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O valor do trabalho docente no ensino superior, enquanto mercadoria, expressa a 

forma particular do caráter social desse trabalho - dispêndio de força de trabalho social - 

na atual fase de acumulação capitalista. Se nosso foco é o valor, não se trata de nos 

reportarmos a uma relação técnica, embora o tema do ensino o sugira. Valor é uma 

relação social - envolve seres humanos - e se materializa de forma específica sob o 

capitalismo, hoje, mundializado. Aparece, portanto, como forma desse modo de 

produção.                        

Considerando inerente ao capitalismo a generalização do trabalho humano sob a 

forma mercadoria, o valor, como conceito de análise, também lhe é específico. O 

conceito de valor é, dessa forma, um conceito real, pois não é concebido idealmente, 

mas forjado nas relações sociais e, sendo assim, as relações de valor tomam a forma das 

relações sociais capitalistas. A partir desse entendimento, em que consiste, sob as atuais 

condições do ensino superior, o valor atribuído ao trabalho docente nesse nível de 

ensino?  Tem esse trabalho um valor?         

Analisar como mercadoria a força de trabalho docente do ensino superior recai 

na condição necessária de explicar as contradições próprias da relação capital e 

trabalho. No setor privado, tais contradições podem ser explicadas por essa mesma 

relação, entretanto, ficamos diante do problema teórico de explicar esse fenômeno no 

setor público, considerando que a valorização dessa força de trabalho, no público, não 

ocorre sob a relação direta capital e trabalho. Mediante o impasse, uma questão 

preliminar se impõe: é possível o trabalho docente e seu produtor, o professor, 

aparecerem sob a forma mercadoria, quando é o Estado o empregador?     

Para iniciar nossa reflexão é preciso ter em mente que, por definição, mercadoria 

é tudo que é produzido com a finalidade da troca. Portanto, há de a mercadoria ter um 

valor de uso e um valor (de troca). Segundo a teoria materialista histórica, que orienta 

esta análise, a força de trabalho tem um valor de uso quando, ao transformar-se em 

trabalho aplicado à produção, é capaz de agregar um novo valor. O desenvolvimento 

das relações de produção e troca de mercadorias, de valor e de dinheiro determina o 

valor de uso da força de trabalho.  Neste ponto, surge a fundamental contradição social 

da produção capitalista: a divisão de classes entre operários e capitalistas, cuja 
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contradição nasce da própria contradição inerente à mercadoria. Nesta, como força de 

trabalho na forma mercadoria, está a própria contradição entre o valor de uso e o valor.               

O valor de uma mercadoria vai se expressar no seu preço, que é o valor da 

mercadoria sob a forma dinheiro. O preço, por sua vez, irá remeter ao conceito de 

salário, categoria fundamental no desenvolvimento da presente análise.  

É fato que os preços não medem com exatidão os valores. Estes são medidos 

pelo tempo de trabalho socialmente necessário, que só pode aparecer como razão de 

troca. Essa razão se dá, em cada circunstância, entre mercadorias que são 

independentes: uma mercadoria específica e a mercadoria-dinheiro. Entretanto, preço e 

valor podem não coincidir, em cada caso particular, e a mercadoria ser vendida segundo 

essa razão expresse mais ou menos valor, mais ou menos dinheiro. A forma preço de 

uma mercadoria precisa, assim, para se realizar, tanto de uma forma ideal de valor, 

quanto de uma troca, o que significa dizer que no preço está embutida a necessidade de 

intercâmbios de mercadorias por dinheiro e das próprias trocas. Da necessidade dessas 

trocas advém o conceito de capital: o que poderia ser uma simples função monetária, na 

compra e venda de mercadoria, transmuta-se numa função de capital.  Por sua natureza, 

dinheiro não estabelece uma relação capitalista, pois, para que isto aconteça é esta que 

precisa anteceder a troca de uma mercadoria por dinheiro.  

O conceito do dinheiro, como mercadoria e forma pela qual todas as outras 

mercadorias expressam seus valores, é um conceito-chave para entendermos a 

contradição entre o valor - caráter geral - da mercadoria e o seu valor de uso - caráter 

particular. No dinheiro, que é a “forma equivalente geral do valor”, o valor das 

mercadorias aparece, simplesmente, como valor de troca.  Fica, assim, no processo de 

troca, objetivada essa contradição, ou seja, o valor de troca da mercadoria é separado 

materialmente da própria mercadoria. A forma dinheiro permite, assim, universalizar 

como trabalho abstrato o tempo de trabalho individual agregado a uma mercadoria. A 

forma equivalente geral do valor, como categoria de análise, é de grande valia face aos 

atuais mecanismos de valorização do trabalho docente no ensino superior, tanto no setor 

privado, quanto no setor estatal, resguardadas as diferenças fundamentais que os 

distinguem.     

O trabalho assalariado é uma categoria essencial na nossa análise. É da natureza 

do trabalho assalariado submetido ao capital perder a sua especificidade. O que importa, 

nesse caso, é o lucro que esse trabalho pode auferir. Para atender a esse objetivo, uma 

esfera de produção é igual a qualquer outra, na medida em que suas mercadorias 
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atendam a uma necessidade social. Assim, para o capitalista, é indiferente produzir 

mesas ou educação. Tanto uma esfera de produção quanto a outra atendem a uma 

necessidade social e, por isso, é indiferente produzir uma ou outra, no país ou em 

qualquer outro lugar, pois o que importa são as possibilidades de lucro. Quanto à 

mobilidade da força de trabalho, pressupõe a eliminação de barreiras legais que 

impeçam os trabalhadores de migrar de esfera ou lugar de produção, bem como o 

abandono pelos trabalhadores das suas resistências internas quanto ao caráter 

profissional do trabalho. A mobilidade da força de trabalho pressupõe também a 

indiferença do trabalhador pelo conteúdo do seu trabalho e que haja a maior redução 

possível do trabalho a trabalho simples, em todas as esferas de produção. A mobilidade 

da força de trabalho pressupõe, acima de tudo, que o trabalhador se submeta a esse 

modo produção.     

Entretanto, nem só ao capital serve o trabalho assalariado ao produzir mais-valia. 

Esse trabalho também é utilizado na produção de bem-estar social. A origem de tal 

distinção se encontra na diferença entre trabalho produtivo e improdutivo, que merece 

aprofundamento, mas não é motivo da presente exposição.  

Nem só o trabalho cria o capital, mas também a reprodução da força de trabalho 

pelo capitalista. Tal reprodução se dá na forma de trabalhador assalariado, que é 

separado dos meios de produção e apenas possui a sua força de trabalho para vender. O 

processo de produção capitalista para se perpetuar necessita, assim, da reprodução do 

capital e da força de trabalho, e esse é um processo de reprodução que não cria apenas 

mercadorias e mais-valia, mas também produz e reproduz a própria relação antagônica 

entre capitalistas e trabalhadores assalariados. Falar em salário é falar em parte do 

trabalho não pago, no processo produtivo, própria do trabalho assalariado.  

    

Acerca do Salário. 

 A categoria salário nos interessa na medida em que o objetivo ora analisado é 

chegar à lógica que opera a relação salarial dos professores, nas universidades. 

Concluímos esta seção expondo alguns elementos centrais da teoria de Marx sobre o 

salário como forma específica de exploração do capitalismo. Exploração, nesse sentido, 

é entendida como extração de excedente, o que vale dizer, extração de mais trabalho do 

que o equivalente ao salário do trabalhador.   

 Se a exploração do trabalhador, sob o capitalismo, advém de trabalho não-pago 

na forma de salário, como explicar o significado e o desenvolvimento do salário do 
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professor do Ensino superior, atualmente, levando em conta, também, que o trabalho na 

esfera pública não está sob o comando direto do capital?     

Ao venderem sua força de trabalho, os trabalhadores são pagos sob a forma 

monetária de salário. Ao preço da força de trabalho corresponde o nível dos salários. 

Esse preço varia de acordo com o valor da força de trabalho (mercadoria), segundo as 

circunstâncias específicas de demanda e oferta do mercado de trabalho. Entretanto, a 

forma salário tem em si um mecanismo de exploração que independe de variações 

quantitativas (montante), o que torna o salário uma forma ilusória. Sob essa aparência se 

esconde a exploração. Assim, torna-se o trabalho assalariado a base do modo de 

produção capitalista, não designando, indistintamente, qualquer modo de produção.  

Entretanto, o salário, como forma de exploração específica do modo de produção 

capitalista, oculta uma falsa liberdade e igualdade de troca entre patrões e empregados. 

Na realidade, o que a exploração contida no salário representa é a venda da força de 

trabalho pelo seu valor e a produção de excedente pelo trabalho.  O preço de cada hora 

de trabalho não é proporcional às horas trabalhadas. Ao contrário, há uma inversão 

nesse processo e os trabalhadores que trabalham mais horas são exatamente os que não 

têm melhor remuneração. O aumento geral de produtividade do trabalho não significa 

aumento de salários e favorece o capital, pela extração de mais-valia relativa. Em 

relação às diferenças salariais, mesmo havendo aumento nos salários, pelo tempo 

decorrido ou pelo desenvolvimento capitalista, o aumento não é proporcional ao 

aumento relativo da produtividade e os trabalhadores são cada vez mais explorados, 

conforme cai o valor da sua força de trabalho. Mesmo que o trabalhador seja mais bem 

pago do que outros, na condição de assalariado, trabalha gratuitamente parte do tempo.  

Frente às questões abordadas, é possível atribuir um valor ou um preço ao 

ensino? O ensino é um trabalho e, como tal, na essência, não é uma mercadoria. 

Segundo a teoria do valor, em que apoiamos nossa análise, as categorias “valor do 

trabalho” e “preço do trabalho” são formas aparentes de relações essenciais. Segundo 

Marx (2006, p. 617), o trabalho é “a substância e a medida imanente dos valores, mas 

ele próprio não tem nenhum valor”. Como atividade que cria valor, o trabalho não pode 

ter um valor particular. O que se compra e vende como mercadoria é a força de trabalho, 

e não o próprio trabalho.  

O valor, no nosso caso, está na força de trabalho do professor, que difere da sua 

função, que é o ensino. Assim, o que se encontra no mercado de trabalho é o professor, 

e não o ensino. É sua força de trabalho o que o professor vende e, tão logo começa seu 
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trabalho, este já não lhe pertence, mas sim a quem contratou (comprou) sua força de 

trabalho. Por isso, o professor receberá um salário, que é a transmutação do valor e do 

preço da sua força de trabalho. Esta foi vendida por determinado espaço de tempo e o 

valor (diário, semanal, mensal etc.) da sua força de trabalho assume, então, a forma 

aparente de salário por tempo (salário diário, semanal, mensal etc.).     

 

Precarização do Trabalho Docente: o salário no Ensino Superior  

 O salário dos professores é a expressão, no âmbito do Ensino Superior, da 

precarização do trabalho docente no Brasil, nas últimas décadas. Entretanto, desde a 

Constituição de 1980, foi consolidado o entendimento de que a valorização do 

magistério é condição necessária para garantir o padrão de qualidade da educação 

pública brasileira. As discussões realizadas durante a tramitação do projeto da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e sua aprovação em 1996 - Lei 9394/96 – 

exprimem esse entendimento. Conforme se verifica no artigo 67 da LDB, os sistemas de 

ensino devem assegurar ao magistério público planos de carreira com progressão 

funcional, segundo a titulação ou habilitação e o desempenho do professor. Contudo, o 

que se tem presenciado é uma crescente precarização do salário nesse nível de ensino.  

 

A estrutura salarial docente e seus determinantes no Ensino Superior.  

Segundo Liang (2003), poucos estudos latinoamericanos têm examinado os 

determinantes da estrutura salarial docente, ou seja, quanto vale a experiência em 

comparação com o maior número de anos de estudo, por exemplo, ou quais seriam, 

afinal, os elementos de uma “boa” estrutura salarial docente. Duas categorias 

apreendidas no estudo desse autor revelam-se fundamentais na análise que buscamos 

empreender sobre a estrutura salarial vigente no âmbito do Ensino Superior brasileiro: o 

tempo de serviço e a formação do professor, ou seja, na ótica de Liang, a “rentabilidade 

da experiência” e a “rentabilidade dos anos de estudo”.                                                             

A profissão docente é conhecida pelo fato de ter um sistema de remuneração 

baseado, em grande parte, na antigüidade, ou seja, no tempo de serviço do professor na 

função. Entretanto, conforme verificou Liang no seu estudo, em muitos países, como o 

Brasil, por exemplo, “ainda quando os vencimentos dos docentes aumentam à medida 

que aumenta a experiência, o índice de aumento diminui à medida que aumenta a 

antiguidade”.  
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Os anos de estudo, de acordo com esse autor, são “a variável mais consistente e 

importante” da remuneração dos docentes. Ao pesquisar doze países da América Latina, 

verificou que a magnitude da rentabilidade dos anos de estudo varia de 3%, no Uruguai, 

a 15%, no Brasil. Ao comparar essas taxas de rentabilidade com as outras existentes no 

mercado de trabalho, esse pesquisador observou que, nos três países com as mais altas 

taxas de rentabilidade da educação dos docentes (Brasil, Colômbia e Honduras), a 

rentabilidade dos anos de estudo é comparável entre os profissionais docentes e os não 

docentes.      

 

O Corpo Docente1 do Ensino Superior: titulação, tempo de serviço e regime de trabalho.  

Para analisarmos o salário dos professores do Ensino Superior no Brasil 

consideramos as categorias concebidas por Liang (2003) - os anos de estudo e a 

experiência -, ou seja, a titulação e do tempo de serviço na instituição, mas também 

como outra categoria de análise, o regime de trabalho do professor. Outro parâmetro 

que baliza nossa análise é o diferencial entre os setores público e o privado.  

O Cadastro Nacional de Docentes da Educação Superior (MEC/INEP, 2005/1) 

permitiu traçarmos um quadro do corpo docente no país. Verificamos, assim, que 

aproximadamente 90% das instituições de Ensino Superior (IES) e 70% das matrículas 

se encontram no setor privado, que absorve 67,1% das funções docentes. Tais índices 

revelam-se um indicativo da diferença que existe entre as instituições públicas e 

privadas, em termos da sua natureza: estas últimas ministram, prioritariamente, o ensino 

de graduação e aquelas se dedicam ao ensino, à pesquisa, à pós-graduação e à extensão.  

Em termos de titulação, dos 230.784 docentes que atuam na educação superior, 

55% estão nas universidades, sendo o maior grupo (35% do total) constituído por 

mestres, embora ainda haja 11,8% com, apenas, o diploma da graduação. Quanto aos 

doutores, pós-doutores ou livre-docentes, representam 22,7% do total de docentes. 

Embora a Lei 9394/96 estabeleça que 1/3 do corpo docente, pelo menos, deve possuir 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, ainda há instituições que não cumprem o 

estabelecido na lei. O maior percentual de professores apenas graduados (69%) é 

encontrado no setor privado, contra 31% do setor público. Já as funções docentes 

                                                           
1 Embora utilizemos essa tradicional expressão, que designa a categoria dos professores dedicados à 
docência, nossa análise de como se realiza, atualmente, o ensino leva-nos a crer numa crescente 
inadequação do termo. Parece que o sentido de “corpo” vai-se tornando obsoleto, devido ao processo de 
“flexibilização” das relações de trabalho que, também nesse campo, estão em curso.              
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exercidas por doutores (62,7%) estão concentradas nas IES públicas, embora estas 

representem apenas 10, 2% do total das IES do sistema. 

Quanto à antigüidade, ou “senioridade”, 58,7% dos doutores do corpo docente, 

no setor público, trabalham há mais de 10 anos na instituição, contra os 22,7% do setor 

privado. Com até 5 anos de atuação na mesma IE, atuam no setor público 35,5% dos 

doutores, ao passo que, no setor privado, esse percentual chega a mais da metade dos 

doutores (56,5%). Da mesma forma, os mestres no setor privado têm, majoritariamente 

(70%), cinco anos ou menos de atuação na IE. Já no setor público, esse percentual é de 

35,7%. Com mais de 10 anos de atividade, 42,5% dos mestres atuam nas instituições 

públicas, enquanto apenas 14,4% exercem sua atividade no setor privado. Até mesmo 

em relação aos especialistas, o setor privado dispõe de um corpo docente com pouco 

tempo de atividade na instituição.2   

No tocante ao regime de trabalho, os dados colhidos pelo MEC/INEP (2005/1) 

revelam que 44,1% das funções docentes, que equivalem a 118.269 professores, são 

desempenhadas por horistas (regime de hora trabalhada). Trabalham em regime de 

dedicação exclusiva apenas 16,95 e em regime de tempo integral somente 18,6%. As 

funções docentes3 contratadas em regime de tempo parcial ou como horistas atingem 

90%, no setor privado, e 51,4% no setor público. Também em relação ao regime de 

trabalho, a LDB prevê que 1/3 da contratação de docentes seja em tempo integral, no 

entanto, apenas 21 (24,4%) das 86 universidades privadas cumprem essa exigência. 

Enquanto no setor público, apenas 2,5% de doutores e 11,4% de mestres trabalham 

como horistas, no setor privado, 46,2% das funções com título de doutor e 58,2% com o 

de mestre atuam nesse regime.  

O regime de trabalho tem implicações quanto à possibilidade ou não de o 

professor estender seu trabalho para mais de uma instituição. No setor público, 91, 9% 

dos doutores estão contratados em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, 

enquanto, no setor privado, esse regime de trabalho vigora somente para 30,9% dos 

doutores. Embora, majoritariamente, os professores (em média, 86,3%) lecionem apenas 

em uma instituição (do total de 199.270, estão 78.081 nas públicas e 121.189 nas 

privadas), é significativo o número de docentes que trabalham em várias IES. Dos 

                                                           
2 Com até 5 anos de casa, 76,8% de especialistas estão nas IES privadas e 47,3% nas públicas; com mais 
de 10 anos na instituição, o setor privado atua com 13,5 % de especialistas e o público com 40,5% 
(MEC/INEP/Cadastro Nacional de Docentes, 2005.1).                                                                                                                                       
3 São tomadas como referência as funções docentes e não o quantitativo de professores, posto que o 
mesmo docente pode atuar em mais de uma instituição.  
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31.514 docentes que atuam em mais de uma instituição, cabe ressaltar que os do setor 

privado, 71,2% estão vinculados a duas; 68,1 a três; e 64,4% a quatro instituições 

privadas.  

          

Os salários dos trabalhadores docentes do Ensino Superior: um quadro de crescente 

precarização.  

O Ministério da Educação reconhece que “tornar uma profissão mais atrativa 

requer, entre outros fatores, a possibilidade de obtenção de bons salários” e que “quanto 

maior a média salarial de uma profissão de nível superior, maior é a demanda dos cursos 

na respectiva área, sobretudo na rede pública” (MEC/INEP, 2003). Assim, pensar na 

atual condição salarial dos docentes do Ensino Superior é também pensar um quadro de 

futuro para essa profissão e para os rumos da educação nesse nível de ensino. 

Considerando o período de 1996 a 2003, segundo o Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), esse último ano foi o que 

apresentou os piores resultados para a classe trabalhadora brasileira, com perdas 

salariais acentuadas. Segundo o DIEESE (18/3/2004), 58% das negociações coletivas de 

trabalho, nesse ano, apresentaram reajustes salariais inferiores ao Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) - índice calculado e utilizado pelo IBGE para a 

recomposição salarial. De fato, os índices de revisão salarial no período de 1996 a 2003 

podem ser considerados “irrisórios”. O governo FHC, em 2002, concedeu 3,5%, pela 

Lei 10.331, percentual insuficiente para repor as perdas salariais, conforme indicam os 

dados apurados pelo DIEESE. No governo Lula, em 2003, foram concedidos apenas 1% 

e abono de R$59,00, ficando esse reajuste muito abaixo da inflação do período. 

Segundo o ANDES-SN (2004), a proposta de reajuste salarial apresentada pelo 

governo Lula, representou um aprofundamento da “política de destruição dos serviços 

públicos no país, porque precariza ainda mais os salários do funcionalismo público por 

meio de reajuste diferenciado, tanto entre as diversas carreiras, como entre as diferentes 

classes da carreira de uma mesma categoria”. As entidades representantes dos 

servidores repudiaram a proposta do governo, exigindo uma “política salarial que 

recomponha o poder de compra dos salários e corrija as distorções salariais criadas pela 

política destrutiva, empregada por FHC e continuada pelo governo Lula” (ANDES-SN, 

2004). A proposta governamental foi avaliada pelos servidores como uma revisão de 

valores de gratificações e não de reajuste salarial que recomponha a perda de poder 

aquisitivo acumulada. Entenderam os servidores que a proposta aprofunda a quebra da 
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isonomia, pois trabalha com valores desiguais para diferenciados setores, e que, 

também, há o fortalecimento de gratificações de caráter produtivista. Assim, parte da 

categoria fica excluída da proposta, como os docentes com doutorado. Da mesma 

forma, a diferença entre parcelas de servidores foi aprofundada, já que mantém os 

aposentados com percentuais parciais das gratificações e diferencia o percentual relativo 

de gratificações entre servidores de mesma categoria (entre docentes do ensino 

fundamental e do ensino superior, por exemplo). 

 
Essa política que nos continua sendo imposta rompe a isonomia, 
desfigura carreiras, precariza as remunerações, compromete a paridade 
entre ativos e aposentados e cria entre os servidores um clima de 
insegurança, insatisfação e revolta (ANDES-SN, 2004).     

 

A precarização dos salários no Ensino Superior público vem mobilizando os 

professores em denúncias, greves e negociações com o poder executivo e o legislativo4. 

Na medida em que determina um reajuste médio aos salários dos docentes inferior a 

10%,5 a Medida Provisória nº 295, decretada em 30/5/2006, vem oferecer mais um dado 

à resistência dos professores contra a precarização do seu trabalho.  

No setor privado, o trabalho docente tem representado uma fonte de lucro para 

os empresários da educação, que buscam ampliar seus investimentos nesse mercado em 

expansão. Nesse setor, os baixos salários têm levado os professores a ampliar sua 

demanda por trabalho em várias instituições, já que o regime de contratação mais 

comum no Ensino Superior privado é o que gera menor custo: 90% dos professores das 

instituições privadas são contratados em regime de tempo parcial ou por hora de 

trabalho. Conforme vimos, nas IES privadas apenas 24,4% dos professores trabalham 

em regime de tempo integral.  

 

“Na medida em que o ensino, a pesquisa e a extensão são destinados 
apenas às universidades, a maior parte das contratações no setor privado 
é, exclusivamente, para o desempenho da função docente. Dessa forma, 
o professor horista pode atender (e, na realidade, atende) a um número 
maior de turmas do que um professor em regime de tempo integral, já 
que, neste tipo de regime, o docente dedica, pelo menos, 20 horas 
semanais à instituição e as outras 20 horas à pesquisa ou a trabalhos 
fora da sala de aula” (ANDES-SN, 2006). 

  

                                                           
4 Cf. Histórico de Negociações e Quadro de Greves (ANDES-SN, 2006).   
5 Cf. Tabelas ANDES-SN, 2006.    
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Entidades representantes dos professores do Ensino Superior privado têm 

denunciado a precarização que o trabalho docente vem sofrendo nesse setor. Tem sido 

uma constante nas IES privadas a adoção de práticas como o atraso nos salários dos 

professores e do 13º salário; demissões sem pagamento de direitos trabalhistas; não 

pagamento de reajustes salariais; assinatura de contratos por prazo determinado; não 

pagamento de FGTS, entre outras.6  

 

A Mundialização do Ensino Superior Mercantil.  

Efetivamente, não parece arriscado afirmar que está em marcha uma espécie de 

mundialização do Ensino Superior Mercantil, se for tomado como parâmetro dessa 

afirmativa o perfil das seis “empresas líderes” em Educação Superior,7 no mundo, entre 

as quais duas brasileiras. Por outro lado, esse é um dado suficientemente elucidativo 

para contribuir na argumentação em favor da nossa tese, segundo a qual há uma 

tendência à simplificação do trabalho docente no ensino superior e, em conseqüência, à 

precarização da formação e do salário do professor.        

Para manter seus custos baixos, por exemplo, a Universidade de Phoenix, do 

Grupo Apollo, nos EUA, que em 2004 possuía 200.000 alunos e um movimento 

financeiro anual de US$ 1.3 bilhões, reduzia gastos em equipamentos, como bibliotecas, 

e empregava professores menos qualificados em regime de tempo parcial, sendo que, 

dos 7.000 professores que lecionavam nessa universidade, apenas 140 eram mantidos 

em contrato de tempo integral (McCowan, 2004). O Grupo Apollo entrou no mercado 

brasileiro. Realizou parceria com o Grupo Pitágoras e “vendeu o modelo curricular e 

organizacional” da Universidade de Phoenix a outras vinte e quatro universidades, em 

troca de uma porcentagem de seus rendimentos. Essa Universidade, segundo McCowan 

(2004), é a maior das instituições com fins lucrativos “da nova geração”. Pretendendo 

que essas instituições pudessem competir por concessões em pé de igualdade com as 

instituições sem fins lucrativos, quanto operar livremente por todo o país, aquele Grupo 

norte-americano pressionou o governo federal e os estaduais dos EUA para que 

                                                           
6 Cf. SINPRO-RJ (Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro). Notícias, 2003 a 2006. 
7 Cf. Tristan McCowan. Mercantilização do Ensino Superio. Perfil de Seis Empresas Líderes em 
Educação Superior. Observatorio Latinomericano de Políticas Educativas (OLPED/LPP), Noviembre 
2004. Segundo o autor, as empresas que “alcançaram proeminência no Boom Global de Educação 
Superior com fins lucrativos” são: o Grupo Apollo e Laureate Education (EUA); UNIP e Estácio de Sá 
(Brasil); NIIT (Índia); e Educor (África do Sul).   
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flexibilizassem os regulamentos, pressão que surtiu efeito, em 1996, quando o estado da 

Pensilvânia revogou seu “banimento às universidades com fins lucrativos”.  

Essa busca de maximização dos lucros está presente nos sinais da “lógica 

perversa” do capital financeiro ao se manifestar em “práticas cada vez mais inventivas”, 

como as adotadas pela Universidade Estácio de Sá (Sinpro-RJ, 2006). Os procedimentos 

usados por essa instituição, segundo o Sindicato dos Professores, contribuem para o 

“aviltamento das condições de trabalho” do seu corpo docente, como, por exemplo: 

redução de carga horária dos professores; esvaziamento de carga horária das disciplinas; 

otimização das turmas; flexibilização da estrutura curricular; oferecimento de 

disciplinas on line; não remuneração dos direitos autorais dos professores na formulação 

de cadernos de exercícios e conteúdos das disciplinas on line (Sinpro-RJ, 2006).  

 Embora em tais procedimentos pareça clara a apropriação do trabalho docente 

pelo capital, na realidade, não há tanta visibilidade na apropriação capitalista. Esta, 

segundo Wood (2003), “não é um ato claramente visível” - não é uma relação 

transparente entre quem produz e quem se apropria desse trabalho - mas, “em 

compensação não existe meio imediato e óbvio de separar o ato da apropriação 

capitalista do processo de produção ou do processo de troca de mercadorias por meio do 

qual o capital realiza seus lucros” (Wood, 2003, p. 99). Conforme observa essa autora, 

por oposição ao conceito de excedentes, o conceito de mais-valia “torna clara essa 

complexa relação entre produção, realização em troca de mercadorias e apropriação 

capitalista”.   

O trabalho do professor é especificamente diferente de outros trabalhos 

produtivos, e a diversidade manifesta-se de forma objetiva e subjetiva no fim particular 

da docência, mas, na medida em que o trabalho do professor é, pelo contrário, formador 

de valor, ou seja, uma fonte de valor, em nada se distingue de qualquer outro trabalho 

(Silva, 2006). Já não se trata aqui da qualidade, natureza e conteúdo do trabalho, mas 

apenas da quantidade desse trabalho e, sobre esse aspecto em nada altera se o trabalho 

de educar é trabalho simples, trabalho social médio, ou complexo.  

Finalmente, como a redução do trabalho a trabalho social médio é próprio do 

processo de produção de valor, também o trabalho complexo do professor, na atual 

realidade de crescente mercantilização da educação, tende a se reduzir a trabalho 

simples. 

 
Considerações finais.  
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A universidade pública, como aparato institucional destinado a garantir o direito 

à educação superior, vê sua finalidade social comprometida face aos ajustes estruturais 

do capitalismo, nas últimas décadas. A defesa do mercado como princípio regulador da 

sociedade passa a orientar as mudanças globais, sobretudo a partir dos anos de 1990, 

com graves conseqüências para essa instituição. As reformas do Estado e da educação, 

sintonizadas com o receituário dos organismos multilaterais e as políticas neoliberais, 

têm significado uma acentuada ampliação da esfera privada e o conseqüente 

encolhimento da esfera pública. 

Podemos concluir que, de forma direta ou indireta, a universidade pública 

brasileira tende a submergir, face ao apagamento das barreiras que separam o público e 

o privado, fruto de um neoliberalismo tardio que vem implodindo as políticas sociais no 

país. Com argumentos favoráveis à privatização, o governo brasileiro vem ajustando as 

políticas públicas aos interesses do capital. Os pressupostos e as conseqüências 

prováveis de tais políticas colaboram para o progressivo desmonte do Estado como 

fornecedor e financiador da educação pública. As metamorfoses da privatização no 

Ensino Superior podem ser observadas na dinâmica relação público/privado que vem 

operando esse setor. A crescente delegação de responsabilidades públicas educacionais 

para entidades privadas não se mostra de forma clara em todas as dinâmicas 

privatizadoras, como se dá em outros setores com menor participação estatal. Trata-se 

de privatizar um direito, e por isso esse processo se apresenta, muitas vezes, de forma 

complexa e opaca, ofuscando a captação desse movimento. Ao buscar-se a essência 

desse fenômeno na materialidade que o produziu, chega-se à implementação de projetos 

e programas reformistas de inspiração neoliberal ditados pelos organismos multilaterais. 

Uma visão de totalidade sobre o trabalho docente no atual momento do Ensino 

Superior no país possibilita observar um processo de mercantilização da educação nesse 

nível de ensino e a desvalorização do trabalho do professor, levando-nos a concluir que, 

de fato, há uma tendência à simplificação do trabalho docente e à conseqüente 

precarização do salário e formação do professor.  
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