IMPLICAÇÕES DAS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO NA
PROFISSÃO DOCENTE
PEREIRA, Orcione Aparecida Vieira
PEREIRA. Jorge Luiz Góes
SANTOS, Amédis Germano dos

RESUMO
Atualmente, a reestruturação do sistema capitalista e a remodelação do mundo do trabalho
com a conseqüente transformação do sentido que é atribuído ao próprio trabalho estão
fornecendo novos contornos à atual realidade e afetando a categoria profissional dos
professores. Neste artigo, discutem-se as principais transformações ocorridas no trabalho do
docente universitário, a partir da década de 80 até os dias atuais, por meio da perspectiva
weberiana que conjuga os aspectos históricos e sociológicos para compreender o fato. Após o
levantamento da trajetória da profissão docente, pode-se concluir que a construção da
identidade do docente e as características do seu trabalho sofreram modificações
concomitantemente à transformação ocorrida na Universidade que, por sua vez, acompanhou
e sofreu o impacto das ideologias governamentais dos últimos 26 anos.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, a reestruturação do sistema capitalista e a remodelação da
sociedade do trabalho com o questionamento e o esvaziamento da categoria do
trabalho como sendo um valor que permeia a estrutura social vigente, estão
atribuindo novos contornos à atual realidade e estes contornos têm influenciado
todas as esferas da vida social.
Ressalta-se que o trabalho, apesar de sua reestruturação, ainda se mantém como um dos
pilares na organização das sociedades e contribui para o estabelecimento das relações sociais
entre os atores e grupos, influenciando as relações de poder e as desigualdades sociais. A
transformação do sentido do trabalho configura-se como a própria transformação social.
Outra modificação na relação do trabalho é a precarização de suas condições que
exacerba ainda mais a vulnerabilidade dos trabalhadores e faz com estes se alienem a ponto de
não se reconhecerem mais no seu trabalho. Assim, o trabalho começa a adquirir um caráter
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desumanizador, aumentando a segregação dos indivíduos e a exclusão social. Este estado
presente no mundo do trabalho tende a influenciar todas as esferas da vida dos atores sociais,
inclusive a formação de suas identidades.
Inserida neste contexto de modificações múltiplas, a profissão docente não está à
margem deste processo e sofre as influências desencadeadas por esta reestruturação em todas
as suas instâncias.
O trabalho enquanto parte importante da construção da identidade do sujeito se
exemplifica e solidifica na profissão docente no dia-a-dia do professor, ou seja, em suas
relações diárias com a sociedade, com a instituição, com o seu alunado e em todas as
implicações políticas que envolvem este convívio que abrange desde a relação professoraluno, passa pelas condições de trabalho de cada instituição na qual ele está inserido, até as
Leis e definições preconizadas pelo Ministério da Educação.
Estas relações, por sua vez, implicarão no seu projeto de vida porque a individualização
do trabalhador surge na pauta das modificações da sociedade da informação, a qual repassa
cada vez mais a responsabilidade da construção da carreira e sua empregabilidade, da
retenção dos saberes através da qualificação constante e da utilização destes saberes e sua
flexibilidade aos trabalhadores.
Esta responsabilidade se torna um fetiche para os trabalhadores que os levam a um
estranhamento na relação entre o seu trabalho vivo e a maquinaria informatizada, o que ocorre
principalmente com os trabalhadores intelectuais (ANTUNES e ALVES, 2004).
A profissão de professor no Brasil foi regulamentada através do Decreto número 2.028
de 1940, que determinou que todos os estabelecimentos de ensino deveriam registrar e assinar
as carteiras profissionais dos professores, legitimando, desta forma, a sua profissionalização.
A partir de então, a atividade foi regulamentada, com registro profissional no Ministério do
Trabalho (FERREIRA, 1998).
As especificidades do trabalho docente configuram ao professor, ao longo do tempo sua
identidade, pois ele não simplesmente faz algo, mas todo seu processo de interação,
assimilação e socialização com a atuação profissional fazem com que ele se torne um
professor delineado pelas suas idéias, interesses e ethos (TARDIF e RAYMOND, 2000).
O significado do trabalho docente é instituído pela finalidade da ação de ensinar, ou
seja, o professor é o agente mediador entre o processo de apropriação do conhecimento pelo
acadêmico e os sentidos, os significados da prática social humana que formam o conjunto de
saberes que estão efetivos dentro de uma prática social determinada (BASSO, 1998).
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Estas conseqüências são percebidas no trabalho docente quando ao retratar a trajetória do
magistério no Brasil, Ferreira (1998) expõe sobre a perda do status do professor e a banalização da
profissão que foi perdendo até mesmo o engajamento e o espaço em discussões centrais no
processo de educação nos últimos 25 anos.

Neste sentido, serão discutidas as transformações que ocorreram na realidade social
brasileira e influenciaram a trajetória do trabalho docente e a universidade a partir da década
de 1980 a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996),
dos relatórios do Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira – INEP (BRASIL, 2005) e de outros
estudos sobre esta temática. Estas transformações aconteceram em todas as dimensões da vida
social, destacando-se as transformações políticas, econômicas e culturais a respeito da
profissão docente que aconteceram e que ainda estão vigentes na atual realidade.
Para contextualizar esta temática, adotou-se a perspectiva weberiana que conjuga os
aspectos históricos e sociológicos para compreender o fato (Costa, 2002). Ao propor a sua
teoria sociológica, Max Weber preocupou-se em “conhecer os dados históricos e em
interpretá-los dentro dos limites controláveis”, ou seja, contextualizando-os (FREUND, 1970,
p. 15).
De acordo com Weber, a sociedade é constituída por diferentes redes de relações, trocas
e conflitos advindos dos diferentes âmbitos da vida dos seres humanos. Neste sentido, ele
propõe uma forma interdisciplinar de compreensão da sociedade.
Assim, a sociologia se torna uma ciência que objetiva compreender pela interpretação
da atividade social para, posteriormente, “explicar casualmente o desenvolvimento e os
efeitos dessa atividade” (FREUND, 1970, p. 71), onde os seus resultados expressarão a
realidade relativa à sua contextualização.

O TRABALHO DOCENTE NOS ANOS 80
De acordo com Garcia et al. (2003), as características do trabalho docente nos anos de
1980 eram: o controle de sala de aula, a instrução dos educandos, a especialização em seus
respectivos conteúdos disciplinares, a conquista de direito como profissionais de estarem
engajados na elaboração de políticas educacionais, nas discussões sobre a determinação dos
currículos e das práticas escolares. O debate sobre a profissão ressaltava a questão de se os
docentes desenvolviam um trabalho com natureza capitalista ou não e à qual classe ou grupo
social pertença. Neste cenário, percebia-se uma conscientização e um engajamento docentes
em relação às questões políticas.
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No início desta década, diversas paralisações foram feitas pelas categorias profissionais
dos médicos e residentes, dos funcionários públicos e dos professores. Estas paralisações
tinham como objetivo atuar em prol das reivindicações da área social que vinham sendo
desprestigiadas na agenda governamental ao mesmo tempo em que eram vinculados ou
dependentes da ação do Estado e que vivenciavam a perda de status durante este período
(RIDENTI, 1995).
Antunes (2001, p. 238) destaca que nestes anos houve um momento particular e de
fortalecimento do movimento sindical no Brasil. A expansão atingiu principalmente os
assalariados médios e o do setor de serviços, como bancários, professores, médicos e
funcionários públicos. No final desta década, “totalizavam-se 9.833 sindicatos no Brasil,
volume que em meados dos anos 90 atingiu a casa de 15.972 sindicatos”, incluindo os
urbanos e os rurais, os patronais e os de trabalhadores. Este aumento ocorreu, também, devido
à abertura política a partir da década de 1980.
Assim, a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – ANDES – depois
transformada em Sindicato Nacional, surgiu em fevereiro de 1981, na cidade de Campinas, no
Estado de São Paulo, com a missão de organizar o conjunto de docentes das Instituições de
Ensino Superior públicas e privadas e os professores de 1° e 2° graus empregados nas escolas
mantidas pelas universidades. A entidade encontra maior representatividade nas universidades
públicas de onde vem a maioria de seus dirigentes (RIDENTI, 1995).
A atuação do ANDES foi significativa neste momento, pois ao lado das reivindicações
da categoria profissional dos docentes, ela também atuou nos momentos da vida social e da
política nacional, ou seja, lutou pelo fim da ditadura e pelo retorno do estado de direito,
participou e apoiou a campanha das ‘Diretas Já’ em 1984, exerceu pressão na Assembléia
Nacional Constituinte em prol dos direitos sociais plenos de cidadania e aderiu ao movimento
pelo impeachment do presidente Collor no início dos anos 90.
O posicionamento do ANDES nesses movimentos tem características próprias tais
como um viés de esquerda, antiprivatista e defensor do bem público, atuação que foi recuada
pela força da política neoliberal nos anos 80 e princípio dos anos 90. Também, destaca-se pela
defesa da universidade pública, da reforma agrária, bem como pela liberdade e autonomia
sindicais, entre outros aspectos.
O Movimento Docente guiado pelo ANDES caracteriza-se como uma parte da luta da
classe trabalhadora brasileira apesar dos seus trabalhadores serem de classe média, ou seja, os
professores de instituições públicas que não fazem parte do proletariado industrial e nem, de
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uma forma geral, estão diretamente integrados na produção e valorização de mais-valia
(RIDENTI, 1995).
Neste contexto, os docentes discutiam sobre a conceituação de classe social e sobre a
natureza do trabalho docente. O debate gerava em torno das questões de gênero e da
feminização do magistério (FERREIRA, 1998; GARCIA et al., 2003) e da formação de
profissionais cultural e intelectualmente reflexivos. As questões de gênero e feminização do
trabalho foi uma conseqüência das transformações ocorridas no mundo do trabalho.
A conceituação de classe e a natureza do trabalho docente ganharam destaque nas
discussões promovidas pelo Movimento Docente da ANDES, as quais influenciaram a
formação de identidades de seus participantes com um viés de esquerda porque defendiam
posições corporativas, ou seja, com predomínio dos interesses particulares da corporação
sobre os interesses públicos, por vezes contraditórias às do discurso universal da realidade
social da década de 1980 (RIDENTI, 1995).
O docente universitário elabora sua identidade, assim como todo educador, dentro de
um contexto de modificações do seu papel e com características particulares que o
individualizam (CASTANHO e CASTANHO, 2004). Assim, os professores reconheciam que
tinham salários baixos, uma jornada de trabalho que extrapolava em muito o tempo da sala de
aula e um reconhecimento social indevido, mas vislumbravam no magistério uma forma de
transformar a realidade, de mudança das novas gerações o que conferia à docência uma
satisfação e uma realização em seu exercício.
Para Freitas (2002), a década de 1980 foi marcada pela reação ao pensamento tecnicista
das décadas de 1960 e 1970 em relação à formação dos docentes. A universidade da década
de 1970 teve um papel funcional onde procurava se adaptar às exigências do mercado por
meio da alteração dos seus currículos e da criação de programas e atividades que objetivavam
garantir a inserção profissional dos estudantes (CASTANHO e CASTANHO, 2004). Nos
anos 70, ocorreram “a massificação, a abertura indiscriminada de cursos superiores, o vínculo
entre universidades federais e oligarquias regionais, além da subordinação do MEC ao
Ministério do Planejamento” (Ibidem, 2004, p. 79). O que imperava era a formação rápida de
profissionais requisitados pelo mercado de trabalho, com ênfase na competência técnica e
científica em detrimento da competência reflexiva.
Ainda, acrescentando que nos anos 70, a organização social e do sistema educativo
passavam pelo modo racional, pelo emprego da tecnologia, na qual as decisões tinham que ser
válidas, científicas, extrapoladas, desenvolvidas e aplicadas em massa. Para aplicar estes
princípios, havia a necessidade de se terem especialistas que tinham como missão superar a
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distância entre os pesquisadores e a política educativa, uma vez que o conhecimento científico
era utilizado para legitimar os interesses políticos.
Outro aspecto relevante que aconteceu na década de 1980 foi a alanvacada da ideologia
privatista que ganhou força com o “esgotamento do regime militar e se somou as idéias e
práticas arraigadas” (OLIVEIRA, 1998, p. 13). Observa-se uma crise generalizada onde se
destacaram o processo inflacionário exacerbado, a burocratização, o crescimento da dívida
interna em decorrência dos empréstimos com juros altos e a especulação financeira.
Esta ideologia se explica como sendo a prática de colocar a gestão pública em prol dos
grupos particulares. Os grupos privados denunciaram e acusaram o Estado de ser o
responsável por todos os problemas que causaram a crise nos anos 80, mas não admitiam que
o déficit público também os favorecia. Iniciativas tais como a isenção tributária, as
transferências diretas e indiretas de recursos para as escolas privadas, que principalmente iam
à forma de bolsas de estudo, a falha na fiscalização, os empréstimos a juros negativos e os
subsídios contribuíram para o seu fortalecimento em detrimento do cenário público, sendo o
privilégio da imunidade fiscal regulamentado pela Constituição de 1988.
Os movimentos por privatização ocorridos nos Estados Unidos, na Europa e na América
Latina influenciaram os grupos privatistas brasileiros que se basearam em seus preceitos de
adoção da economia de mercado capitalista e o abandono do controle estatal, utilizando como
justificativa a “busca da eficiência, a diminuição do déficit governamental” e o triunfo da
democracia (OLIVEIRA, 1998, p. 14).
Estes fatos reforçaram a elaboração das campanhas eleitorais para a presidência da
República de 1989, na qual os candidatos destacaram pontos como a privatização das
empresas estatais, o enxugamento da máquina burocrática e a diminuição dos privilégios aos
servidores públicos. Ressalta-se que a retirada do governo e do seu controle sobre a esfera
econômica foi um dos pontos centrais e, neste sentido, a educação pública também surgiu na
pauta com a reivindicação dos privatistas por receber incentivos governamentais em seus
empreendimentos alegando a ineficiência do Estado em administrar o ensino.
Outro importante fato deste contexto é o crescimento da classe média decorrente dos
anos do “milagre econômico” (Oliveira, 1998, p. 15) que estava demandando por escola
privada como alternativa para a deterioração do ensino público, conseqüente das políticas
implementadas por empresários do ensino que ocupavam cargos no Ministério da Educação,
nas secretarias estaduais e municipais de educação.
Estes fatores impulsionaram o surgimento de uma campanha pela cobrança de
taxas nas universidades públicas com o intuito de equipar a condição de pagamento
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pelo ensino e angariar possíveis clientes com poder aquisitivo econômico mais
elevado para as faculdades privadas.
A universidade dos anos 80 se caracterizava como sendo a universidade de “resultados”
que se pautava nos preceitos da universidade dos anos 70 (funcionalidade ao mercado de
trabalho), havendo a expansão das escolas privadas e das parcerias entre a universidade
pública e as empresas privadas. Assim, as empresas garantiam emprego aos estudantes e
financiavam pesquisas de seus interesses. A utilidade dos resultados das pesquisas e acesso
garantido de seus estudantes ao mundo do trabalho ressaltava a sua finalidade de obtenção de
resultados (CASTANHO e CASTANHO, 2004).
O ensino superior expandiu e aumentou a oferta por causa da iniciativa privada que
tinha o interesse em explorar o mercado de profissionalização neste nível de ensino. Por outro
lado, as instituições públicas passaram a investir maciçamente na pesquisa o que possibilitou
o surgimento dos cursos de pós-graduação.
Percebe-se na década de 1980 a inserção da política neoliberal pelo Fundo Monetário
Internacional e pelo Banco Mundial no cenário educacional através dos programas de
avaliação institucional. Estes programas se fortaleciam no discurso sobre a eficiência do
Estado na condução do sistema escolar e segue a mesma lógica da intervenção do estado
sobre a esfera econômica.
Estes aspectos corroboram para a implementação progressiva no Brasil do ciclo de
privatização e o fortalecimento do neoliberalismo, que foi tema recorrente nos debates na
época da elaboração da Constituição de 1988 e foi pressionado pelos grupos privatistas com o
intuito de definir o que é empresa nacional e outros temas correlatos.
No campo da formação dos docentes, as teorias e as práticas educacionais, a sociologia,
a psicologia infantil e as teorias da aprendizagem eram conteúdos transmitidos aos
professores em sua formação, o que os transformavam em especialistas nos seus respectivos
conteúdos disciplinares e os colocaram nas discussões sobre as decisões sobre a política
educacional em geral (GARCIA et al., 2003).

O TRABALHO DOCENTE NOS ANOS 90
Na década de 1990 aconteceu um movimento inverso e muitas das conquistas dos
docentes foram perdidas, pois apesar do processo de complexidade que o trabalho docente
sofreu, exemplificadas pelo uso de computadores, a avaliação com portifólio, avaliação
colaborativa, entre outras modalidades, advindas da reestruturação do trabalho docente, tem7
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se retirado o professor do cerne do debate sobre currículos e sobre a elaboração da política
educacional, intensificando o ritmo do seu trabalho que, em longo prazo, podem significar
exploração e o acometimento do estresse e, conseqüentemente, da Síndrome de Burnout que
se caracteriza pela exaustão emocional seguida por uma avaliação negativa de si mesmo,
depressão e insensibilidade diante das outras pessoas (SILVA, 2005).
Os anos 1990 configuram-se como sendo a década onde as políticas neoliberais
aprofundaram-se, os recursos do Estado se tornam escassos para a educação e para as políticas
sociais, evidenciando a reforma social vigente (FREITAS, 2002). Neste cenário, a educação
deixa de ser um importante investimento do Estado e torna-se uma área que se submete à
lógica de mercado e ao Banco Mundial, refletindo a situação do país.
Ao mesmo tempo, observa-se nas Instituições de Ensino Superior - IES - públicas o
processo de ‘intensificação’ do trabalho docente com ênfase na produtividade conseqüente da
redução do quadro de docentes, uma crescente pauperização das instituições, do processo de
avaliação e a impossibilidade de se ofertar mais vagas frente à demanda de jovens pelo ensino
superior.
Desta forma, surge a criação do financiamento de bolsas para estudantes das instituições
privadas, indo ao encontro do significado de público para a política neoliberal: nem estatal,
nem gratuito (FREITAS, 2002), tendo como conseqüência possível a cobrança de
mensalidades nas instituições públicas, como é recomendado pelo Banco Mundial.
A “redução da interferência estatal no Brasil” se destacou nesta década, principalmente
no início do governo de Fernando Collor de Melo. Esta década foi marcada por mudanças no
mundo inteiro advindas do processo de globalização. Entre essas mudanças, a redefinição das
funções do Estado, a onda de privatização e a inauguração do ‘Estado mínimo’ iniciado por
Thatcher na Grã-Bretanha e Reagan nos Estados Unidos foram as que mais tiveram impacto
na realidade social (OLIVEIRA, 1998, p. 31).
No Brasil, a intervenção do estado nas questões econômicas e sociais começa a ser
questionada e em decorrência disto, surge a privatização como uma maneira de suprir as
necessidades básicas de serviços da população. Ancorada na ideologia privatista que enfatiza
que tudo que é privado, particular, pago é melhor do que aquilo que é público, do estado, a
onda da privatização somatiza adeptos e sua propaganda, que atende aos interesses de grupos
transnacionais, mascara todos esses interesses que pouco se importam com o bem estar social.
A noção de público não estatal instaurada nos anos 1980 é revisada na década de 1990 e
preconiza a presença das esferas de atuação na vida social: a esfera estatal, pública e pessoal.
A esfera estatal abrange os poderes federal, estadual e municipal; a esfera pública engloba o
8
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conjunto de relações que os atores (macro) travam em uma determinada sociedade e a esfera
pessoal comporta as relações particulares, ou seja, (micro) com os familiares e os amigos
próximos (RODRIGUES; SOUZA, 1994).
Na área da educação, a privatização da década de 1990 começa a tomar impulso a partir
do Programa de Reconstrução Nacional do governo Collor, onde a livre iniciativa no ensino
superior teve um crescimento significativo.
Neste sentido, a educação pública no Brasil é representada pelas esferas municipal,
estatal e federal preconizadas pela Constituição de 1988 que estabelece que o Poder Público
(a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios) organizará os sistemas de ensino
respectivos e definiu a “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” (art. 206,
inc, IV – BRASIL, 1988).
Cabe assinalar que, embora a ideologia da superioridade do ensino particular sobre o
público tenha sido evidenciada, esta superioridade não é legítima, pois a qualidade dos
ensinos público e privado é heterogênea e, na tentativa de atribuir à escola valores que
extrapolam os seus limites, não consideram que esses valores são decorrentes do contexto
social e cultural de cada classe social. Após a realização de avaliações nas escolas privadas e
públicas, os resultados não mostraram diferenças significativas e houve a socialização de
opções educacionais, o que contribuiu para amenizar as disparidades entre um tipo de ensino e
outro.
Para Freitas (2002), esta década representou a ‘década da educação’ na qual houve a
consolidação das políticas neoliberais. Todo o processo de reestruturação mostrou as
exigências do Banco Mundial e da lógica de mercado por parte do Estado. Este, por sua vez,
ao atender estes interesses, negligenciava o financiamento da educação.
No Art. 62, do Título VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que rege
“Dos profissionais da educação”, presente na, dispõe que os docentes que atuam ou atuarão na
educação básica terão que se graduarem em “curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação” (BRASIL, 1996, p. 29). Esta exigência
também se estende aos profissionais de educação que atuarem nas áreas de “administração,
supervisão, inspeção e orientação educacional para a educação básica”. A formação docente
para o magistério superior se completará em nível de pós-graduação, prioritariamente em
programas de mestrado e doutorado.
O Art. 87 determina que até o fim da “Década da Educação somente serão admitidos
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço” (BRASIL,
1996, p. 36).
9
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Este fato contribui para o crescimento das universidades particulares que passaram a
investir em cursos de licenciatura, estabelecendo convênios com as secretarias municipais de
educação, além disso, o campo de formação acadêmica diminui. Por outro lado, aumentou a
concorrência do setor privado de educação. Isso passou a refletir no trabalho docente já que o
professor passou a ser um mediador da relação universidade privada e estudante, onde a
educação se transformou em mercadoria a ser adquirida.
Estas transformações no Brasil adquirem três contornos: acentuam a desigualdade social
e aumentam a pobreza entre as classes, em conseqüência disto há uma piora da qualidade de
vida da população com a diminuição do papel do Estado no financiamento das políticas
públicas nas áreas sociais como, por exemplo, para a educação, e consolida a situação de
desigualdade e pobreza para a maioria da população (KUENZER, 1998).
Os impactos destas transformações na profissão docente tornaram-se evidentes na
reestruturação do trabalho docente, pois até na denominação do seu conceito de ‘trabalho’
houve a modificação para ‘tarefa’. Na formulação da secretaria do Ministério da Educação foi
instituída a substituição do papel do educador como detentor do conhecimento para o papel de
mero reprodutor de saberes com a utilização de meios tecnológicos (Barreto, 2003).
Em consonância com estas modificações, a formação dos professores assume os
contornos de uma concepção pragmatista centrada na lógica das competências e no estudo das
tarefas e da realidade dos trabalhos, em detrimento de uma formação acadêmica científica. E
este processo ocorre também nas universidades que também estão inseridas nesta ampla
reestruturação.
O foco das discussões passou a ser sobre o posicionamento do professor e a sala de aula,
deixando de abordar outras questões importantes a respeito da educação, como acontecia no
contexto das discussões na década de 1980. O professor fica impossibilitado de debater sobre
o seu verdadeiro papel e sua prática reflexiva fica estagnada.
Em relação aos professores das universidades públicas, o trabalho tornou-se intenso
com ênfase na produção docente, decorrente da redução do quadro de professores, “da
crescente pauperização das universidades públicas e do processo de avaliação implementado –
o Provão” (Freitas, 2002, p. 10). Estes professores passaram a assumir o papel de cientista e
pesquisador e passam a ser dominados pela carreira acadêmica e pela servidão marcadas pela
própria publicação de pesquisas e trabalhos teóricos.
Castanho e Castanho (2004) caracterizaram a universidade dos anos 90 como sendo a
universidade ‘operacional’ que tem autonomia em relação às suas organização e gestão e à
decisão sobre a adoção de contratos. Entretanto, neste processo ela perdeu sua identidade,
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pois é regida por contrato de gestão e índices de produtividade e se estrutura por meio de
estratégias objetivando a eficácia institucional. A sua autonomia se pauta na diversidade de
caminhos que surgiram no seu interior. A educação superior encontra-se inserida em sua
totalidade nas exigências do mercado globalizado e na política neoliberal.
Neste contexto, a universidade vivencia uma crise institucional na qual houve um
esvaziamento dos seus quadros promovido pelo ‘surto’ de aposentadorias devido ao programa
de aposentadoria voluntária que ocasionou a ida de muitos professores para a universidade
particular e o aumento do número de professores substitutos com contratos precários por
tempo determinado e a falta de recursos financeiros para desenvolver seus projetos de ensino,
pesquisa, extensão e de qualificação docente (Chamlian, 2003).
A crise caracteriza-se também pelo desestímulo às universidades públicas fornecido
pelos cortes orçamentários significativos, que estavam aliados à lógica da produtividade, o
que as obrigaram a buscar parcerias na iniciativa privada. Esta crise é agravada, ainda, por
causa da estrutura departamentalizada, cujo enfoque recai na fragmentação do conhecimento e
na função administrativa, resultando na desarticulação dos profissionais que se consolida em
um projeto pedagógico que define uma estratégia de gestão inerte e burocrática.
Neste cenário, a universidade tem se tornado um centro de reprodução acrítico da
ciência e da tecnologia, pois a elaboração e a criação de saberes científicos passam a existir
em prol do atendimento das demandas do mercado. Desta forma, o ensino passa a ter o caráter
de adestramento, buscam-se padrões internacionais de julgamento para questões locais e
cresce o envio de lideranças científicas aos países centrais acarretando a evasão de cérebros.
Também, se estabelecem intercâmbios isolados com centros de excelência científica de países
desenvolvidos e busca-se imitar grosseiramente laboratórios de ponta de países altamente
desenvolvidos em suas respectivas áreas.
Conseqüentemente, a universidade se desestrutura, pois não há uma conexão entre seus
departamentos e faculdades, não se estabelecem articulações com o mundo do trabalho e não
encontra soluções para os seus problemas. Desapareceu o debate sobre o tipo de escola e de
sociedade para as quais os docentes trabalham, pois cada vez mais as estratégias de inovação
passam pelas demandas do mercado e da economia em um contexto que as universidades e os
seus especialistas não são os únicos detentores do saber nem referenciais básicos para a
projeção de modelos e iniciativas (CASTANHO e CASTANHO, 2004).
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O TRABALHO DOCENTE NO INÍCIO DO ANO 2000 ATÉ OS DIAS ATUAIS

A partir do ano 2000, a universidade passa por crises que vão ao encontro da
lógica da pós-modernidade. Essas crises abrangem três aspectos: a hegemonia, a
legitimidade e a instituição.
A crise da hegemonia ou de identidade se traduz como sendo a que coloca em jogo,
questiona sobre a exclusividade dos conhecimentos que a universidade produz e transmite.
Neste sentido, o debate e o discurso prevalente colocam em contradição a alta cultura versus a
cultura popular, a educação versus o trabalho, a teoria versus a prática, a formação versus a
instrução, enfim a educação versus o adestramento dos atores. Esta crise se concretiza no
apoio e aos interesses dos grupos dominantes às suas iniciativas, mas também na procura por
soluções aos problemas vivenciados por grupos dominados e seus problemas sociais mais
urgentes. “Esta resposta da universidade aos grupos dominados se traduz pela função da
extensão” (Castanho e Castanho, 2004, p. 204).
A crise de legitimidade se caracteriza como sendo a contradição existente entre a
hierarquização e a democratização que atinge a sua função social. Assim, as razões da
existência da universidade são questionadas porque ao mesmo tempo em que procura
continuar a sua função de formar elites, ela tenta responder às camadas sociais excluídas,
além de existir a classificação e estratificação de universidades, faculdades e cursos por meio
da avaliação do desempenho universitário que colocam em pauta o seu desempenho
funcional, sua centralidade e sua autonomia.
A crise institucional deriva da autonomia que é própria da universidade, mas que está
atrelada ao discurso da produtividade medida pela avaliação institucional e pelo
‘ranqueamento’ das instituições. Esta crise abala as relações de poder da universidade com a
sua estrutura de sustentação, ou seja, os seus pares.
Cabe salientar que a avaliação institucional deveria levar em conta que estão inseridas
neste contexto diversas questões. As universidades têm diversos produtos que abrangem a
totalidade social tais como a formação humanística e profissional, a produção e a transmissão
de conhecimentos, a formação profissional e a elevação do nível cultural da sociedade, a
descoberta de resoluções dos problemas sociais, entre outros que detêm toda uma
complexidade.
Em um primeiro momento, não existe legitimidade no processo de avaliação que a
reduza a uma empresa dentro de uma lógica econômica funcionalista e utilitarista, pois não
condiz com o seu caráter histórico de ser um espaço de produção, apreensão e socialização de
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conhecimentos e tecnologias. Sugere-se definir quais serão os critérios que pautarão a
avaliação bem como a sua titularidade.
Chamlian (2003) aponta que existem duas visões de universidade que se contrapõem: a
primeira tem o enfoque na sua concepção original onde conjuga o ensino e a pesquisa e a
segunda se relaciona com o contexto social que necessita de profissionais qualificados e
flexíveis às novas realidades.
Percebe-se que este confronto repercute na lógica do modelo pedagógico tradicional da
universidade, no qual o controle e a avaliação não tiveram o seu cerne rompido, mesmo com a
utilização de meios e recursos tecnológicos. A transmissão do saber universitário persiste
porque deriva da pesquisa, se legitimando.
A partir da reforma universitária de 1968 que estabeleceu o princípio da junção entre
pesquisa e ensino, o professor universitário passou a ser valorizado como professor
pesquisador. Neste contexto, o ensino foi desvalorizado em relação à pesquisa e legitimou os
cursos de pós-graduação que objetivaram formar os docentes do ensino superior e estimular a
pesquisa científica.
Ressaltam-se duas conseqüências decorrentes deste princípio e da expansão do ensino
superior nos anos de 1990. A primeira é a recomendação da criação da disciplina de
Metodologia do Ensino Superior como um conteúdo pedagógico nos cursos de pós-graduação
e a segunda é a obrigatoriedade do estágio supervisionado para os bolsistas dos programas de
mestrado e doutorado adotados pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível
Superior – Capes (CHAMLIAN, 2003). Estas conseqüências derivam da preocupação, por
parte do governo federal em manter a qualidade do ensino ofertado pelas instituições de
ensino superior, uma vez que se tornou complexo devido à diversidade de instituições
existentes, bem como a quantidade.
Neste cenário, ainda apontam-se o incentivo intensivo de produção acadêmica que
começou na década de 1990 e que traz como conseqüência situações estressantes para o
professor.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP editou o primeiro “Cadastro Nacional de Docentes na Educação Superior” que mostra que
atualmente há 230.784 docentes atuando neste nível de educação. Desses docentes, 22,7% são
doutores, pós-doutores ou livre-docentes; 35% são mestres, 29,4% são especialistas, 11,8%
são graduados e 1,1% se encontra em outra condição (BRASIL, 2005).
Segundo o Cadastro, dos 58.711 doutores e 99.677 mestres trabalhando na educação
superior, 35,5% e 61%, respectivamente, têm entre 0 e 5 anos de tempo de atuação. Quando
13

14

se faz a comparação entre as instituições públicas e privadas, percebe-se que no setor público
a porcentagem de doutores e mestres que atuam é de 23% e 35,7% e na iniciativa privada é de
56,5% e 70,1%. Quando se consideram os ‘vínculos institucionais’ com mais de 10 anos, no
setor público e percentual se torna 58,5% de doutores e 43,5% de mestres contra 22,7% e
14,4%, respectivamente, nas instituições privadas.
O Cadastro revelou que o maior número de funções docentes do ensino superior
encontra-se nas universidades com o percentual de 55%, seguido das faculdades com 24,1% e
centros universitários com 11,1%. Estas funções docentes se referem às funções vagas
preenchidas por professores.
Ressalta-se que, embora o setor privado seja maior no Brasil, responsável por
aproximadamente 90% das instituições e 70% das matrículas, ele detém apenas 67,1% das
funções docentes. Este dado implica que as instituições públicas (federais, estaduais e
municipais) que respondem por aproximadamente 10% do total de instituições e por 30% das
matrículas possuem 32,9% das funções docentes.
Analisando estes indicadores, percebe-se que as instituições são diferentes em suas
constituições e propósitos, sendo que as do setor privado se dedicam e enfocam o ensino de
graduação, enquanto que, as do setor público são dedicadas ao ensino, à pesquisa, à pósgraduação e à extensão.
Outro dado relevante é que 62,7% dos docentes com titulação de doutor estão atuando
no setor público da educação superior, enquanto que 37,3% estão no setor privado. Quando se
verificou o número de docentes mestres, percebeu-se que 26,6% estão trabalhando nas
instituições públicas e 73,5% em instituições privadas. Nas instituições públicas, 41,7% das
funções docentes são ocupadas por doutores e nas do setor privado este percentual é de
12,2%.
Os professores mestres no setor privado representam 40,7% das funções docentes
enquanto que no setor público representam 30% das funções docentes. Observa-se que há
uma concentração de docentes com menor nível de titulação nas instituições particulares em
comparação com as do setor público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto nas instituições privadas quanto nas públicas identificam-se fatores relacionados
ao trabalho docente tais como a precariedade dos recursos didáticos, as normas e
procedimentos administrativos inadequados, as excessivas funções burocráticas atribuídas ao
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docente, as interrupções durante as aulas, as condições físicas deficitárias das instalações, a
remuneração insuficiente, a prevalência de situações estressantes que prejudicam a saúde dos
docentes e que interferem nos seus desempenhos pessoal e profissional, principalmente
ocorrendo em determinados períodos com manifestação de sintomas associados ao estresse.
Entre estas situações destaca-se, no meio universitário, a cobrança pela qualificação constante
e pela competência que é avaliada periodicamente, institucionalmente e internamente por
alunos e pela direção, e externamente pelo Ministério da Educação – MEC – pela produção
científica dos professores, entre outros critérios.
Neste sentido, sugere-se que o homem resgate o seu papel como agente social
produtivo, deixando de ser alienado a toda esta realidade, se conscientizando de sua
importância como um ser que precisa de motivação, de satisfação plena, de ter auto-estima e
de ser útil.
Assim, propõe-se que este estudo forneça subsídios para que a sociedade, o Estado, a
Universidade e os próprios docentes dialoguem sobre o sentido e a valorização atribuídos ao
seu trabalho e à Universidade no atual contexto.
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