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Resumo: O presente artigo tem como base uma pesquisa bibliográfica que objetiva-se 
analisar a função docente diante das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a partir da 
literatura pertinente; considerando duas categorias centrais nesse processo: a intensificação 
e a precarização do trabalho docente; sendo fundamentais, para entender o trabalho 
docente no sistema atual, de tendência neoliberal. Essas categorias estão interligadas às 
exigências por maior produtividade docente e exigem maior envolvimento laboral desses 
trabalhadores. Por fim, pretende-se abordar a de temática de maneira simples, 
possibilitando uma visão geral do assunto. 
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the teaching function in the face of 
changes in the world of work, from the literature; considering two central categories in this 
process: the intensification and the precariousness of teaching; being fundamental to 
understand the teaching in the current system of neoliberal trend. These categories are 
linked to the demands for greater teacher productivity and require more labor involvement of 
these workers. Finally, we intend to address the issue in a simple way, providing an overview 
of the subject 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho docente é um assunto que tem despertado o empenho de pesquisadores de 

diversos campos de atuação, tais como da educação, psicologia, sociologia, Serviço Social 

e outros. Autores como Maurice Tardif, Fernando Fidalgo, Acácia Kuenzer, Tânia Maria 

Lima Beraldo, Deize Mancebo, servem de base para a compreensão do tema em questão. 

Diante das diversas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, é de suma importância 

demonstrar os impactos dessas transformaçoes na vida dos trabalhadores docentes, na 

atual sociedade capitalista que vivemos, de tendência neoliberal.  

Espera-se com isso, que este artigo possa contribuir com o conhecimento de outras áreas 

do conhecimento. A pesquisa serve para o progresso da ciência. Nesse sentido, verifica-se 

que, mesmo com o interesse de vários pesquisadores sobre a abordagem da questão, ainda 
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há muito que, acrescentar. Com isso, almeja-se aliar o conteúdo desse trabalho, aos já 

escritos, possibilitando uma pequena contribuição, aqueles que de uma forma ou de outra 

necessitem recorrer ao assunto.  

São presentes nos estudos sobre trabalho docente as categorias como a precarização e a  

intensificação. Nesse sentido é importante ressaltar visões de pensamento presentes na 

história. Em relação à abordagem, o método a ser utilizado será o dialético.  

Em suma iremos discorrer de forma simples, primeiramente o conceito do trabalho docente, 

de maneira histórica até os dias atuais, sem seguir uma lógica de seqüência, somente como 

forma reflexiva. Após, abordaremos no item dois e três, a intensificação e a precarização no 

ensino superior. E por fim, faremos as considerações finais, apontando de forma descritiva a 

conclusão do tema em tela.  

2. CONCEITUALIZANDO O TRABALHO DOCENTE 

O contexto brasileiro relacionado ao inicio do surgimento do ofício do professor está ligado à 

atividade educacional dos padres jesuítas, segundo Nóvoa (1995) em outras partes do 

mundo ocidental essa realidade não difere, ele especifica, que a função docente 

desenvolveu-se de forma subsidiária e não especializada, constituindo uma ocupação 

secundária de religiosos ou leigos das mais diversas origens.  

A gênese da profissão de professor tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, 

que se transformam em verdadeiras congregações docentes. Ao longo dos séculos XVII e 

XVIII, os jesuítas e os oratorianos, por exemplo, foram progressivamente configurando um 

corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de normas e de valores específicos da 

profissão docente.  

Verifica que, a docência ao longo da sua história já constituiu um sacerdócio, uma vocação. 

Saviani (2006), afirma que, o acesso à escola na idade média era restrito à elite da 

sociedade. Nesse período o professor assume o trabalho, com a incorporação do valor de 

sacerdócio.  

Atualmente neste mundo globalizado requer do docente não apenas conhecimento técnico 

sobre determinada área, mas exigem do profissional ação, reflexão, senso crítico e 

competência. Alves (2011), afirma que, ao trabalhador da atualidade é exigido que este seja 

polivalente e versátil, proativo no processo do trabalho, com envolvimento físico, emocional 

e cognitivo no desempenho de suas funções laborais. Com isso, não apenas a dimensão 

técnico-instrumental do trabalhador deve estar subjugada aos interesses produtivos 

burgueses, mas, centralmente, a sua subjetividade.  

Na sociedade contemporânea, com tantas mudanças vivenciadas constantemente, 

aumenta-se a responsabilidade do professor, bem como o seu papel, suas funções vão se 
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alterando; nesta perspectiva é interessante o olhar de (JAÉN E CABRERA 1991), 

analisando o pensamento de Gramsci, os autores afirmam que por sua situação como 

intelectuais, assim como por ser produto qualitativo do sistema educacional, os professores 

tem a possibilidade (a obrigação moral e política, segundo Gramsci) de analisar, interpretar 

e compreender a sociedade em seu conjunto, o papel da escola na mesma e sua própria 

situação em ambas e, em conseqüência, de atuar crítica e conscientemente.  

Existem autores, que discorrem sobre essas características do ensinar na universidade e 

afirmam que exigem uma ação docente diferenciada da tradicionalmente praticada. Na 

docência, como profissional que realiza um serviço a sociedade, o professor universitário 

precisa atuar como profissional reflexivo, crítico e competente no âmbito da sua disciplina, 

além de capacitado a exercer a docência e realizar atividades de investigação. Em suma, 

apreende-se, que com o passar do tempo, que o trabalho do professor, vai se renovando e 

experimentando diversas mudanças.  

No final do século XX, o capitalismo vivenciou uma grande crise, com isso ocorreu diversas 

mudanças no mundo do trabalho, aumentando a exploração da classe trabalhadora, 

acentuando o desemprego, tudo isso refletiu em mais e novas exigências aos trabalhadores, 

especificamente a essa categoria. O sistema do capital vivenciou a reestruturação produtiva 

em todos os seus moldes, cujo processo demarcou um contexto de desemprego estrutural, 

subemprego e outras formas de trabalho precário. 

Objetiva-se, assim, com o presente artigo compreender o significado do trabalho docente e 

analisá-lo diante das mudanças ocorridas no mundo do trabalho. Acredita-se que essa 

discussão é fundamental para a compreensão das transformações em curso e para a 

necessária reflexão, sobre o processo de trabalho do professor universitário. 

 

2) A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

O trabalhador docente tem uma importância fundamental à sociedade e assim como outras 

categorias de trabalhadores vem exercendo suas atividades, de um lado respondendo aos 

anseios da sociedade e de outro lado, procurando responder às demandas do capitalismo. 

O autor Zanella compartilhando a visão de Santos, assegura que: o modelo de trabalho pós-

fordista evidencia um novo contrato social, cujo contrato assenta-se:  

 

Nos interesses individuais em detrimento dos interesses coletivos, do conflito 
e da luta, ou seja, da negação do outro. Trata-se de um falso contrato, uma 
vez que é uma imposição do + forte sobre o + fraco, sem que o mais fraco 
tenha o direito de negociar. (2003, p. 93) 

 

Percebe-se que, no sistema capitalista há uma crescente desvalorização do trabalho 

docente e isso vem traduzindo em um aspecto importante sobre o sofrimento do professor, o 

qual luta diariamente pelo seu reconhecimento e busca melhores condições financeiras e de 
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trabalho, como forma de inclusão no mundo atual.  

Sabemos que, na atualidade são encontradas várias dificuldades para o exercício em 

relação à profissão. Detectam-se notórias e inúmeras pressões em relação à docência e 

isso causa profundo mal estar na categoria. São muitos os autores que nos remetem ao 

estudo das dificuldades para o exercício do professor, citamos Arroyo (2004), Tardif e 

Lessard (2005), Nóvoa (1999).  

Esteve (1999) realizou estudos sobre o mal estar docente, elencando uma série de fatores 

que contribui para essa problemática e falando ainda das diversas conseqüências que ele 

trás, tais como: 

 

Sentimentos de desconcerto e insatisfação ante os problemas reais da 
prática do magistério, em franca contradição com a imagem do mesmo que 
os professores gostariam de realizar, desenvolvimento de esquemas de 
inibição, como forma de cortar a implicação pessoal no trabalho realizado; 
pedidos de transferência, como forma de fugir de situações conflitivas; desejo 
manifesto de abandonar a docência (realizado ou não); absenteísmo, 
trabalhista, como mecanismo para cortar a tensão acumulada; esgotamento; 
cansaço físico permanente; ansiedade como traço ou na forma de 
expectativa; estresse; depreciação do ego; auto culpabilização ante a 
incapacidade para melhorar o ensino; ansiedade como traço permanente, 
associada como causa-efeito a diversos diagnósticos de doença mental, 
neuroses reativas; depressões. (p.78) 
 

 

Na década de 90, a tendência a privatização da Educação Superior iniciada no governo 

Collor de Mello, presente também no governo de Fernando Henrique Cardoso e de 

continuidade no Governo Lula, demonstra o corte na prestação de serviços públicos, trás 

instabilidade a categoria docente, conforme afirma Mancebo (2008), no campo educacional: 

 

O chamado Estado avaliador priva-se do financiamento da educação, ou pelo 
menos, reduz drasticamente sua participação na oferta desses serviços, 
provoca, em decorrência, a deterioração da infra-estrutura e dos salários do 
pessoal docente e não-docente; todavia, incrementa e sofistica suas funções 
de fiscalização, descendo a detalhes mínimos para a determinação dos graus 
de eficácia, de eficiência e de produtividade das instituições educativas e 
seus atores. Os Estados não só descartaram como refinaram seu papel 
controlador, disciplinador e regulador dos sistemas sociais, com o uso de 
novos sistemas de coordenação, avaliação e controle que estimulam a 
administração gerencial e a competição do tipo empresarial e submetem os 
subsistemas de ensino aos mecanismos e interesses do mercado. (p. 58) 

 

No que concerne a esse estado avaliador, é de grande contribuição a visão de pensamento 

de Sguissard (2003), o qual segue uma linha de raciocínio muito parecida com a de 

Mancebo, cujo autor fala sobre a face do Estado, o qual ele trata de desertor e avaliador, e 

relata que, este estado foi adquirindo respaldo, junto principalmente aqueles que vêem na 

educação em geral e especificamente na superior, um meio de negócio, onde a 

concorrência empresarial se destaca diariamente.  
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Nesse sentido, percebe-se a aceleração da privatização da educação superior, seja tanto 

pela expansão desordenada das instituições de ensino superior no país (IES), as com fins 

lucrativos, ou pela privatização das próprias (IES) públicas, através de mecanismos que as 

conduzem e as tornam submissas ao que ele chama de quase-mercado educacional. 

Boaventura (2002) esclarece que, a educação é vista potencialmente como mercadoria e 

isso acontece em virtude da superioridade do capitalismo, como organizador das relações 

sociais, e da superioridade da economia neoliberal, que serve para aumentar as 

potencialidades do capitalismo através da privatização, desregulação, mercadorização e 

globalização.  

 

No processo de mercadorização da educação, a autonomia dos docentes 
vistos por muitos como poder é um dos principais alvos. Neste sentido, a 
liberdade acadêmica dos professores é visto como um dos fundamentais 

obstáculos a mercadorização da educação. (p. 146) 
 
Delineando a realidade atual dos docentes das universidades públicas, nos remetemos a 

Beraldo (2009), onde a autora assegura que: 

 
Na condição de docentes vinculados a uma universidade pública, temos 
sentido profundamente os efeitos colaterais da lógica produtivista que orienta 
as atuais políticas educacionais, sobretudo no que diz respeito à: 
racionalização de recursos; desvalorização profissional; intensificação do 
trabalho com conseqüente extensão das atividades para além do expediente 
acadêmico; transformação da ciência em mercadoria; parceria público - 
privado; criação da cultura do individualismo, da competitividade, da inclusão 
excludente; controle da produtividade com base em indicadores meramente 
quantitativos; incentivo à venda de serviços; tendência em atribuir ao 
professor a culpa pelas mazelas e pelos fracassos da educação. (p. 85) 
 

 

No tocante aos itens apresentados na citação acima por Beraldo (2009), a respeito da 

intensificação do trabalho e da inclusão excludente, vale demonstrar os dados estatísticos 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) os quais comprovam 

que, nos anos de 2001 a 2004, houve um crescimento tanto das universidades públicas, 

como das privadas; e uma diferença muito grande da pública, para a privada. Uma 

disparidade entre uma e outra, o que denota a expressão de uma sociedade capitalista, 

onde o lucro é fundamental, independente da qualidade do ensino; sendo os docentes 

envolvidos nessa situação, onde se aumenta o número de alunos, aumenta-se também o 

trabalho do professor; reflete a questão da inclusão, com a continuidade da exclusão; alunos 

sem a devida qualificação para cursar o ensino superior e professores em diversas 

situações sem condições de desenvolver o seu trabalho, com qualidade.   

Em suma, conforme especifica (FIDALGO 2009, apud, HARGREAVES 1998), as principais 

características do processo de intensificação podem ser resumidas como um processo em 

que docentes respondem a pressões cada vez mais fortes e são levados a consentir com 
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inovações técnicas em condições de trabalho que tendem a se manter as mesmas, ou 

piorar, como freqüentemente pode ser identificado naquilo que se chama precarização do 

trabalho.  

 

3) A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

 
Nos últimos anos o número de instituições públicas vem crescendo através do programa de 

expansão (REUNI) de forma desordenada e com interrupções; as instituições privadas, não 

ficaram para trás; aumentaram significativamente, assim como o número de matrículas. Em 

matéria recente publicada no dia 08/09/2014, no Jornal de Londrina, a “Gazeta do Povo”, 

sobre Educação Superior, verifica a seguinte estimativa:  

 

A cada 10 universitários, em média, sete estudam em faculdades ou 
universidades particulares no Brasil. Nos últimos dois anos, o faturamento 
das instituições privadas de ensino superior cresceu 27% com novos cursos e 
matrículas. A receita bruta do setor, que em 2012 era de R$ 28,2 bilhões, 
deve fechar este ano com R$ 35,9 bilhões, segundo projeção da consultoria 
Hoper.  A demanda de mercado e os programas federais de incentivo ao 
ensino superior privado justificam o otimismo. Das 7,03 milhões de matrículas 
nas graduações, 5,1 milhões são em instituições privadas. No ano de 2012, 
segundo o Censo da Educação Superior, o país tinha 2,1 mil centros 
particulares do total de 2,4 mil instituições de ensino superior registradas. 
( p. 01)  

 
No entanto ambas as instituições, públicas e privadas expõem os docentes ao processo de 

precarização das condições de trabalho, Leda (2006), afirma que: 

 
Nas instituições não universitárias do setor privado os docentes são 
submetidos às condições precárias de trabalho. Na realidade essas 
condições não favorecem o cultivo de requisitos essenciais para um 
envolvimento adequado com a docência, como a não raras vezes ao 
processo de precarização na realidade as condições participação criteriosa 
de aulas e o desenvolvimento de projeto de pesquisa e de extensão. Nesse 
último caso, o envolvimento costuma não acontecer, tanto pela tendência de 
aumento de carga horária no ensino, pois as horas pagas são as dedicadas 
ao tempo de trabalho em sala de aula, como pela alternância entre 
contratação e dispensa, conforme as necessidades do currículo (disciplinas 
por semestre). Essa situação inviabiliza a realização de um trabalho 
acadêmico digno. (p. 83-84). 

 
Lemos (2006) aponta a precarização das condições de trabalho aliada a perda salarial 

progressiva, ao sucateamento de laboratórios, a desqualificação empreendida por algumas 

instâncias governamentais reforçadas pelas vozes internas, pelos projetos de valorização de 

docente, que não avançam, tudo isso vem colocar o professor numa situação em constante 

fragilização e vulnerabilidade, fazendo com que, eles venham a aderir e submeter às 

normas estabelecidas. O autor expõe que, por outro lado, essas condições de trabalho, 

motivam a luta constante, pela autonomia, pela democracia e por um ensino superior de 

qualidade. Uma importante contribuição sobre a questão da precarização do trabalho 
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docente nas universidades públicas é o pensamento de Mancebo (2005, p. 11), onde a 

autora fala que essa situação se dá através de:  

 

[...] subcontratações temporárias de professores; sobre esse aspecto é 
necessário destacar que a precarização intensifica o regime de trabalho, 
aumenta o sofrimento subjetivo, neutraliza a mobilização coletiva e aprofunda 
o individualismo, atingindo, obviamente, não somente os trabalhadores 
precários, mas carreando grandes conseqüências para a vivência e a 
conduta de todos aqueles que trabalham nas IES.  

 
Sevcenko (2000), analisando a Lei 10.973/04, de forma crítica e irônica, faz um 

delineamento das expectativas, para os trabalhadores docentes, na atualidade, conforme se 

expressa: 

  
O professor ideal agora é um híbrido de cientista e corretor de valores. 
Grande parte do seu tempo deve ser dedicado a preencher relatórios, 
alimentar estatísticas, levantar verbas, e promover visibilidade para si e seu 
departamento. O campus vai se reconfigurando num gigantesco pregão. O 
gerenciamento de meio acabou se tornando fim na universidade. A idéia é 
que todos se empenhem no limite de suas forças [...]. (p. 6-7) 

 

Enfim, para se ter uma análise mais determinada sobre o trabalho docente é fundamental, 

conforme aponta Lemos (2005); Campos, (2011) que percebamos a precarização, não só 

pelo viés da relação contratual, e sim associada igualmente à desvalorização social do papel 

exercido por este trabalhador. Devemos ressaltar que tal processo tem implicações 

negativas no campo da saúde docente, pois a precarização do trabalho também tem relação 

com o adoecimento dos professores.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É sabido que, a classe de trabalhador docente não difere de outras categorias de 

trabalhadores. No modo de produção capitalista, há taxativamente a existência de duas 

camadas sociais, totalmente antagônicas, uma que detêm os meios de produção e a outra 

que não detém; só conta com a força de trabalho, como meio para sobreviver. É 

fundamental que possamos compreender o professor universitário e o seu trabalho nessa 

visão. Ele está subordinado ao capital; seu trabalho pertence ao capitalista e este paga pela 

força de trabalho do outro, que é uma mercadoria. O primeiro produz mais valia que serve 

de benefício ao dono do capital, para se reproduzir, comprar novos meios de produção, 

enfim, se manter.   

Antunes (1999) nos mostra que, amplia-se o espaço do trabalho precário e impõem-se à 

classe-que-vive-do-trabalho novas exigências e tempos laborais. Esse processo é marcado 

pelo contexto de desemprego estrutural, subemprego e outras formas de trabalho precário, 

além da exigência por “mais trabalho” aos sujeitos que conseguem “inserção” no mundo 



 

8 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

produtivo.  

Conclui-se que, a intensificação e a precarização do trabalho docente não está aliada 

somente ao processo de privatizações nas universidades, mas conforme especifica 

Mancebo (2011) é devido também à reestruturação capitalista, onde o trabalho docente tem 

sido cada vez mais explorado, ficando cada vez mais precário e intensificado; o docente 

permanece sem muita alternativa, a não ser a de seguir a lógica capitalista, assumindo 

novas demandas com imposições de tecnologias, para um controle cada vez mais 

favorecedor do capital. 
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