que, desde o início dos anos de 1970, no mundo, e

de maneira mais acentuada, no Brasil, desde 1990, o processo de reestruturação capitalista

vem buscando, tanto a recuperação do seu padrão de acumulação, quanto à recomposição da

hegemonia que vinha perdendo no interior do espaço produtivo. Antunes (1995) identifica que

é neste contexto que o capital vem redesenhando novas e velhas modalidades de trabalho – o

“trabalho precário” – com o objetivo de recuperar as formas econômicas, políticas e

ideológicas da dominação burguesa. Proliferaram, a partir de então, as distintas formas de

“empresa enxuta”, “empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário”, etc., dentre

as mais distintas formas alternativas de trabalho precarizado. O autor ainda observa que o

mesmo quadro de precarização é visualizado quando se analisam as diversas modalidades de

“flexibilização” do trabalho, que sempre acabam trazendo, de modo embutido, diferentes

formas dessa precarização: flexibilização, desregulação da relação de trabalho, ausência de

direitos, salários reais mais baixos, possibilidade de subdividir a jornada de trabalho, dentre

outras.

Ao passo disso, a educação passou e ainda passa por reformas que buscam a promoção

de mudanças que contribuam com a acomodação e o ajuste do capitalismo à sua nova fase de

expansão, modificações estas de natureza empresarial, regidas pela flexibilização do trabalho

e das formas de oferta de ensino, pela responsabilização de professores, pela meritocracia

(entre estudantes e professores) e pela privatização (instituições escolares) (FREITAS, 2012).

Tais características tornam o trabalho docente uma fonte de tensões sociais, pessoais,

econômicas e políticas, o que deixa os professores em situação de vulnerabilidade, tanto no

trabalho quanto na vida pessoal.

Posto isto, observa-se que a variável precarização do trabalho docente tem sido

estudada no contexto de estudos sobre o trabalho docente principalmente a partir da análise

das relações de trabalho e emprego (BOSI, 2007, 2011; MANCEBO, 2010; PIMENTA e

ANASTASIOU, 2014). Constata-se que as políticas implementadas na educação superior sob

regência da mercantilização da educação superior têm expressado a precarização do trabalho

na presença: da piora nas relações de contrato trabalhista; do achatamento salarial e dos

aumentos concedidos apenas nas gratificações; do aumento na rotina de atividades de ensino,

pesquisa e extensão; da ausência de contratação de funcionários técnico-administrativos; do

sentimento de individualismo; do clima de competitividade entre docentes, marcados pela

lógica da avaliação quantitativa da lógica do mercado.



Cabe trazer à tona a questão, o processo de proletarização, que segundo

pesquisadores9, encontra-se em curso no setor docente, inclusive no universitário. Identifica-

se o avanço deste processo diante: I) da perda do controle do professor em importantes

aspectos do processo de trabalho; II) da restrição da autonomia do processo de trabalho

docente enquanto consequência das políticas de avaliação da educação e do trabalho docente

implementadas nos últimos anos; e III) das relações mercantis que têm exigido dos docentes a

venda de sua força de trabalho sob condições de trabalho que exigem sacrifícios.

Situação que pode ser favorecida pela própria forma de organização institucional e

pela organização do trabalho docente nas instituições de ensino. Oliveira, et al (2002)

observa que a própria organização das escolas, lócus do trabalho docente, representam uma

forma de organização capitalista (lógica de empresa). Nas instituições de ensino o trabalho do

docente e dos demais trabalhadores da educação são organizados de modo a atingir objetivos

da instituição, do sistema ou rede de ensino. Os tempos são divididos, os ritmos determinados,

tarefas e competência distribuídas entre os profissionais e as relações de hierarquização

refletem relações de poder, tal como o trabalho nas empresas – à luz das teorias econômicas

(OLIVEIRA, 2010, s/p). Dessa forma, tal organização, em meios às reformas postas pela

reestruturação capitalista, ganha flexibilidade e se sujeita à divisão do trabalho. Mesma

divisão do trabalho, que no contexto estudado por Marx, contribui para a “personificação das

coisas e coisificação das pessoas” (MARX. 2013, p. 187), já que permite “(...) maior

adaptabilidade dos trabalhadores às situações novas, possibilitando a intensificação da

exploração do trabalho (OLIVEIRA, 2004, p.1139)”.

Observando a organização institucional das IES, Silva Júnior (2001) demonstrou

como ao longo da história o ordenamento jurídico tornou-se o suporte para a drástica redução

do estado no âmbito da esfera estatal-pública, deixando espaço para que o capital agisse e, ao

mesmo tempo, estabeleceu-se um controle e regulação das instituições estatais, por meio da

dívida pública e o pagamento de serviços. Silva (2015) percebe isso, ao analisar os IFs. A

pesquisadora observa que, em meio à adaptação da formação em nível superior, a oferta de

educação superior nos IFs tem explícita recomendação de atendimento aos arranjos

produtivos locais (APLs). Nestas instituições as atividades de pesquisa e extensão

desenvolvidas devem ser aplicadas ao avanço, à inovação e ao desenvolvimento desses

setores. Outra situação exemplar é ilustrada e analisada por Silva Júnior em outra obra. Ao

9 CANTOR (2015), SANTOS (2012) e CONCEIÇÃO e MOTA JÚNIOR (2010).



buscar compreender o contexto norte americano, Silva Júnior (2017) identifica estudos que

percebem que as universidades estão sob regime do chamado “Capitalismo Acadêmico” 10

frente à “Nova economia”. Estudos estes que identificam nas IES e no trabalho docente um

modo mercantil de trabalhar, onde a matéria prima é o conhecimento passível de ser

transformado em produtos, processos e serviços. O pesquisador percebe as mudanças na

divisão do trabalho docente, a centralidade da ciência aplicada, a transferência de tecnologia

nas unidades brasileiras, por meio de redes de universidades, entre outras e conclui que este

processo encontra-se em curso acelerado de implantação no Brasil. Isso tem repercutido

mudanças na natureza do trabalho docente, enquanto pesquisador, uma vez que, neste cenário,

o objetivo é que os resultados das pesquisas sejam imediatos e comercializáveis. A lógica de

valoração do valor, portanto, vai ficando mais explícita e menos mediada também no trabalho

docente, de modo que a autonomia relativa do trabalho intelectual diante da reprodução

material da sociedade diminui sensivelmente.

A elaboração de Marx permite compreender como a produção de riquezas, um produto

do trabalhador coletivo11 é cada vez mais dependente do “nível geral da ciência e do

progresso da tecnologia” e não apenas do tempo de trabalho imediato despendido do processo

produtivo. Na obra Grundrisse, o autor já previu a ascensão do trabalho intelectual sob o

manual:

Por isso, a tendência do capital é conferir à produção um caráter científico, e o
trabalho direto é rebaixado a um simples momento desse processo. Como na
transformação do valor em capital, o exame mais preciso do desenvolvimento do
capital mostra que, por um lado, ele pressupõe um determinado desenvolvimento
histórico das forças produtivas – dentre estas forças produtivas, também a ciência –,
por outro lado, as impulsiona e força (MARX, 2011, p. 933).

Marx percebe que a inovação, ciência e tecnologia se tornavam cada vez mais

necessário ao incremento das forças produtivas e com o aumento da produtividade do

trabalho, ao mesmo tempo em que, o trabalho manual (imediato, físico) estava se tornando

cada vez mais reduzido. Ao passo disso, o trabalho docente na educação superior pode ser

caracterizado como intelectual e imaterial12, gerador do “capital do conhecimento, capital

humano ou capital intelectual” que ocupa um papel importante na produção de riqueza

capitalista.

10 Shautgther e Rhoades (2010) apud Silva Júnior (2017).
11 É importante destacar que Marx nunca separa a temática do trabalhador coletivo daquela do general intelect.
12 Camargo (2011) entende como trabalho imaterial todas as atividades que possuem como características o uso
do conhecimento. Saberes esses que incluem a criatividade, a imaginação, a espontaneidade, e que se aproximam
daquilo de que Marx (2011) no Grundrisse chamou de “general intellect”. Então, o trabalho imaterial se define
pelo tipo de ação humana nele envolvido, e não pelas propriedades sensíveis das mercadorias.



Ao passo disso, percebe-se que as IES têm se adequado às transformações requeridas

pelo capital, quer seja pela sua estreita relação com o mercado e setores produtivos, quer seja

pela ampliação das atribuições conferidas aos docentes. Por isso mesmo, emerge a

necessidade de se debruçar em estudos sobre as configurações conferidas ao trabalho docente

pelo capital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria de Karl Marx permite compreender o trabalho docente na educação superior

no atual contexto capitalista, como um trabalho intelectual que sofre transformações para se

adaptar às exigências do capital. Como peça chave dos processos de difusão do conhecimento

e produção de ciência e tecnologia em prol do desenvolvimento econômico e social, o fazer

docente na educação superior, bem como, a relação das instituições de educação superior com

a economia se apresentam como uma fonte de rica de estudos para se analisar as

transformações no trabalho a partir das novas configurações da forma de produção, a

produção de bens e as relações sociais estabelecidas.

Diante disso, percebe-se que o trabalho docente na educação superior e seu processo

de trabalho não podem ser compreendidos fora do contexto em que estão inseridos. Do

mesmo modo, as IES e a produção de conhecimento devem ser analisadas sob a ótica das

relações que têm sido estabelecidas com o mercado e a lógica do capital. É importante ainda,

que tal lógica seja percebida, pois faz parte de um emaranho que envolve tanto o aparato

estatal, por meio das agências reguladoras – quanto o aparato privado - por meio do contexto

de influência e dos interesses do mercado. Pois, a conjunção posta por este emaranhado

provoca modificações na organização das IES e no trabalho nelas desenvolvido, ao mesmo

tempo em que, as condições de trabalho dos docentes são flexibilizadas, ocasionando a perda

de direitos e o aumento da exploração da força de trabalho.

Nesse sentido, aprofundamentos e novos estudos fazem-se necessários para desvelar

os nuances desses ajustes e as configurações do trabalho docente na educação superior nesse

novo cenário, bem como, consequências destes para os docentes, alunos e para próprias IES,

suas concepções, objetivos e valores.
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