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Resumo  

Uma das premissas do trabalho docente na Instituição do Ensino Superior (IES) é a 
produção de pesquisa e formação de profissionais como modo de organização das 
práticas e do compartilhamento de saberes. Ao levantar o desafio do trabalho 
docente traz à tona as reflexões acerca das dificuldades do trabalho inserido na 
conjuntura mercantilista e competitiva do sistema de acumulação e das concepções 
neoliberais. Buscou-se, nesta pesquisa, identificar o diálogo teórico existente na 
temática da precarização do trabalho docente na Instituição do Ensino Superior 
(IES) por meio de uma revisão bibliográfica para identificar os determinantes do 
trabalho docente, explanando reflexões sobre a situação atual desses profissionais e 
possíveis. Optou-se por um estudo transversal descritivo, a partir de uma pesquisa 
bibliográfica sobre a precarização do trabalho docente nas IES. Esta revisão 
contribuiu para compreender melhor as dificuldades inerentes a este processo. Ficou 
evidenciada a influência predominante do sistema mercantilista na prática do 
trabalho docente, atuando na linha de formação dos graduandos, futuros 
profissionais. O trabalho do docente é uma das ferramentas mais significativas para 
desenvolver e articular melhores resultados na qualidade na formação profissional 
no ensino superior, neste ínterim, investir no desenvolvimento e qualidade desse 
trabalho favorece o desenvolvimento cientifico, bem como a construção identitária 
social. 
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 As Instituições de Ensino Superior (IES) encontram-se num 

momento de intensa expansão nos últimos tempos, abarcando instituições públicas 

e particulares, por meio deste estudo, busca-se a compreensão do contexto de 

trabalho docente no ensino superior brasileiro e em especial na universidade 

pública, que culmina com a expansão intensificada a partir da década de 1990, 

implicando na intensificação de funções docentes. 

As universidades privadas se consolidam com o surgimento de um 

conjunto cada vez mais amplo e diversificados entre as quais se incluem as 

chamadas por Saviani (2010) como “universidades corporativas”.  

Bertolin (2011) refere sobre o fenômeno da mercantilização, no qual 

o desenvolvimento dos fins e dos meios da educação superior, tanto no âmbito 

estatal como no privado, sofre uma reorientação de acordo com os princípios e a 

lógica do mercado. 

Nos anos da década de noventa, etapa final do século XX, ocorreu a 

intensa expansão do ensino superior pela iniciativa privada, com fortes estímulos de 

recursos públicos. Percebe-se a falta de investimentos e fortalecimento das 

instituições públicas de modo geral, tendo como uma das consequências a 

precarização do trabalho docente. 

A precarização do trabalho docente, especialmente nas instituições 

públicas de ensino superior, têm consequências avassaladoras não só para o 

professor, mas para o próprio desenvolvimento científico brasileiro (BARSOTTI, 

2011).  

Diante do exposto, com este estudo objetiva-se identificar os determinantes do 

trabalho docente; Levantar as bases históricas da universidade no Brasil; Identificar 

a concepção de universidade predominante na atualidade; Reconhecer as condições 

de trabalho do docente do ensino superior e seu contexto político e econômico. 

Sendo assim, apresenta-se como problema de pesquisa a seguinte 

questão: Quais as condições de trabalho do docente na atualidade, considerando a 

concepção de Estado e de universidade predominante no Brasil? 

Metodologia 
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Para proceder esta análise, optou-se por um estudo descritivo e de 

abordagem qualitativa, a partir de uma revisão de literatura sobre o tema.  

Alves (1992) ressalta a importância da revisão crítica de teorias e 

pesquisas no processo da produção de novos conhecimentos, que não é apenas 

mais uma exigência da academia, é um aspecto essencial à construção do objeto de 

pesquisa, se quisermos produzir conhecimentos capazes de contribuir para o 

desenvolvimento teórico-metodológico na área e para a mudança das práticas no 

trato da educação brasileira. 

Diante do contexto, será realizada pesquisa sobre o objeto 

utilizando-se as bases de dados portal Capes, BIREME e LILACS, a biblioteca virtual 

SCIELO e informações em livros e periódicos sobre o tema.   

As informações serão investigadas em publicações por um período 

de cinco anos, de 2009 a 2013.  

 

 

Referencial Teórico 

 

Assistimos nos anos de 1990, etapa final do século XX, a incrível 

expansão do ensino superior pela iniciativa privada, com fortes estímulos de 

recursos públicos.  

Essa expansão, é marcada pela vertente privatista, reconhecida 

mediante dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), como sendo o ensino superior do Brasil o de perfil privatista maior 

do mundo (INEP, 2008)3. Aproximadamente 84% das matrículas no ensino superior 

são realizados por instituições privadas e o restante por instituições públicas. 

É preciso reverter essa tendência, fazendo com que a primazia 

passe das instituições privadas para as públicas. Destaca-se a relevância dessa 

expansão privatista, no entanto, o índice de produção permanece predominante para 

as universidades públicas, pois cerca de 90% da ciência produzida no Brasil é 

oriunda de universidades públicas. Os cursos dessas instituições possuem qualidade 

                                                            
3 Disponível em: http:www.inep.gov.br;superior;censosuperior;sinopse . Brasília, DF, 2008. Acesso em: 2 abril. 
2013. 
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nitidamente superior ao das instituições particulares, assim ao expandir vagas e 

ampliação das instalações nas instituições públicas, proporcionando melhores 

condições de trabalho e dos números de docentes das universidades públicas, além 

do mais ocorrerá também a formação de um número maior de profissionais bem 

qualificados (SAVIANI, 2010). 

O trabalho docente é imprescindível para a formação do acadêmico, 

futuro profissional e cidadão que contribui para a construção da sociedade, é parte 

do setor de serviços, da esfera de produção não-material, que se completa no ato da 

sua realização.  

Os procedimentos do campo empresarial estão sendo inseridos nas 

IES, causando o “ranqueamento” que não expressa a realidade das universidades 

públicas. A lógica de mercado economicisita é predominante, porém é questionável 

se essa lógica  cabe na instituição pública. 

Diante desse assunto ocorre a luta dentro da esfera da micropolítica 

do poder articulada com uma espécie de síndrome do poder pequeno e geram 

conflitos interpessoais, levando-as ao divã do psicanalista ou às drogas lícitas e 

ilícitas, consequências explicitadas pelo autor Sguissardi (2010). 

Esses dados são expressivos. Desfavorecem nitidamente os 

docentes e os discentes, futuros profissionais ou professores-pesquisadores das 

universidades. 

A política neoliberal produz mais por menor valor, assim seria tratar 

a universidade como empresa, característica inadequada para a mesma. 

Segundo Bertolin (2011) a citada relação é um tipo de disputa que 

emerge no contexto da educação superior: a competição de mercado por serviços 

educacionais. A gênese dessa competição está ligada às orientações de organismos 

internacionais a Estados nacionais que, sob a justificativa de maximizar os 

benefícios sociais dos sistemas educacionais, têm implantado reformas 

educacionais baseadas em lógicas de mercado e serviço comercial, colocando em 

questão, de forma inédita, a própria concepção de educação superior como bem 

público. 
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Inserem-se nesse eixo as dificuldades vividas pelo docente das IES 

públicas. Evidenciando-se as dificuldades em reverter esse quadro devido ao 

conjunto da Universidade pública estar inserida no modelo político e econômico 

mercantilista e neoliberal.  
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