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RESUMO  
 
O presente artigo é um recorte dos resultados expressos na 
pesquisa de campo do trabalho de conclusão de curso: 
“Expressões do Trabalho Docente Precarizado: discursos e 
práticas dos professores substitutos da Uece”, apresentado 
como requisito ao bacharelado.  
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ABSTRACT  
 
This article is an excerpt of the results expressed in the course 
conclusion work of field research: "Expressions of Labor 
Precarious Lecturer: discourses and practices of the substitute 
teachers Uece "presented as a requirement to bachelor degree. 
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1. INTRODUÇÃO 

A precarização do trabalho docente é íntima do processo de mercantilização da 

educação, e para reconhecer tal perspectiva foi necessário coletar alguns dados sobre a 

expansão do ensino superior nos últimos anos, tendo como foco, os anos de vigência do 

neoliberalismo no país. Neste artigo concentra-se o percurso da pesquisa e seus resultados, 

identificando principalmente as expressões objetivas e subjetivas da precarização que vivem 

os professores em condição de substitutos na Uece. 

Antenada com a complexidade do tema da precarização do trabalho a 

investigação neste trabalho buscou atentar para os diversos aspectos e informações que 

compõem a condição do trabalhador nos termos da precarização, por isso utiliza-se como 

uma das referências centrais os textos de Giovanni Alves (2013). 

A coleta de dados foi uma etapa importante no sentido de tecer um panorama 

geral da situação da educação superior no país e principalmente o cenário no Ceará, 

contexto onde se particulariza a presente investigação, portanto foi realizado um 

levantamento via Diário Oficial do Estado- DOE, e um mapeamento da expansão do ensino 

superior nos últimos anos, via dados Censo da Educação Superior para o período de 1991 a 

2012, tendo em vista que o censo divulgado em 2013 traz dados referentes ao ano de 2012.  

A escolha deste período se deu por se tratar dos anos em que o projeto neoliberal foi 

instaurado com mais força no Brasil e que teve rebatimentos tanto para a educação, quanto 

no mundo do trabalho.  

Atuavam no inicio de 2014 na Uece, nos centros da capital, 165 docentes 

substitutos. Foram aplicados 19 (dezenove) questionários e foram nomeados da seguinte 

forma: aos que responderam o questionário utiliza-se o termo pesquisado variando de 01 

(um) a 19 (dezenove) conforme o número de seu questionário; já para os interlocutores que 

foram entrevistados, foi utilizado o nome de entrevistado, variando de 01 (um) a 03 (três) 

estabelecido de acordo com a realização das entrevistas.  

 

2.  RELATO DOS DADOS E REFLEXÕES DA PRECARIZAÇÃO 

Com a aplicação dos questionários foi possível já traçar o perfil desses 

professores e identificar demais elementos de interesse da pesquisa, como dados referentes 

ao cotidiano desses sujeitos na vida docente. Verificou-se que ele é composto por 

profissionais jovens.  Em sua maioria com faixa etária entre 26 e 33 anos. Importante 

informar que no caso das seleções da Uece o candidato pode ter apenas graduação como 

critério de participação na seleção. 



 

 

 
                  

Neste sentido da força de trabalho dos docentes substitutos da Uece ser 

formada em sua maioria por sujeitos jovens, pontua-se uma pesquisa intitulada Trabalho 

Decente e Juventude, da Organização Internacional do Trabalho- OIT de 2009 que trouxe 

alguns apontamentos sobre o trabalho do jovem no Brasil. Destaca que grande parte desses 

jovens estão inseridos em trabalhos precários, isso quando conseguem se inserir no 

mercado de trabalho. Este levantamento aponta algumas causas para os problemas. Uma 

delas é o fato de a juventude de hoje sofrer com o baixo nível de crescimento econômico e o 

processo de desestruturação do mercado de trabalho que ocorreu nas décadas de 1980 e 

1990. Nesta perspectiva da exclusão dos jovens no mercado de trabalho, Antunes & Alves 

fazem a seguinte análise:  

Outra tendência presente no mundo do trabalho é a crescente exclusão dos jovens, 
que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, sem perspectiva 
de emprego, acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários, 
dos desempregados, sem perspectivas de trabalho, dada a vigência da sociedade 
do desemprego estrutural. (ANTUNES & ALVES, 2004, p.339) 

Mudanças estas que também atingem o campo docente, ainda que neste caso 

exija-se sempre uma qualificação específica, maior que a média e a remuneração salarial 

também seja diferenciada. 

Sobre a questão salarial, constantemente apontada como um traço forte da 

precarização na atualidade, tem-se a seguinte situação: 74% dos pesquisados, ou seja, 

14(quatorze) professores tem uma renda pessoal mensal de 02 (dois) a 05 (cinco) salários 

mínimos (de R$ 1.448,01 a R$ 3.620,00). O salário dos professores substitutos na Uece 

variam entre R$ 783,85 (graduado) a R$ 2.239,56 (doutor) para o regime de 20 (vinte) horas 

trabalhadas e R$ 1.567,70 (graduado) a R$ 4.479,13 (doutor), para 40 (quarenta) horas 

trabalhadas.  

Neste debate destaca-se o fato de que existe uma grande disparidade salarial 

entre professores substitutos e efetivos, ao passo que apenas analisando a remuneração 

base dos docentes da universidade no nível inicial da carreira em cada nível de ascensão já 

se visualizam salários díspares. Segundo a tabela salarial do magistério superior de 2014, 

tem-se a seguinte variação salarial exposta abaixo: 

Tabela 01: Comparação dos vencimentos de substitutos e efetivos (2014) 

  

Substituto 
Efetivo 
(vencimento 
base) 

Efetivo 
Exercício 

Exercício 
Profissional 

Gratificação 
DE 

Salário Total 
com DE 

Salário sem 
DE 

Graduado 
R$ 

1.567,70 
      

Especialista 
R$ 

2.127,61 R$ 3.274,44 R$ 32,74 
R$ 

1.309,78 
R$ 

1.309,78 R$ 5.926,74 R$ 4.616,96 

Mestre 
R$ 

3.359,37 R$ 3.895,76 R$ 38,96 
R$ 

2.337,46 
R$ 

1.558,30 R$ 7.830,48 R$ 6.272,17 

Doutor 
R$ 

4.479,13 R$ 5.013,27 R$ 50,13 
R$ 

4.010,62 
R$ 

2.005,31 
R$ 

11.079,33 R$ 9.074,02 



 

 

 
                  

Fonte: DOE: Elaboração Própria 
Dados sobre os vencimentos dos substitutos obtidos no edital de seleção 16/2014 

Dados sobre os vencimentos dos efetivos obtidos no DOE de 31 de janeiro de 2014. 

Não foi possível identificar o salário de efetivos com apenas graduação. 

 

Infere-se da tabela, que a diferença entre as remunerações efetiva-se e amplia-

se em decorrência das gratificações advindas do Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos- PCCV das estaduais, na qual se estabeleceu os seguintes índices: 1% (um) 

por efetivo exercício; 40% (quarenta) para os docentes contemplados com a Dedicação 

Exclusiva- DE; e gratificação por incentivo profissional que varia nos seguintes valores: 40% 

(quarenta) para especialista; 60% (sessenta) para mestre; 80% (oitenta) doutores e 100% 

(cem) pós- doutorado.  

Devido a estas gratificações a disparidade salarial entre efetivos e substitutos 

tomou proporções enormes, na qual um professor doutor substituto chega a receber apenas 

40% dos vencimentos que um professor com mesma titulação recebe isso tomando por 

base apenas o primeiro nível da carreira. 

A natureza do trabalho docente já extrapola a sala de aula, por isso que o tempo 

de trabalho do professor tem dificuldades para ser mensurado.  Abordando ainda a questão 

da intensificação do trabalho docente e as modificações impostas pelo capitalismo Leher & 

Lopes (2008) trazem as seguintes pontuações: 

A intensificação do trabalho docente, a redefinição de suas atribuições – tanto em 
sua forma como em seu conteúdo –, a divisão estabelecida pela crescente 
contratação de professores substitutos como tática para ampliação do ensino 
superior nas instituições públicas são estratégias para desarticulação da carreira 
docente – uma conquista histórica – e do projeto de universidade em que pesquisa, 
ensino e extensão são indissociáveis. Mudam os atores em cena, muda a cena, e 
novos atores são formados, adaptados ao novo cenário. A diferença básica entre um 
docente-pesquisador e um empreiteiro não está, no entanto, restrita à quantidade e 
à velocidade do trabalho realizado ou às modificações nas relações de trabalho: 
como assinalado, é um outro ethos acadêmico (o capitalismo acadêmico periférico). 
(LEHER & LOPES, 2008, p.21) 

Tendo esse perfil socioeconômico traçado, e ter ressaltado um quadro docente 

de substitutos jovens, solteiros, no início de suas carreiras, parte-se agora por revelar a 

trajetória acadêmica desses sujeitos.      

Com base nos dados coletados na pesquisa, percebe-se o quadro docente de 

efetivos é composto em sua maioria por doutores e mestres. O que evidencia uma tendência 

geral nas universidades por ter em seu corpo docente doutores, tanto para consolidar as 

suas pós-graduações, quanto para ter acesso a editais de financiamento a pesquisa. Já o 

panorama geral do quadro dos substitutos pesquisados, evidencia uma preponderância de 

mestres.  

Questionados sobre os locais de formação na graduação e na pós-graduação 

verifica-se que a maioria dos sujeitos estudaram em instituições de ensino públicas, tendo 



 

 

 
                  

destaque a participação da Uece na formação dos pesquisados, e de tantos outros sujeitos, 

apesar do descaso do atual governo estadual para com as estaduais, elas ainda se 

consolidam como importantes centros formativos de profissionais no Estado, sendo a  Uece 

considerada pelo ranking universitário da Folha- RUF, a melhor universidade norte-nordeste 

e centro-oeste. O que ressalta o papel que esta universidade tem no desenvolvimento do 

Estado. Tal número de docentes com titulação mestre também é consequência da própria 

expansão da pós-graduação Stricto Sensu nos últimos anos. 

Constatou-se ainda que dos sujeitos pesquisados, 11 (onze) deles informaram 

ter outro vínculo empregatício e 08 (oito) afirmaram não possuir outro trabalho. Destaca-se 

ainda que os vínculos nas outras instituições em parte estão relacionados à atividade 

docente e outro segmento atua em suas profissões de formação. 

Infere-se, portanto a necessidade dos sujeitos da pesquisa em aumentar a sua 

renda. Na Uece este professor tem que estar pelo menos 20 (vinte) horas em sala de aula. 

Isto demanda tempo de preparação de aula e tempo para correção de trabalhos; a 

conciliação com outros trabalhos dificulta esta situação e, portanto, intensifica o processo de 

precarização. 

Sobre este ponto Alves (2013) reforça que nos anos 2000, instalou-se o que ele 

vem a nomear de “nova precariedade salarial”, isto é, as novas condições de exploração da 

força de trabalho que emergem nas empresas reestruturadas. Sobre esta precariedade 

salarial ele diz:  

a nova precariedade salarial no Brasil se manifesta não apenas pelo aumento da 
contratação flexível, mas pela adoção nos locais de trabalho reestruturados, da 
flexibilização da jornada e flexibilização da remuneração salarial. Desse modo, os 
novos ambientes de trabalho que emergem nas empresas reestruturadas na década 
de 2000 constituem-se sob a nova morfologia social do trabalho flexível. (ALVES, 
2013, p. 147). 

Nenhum dos professores pesquisados revelou ser filiado ao Sindicato dos 

Docentes da Uece- Sinduece. Sobre a não vinculação política dos professores substitutos, 

foi pontuado que a prioridade dos mesmos é pela construção da carreira e que a maioria na 

época de estudante pertencia ao mundo acadêmico e não o político.  

Esta situação revela uma suposta dualidade entre a formação acadêmica e 

política, algo comumente reproduzido na universidade. Que expressa ainda a solidão 

crescente no enfrentamento do produtivismo, típico da chamada universidade operacional 

de Marilena Chauí (1999).  

Como um traço forte da intensificação do trabalho dos substitutos na Uece é a 

sobrecarga de disciplinas, perguntou-se a quantidade de cadeiras que eles estão lotados, 

posto que a amostra revelou que 11 (onze) dos sujeitos pesquisados estão lotados em 



 

 

 
                  

quatro disciplinas. O que reforça o caráter de restringir esses docentes à sala de aula. 

Outros 03 (três) estão lotados em cinco disciplinas.  

Tendo por horizonte a concepção de que a universidade respeita a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, investigou-se com os interlocutores se 

eles participavam de atividades de pesquisa e extensão. Apesar das dificuldades impostas 

pela própria instituição ao substituto para realizar pesquisa, merece destaque o fato de que 

15 (quinze) professores relataram participar desta atividade. 11 (onze) deles informaram que 

essas atividades são na Uece; questionados se possuem algum tipo de bolsa, apenas 03 

(três) deles possuem bolsa de iniciação cientifica e outros 08 (oito) sem bolsas.  

Infere-se daí que mesmo os professores tendo uma sobrecarga de trabalho na 

sala de aula, eles estão buscando realizar atividades de pesquisa na própria instituição 

mesmo que de forma voluntária, tendo em vista que o número de bolsas concedidas aos 

professores substitutos é extremamente pequeno, conforme foi mencionado acima, na qual 

apenas três relataram ter bolsas. Portanto a maioria dos sujeitos se quiserem realizar esta 

atividade tem que ser por meio da iniciativa individual, aumentando ainda mais a sua carga 

de trabalho. Ressalta-se ainda, que segundo dados da instituição, disponíveis no Uece em 

números, a universidade tem uma demanda reprimida oscilando entre 20% e 30% em todos 

os editais de abertura de bolsas de pesquisa. 

Salienta-se também que esta vinculação do docente a pesquisa é uma 

prerrogativa do cotidiano docente ao passo que exigem nível de produção acadêmica na 

qual, se ele não estiver inserido em algum programa acaba por prejudicar o seu currículo 

Lattes e consequentemente as suas pretensões de almejar voos maiores na academia. 

Efetiva-se ai mais um viés da precarização do trabalho dos professores 

substitutos, posto que apesar da universidade lhe impor uma carga de trabalho em sala de 

aula exorbitante, é exigido deste profissional que almeja um dia ser aprovado em concurso, 

a realização de atividades de pesquisas, sem financiamento da instituição, sem redução de 

carga horária, ou seja, sem qualquer forma de incentivo. Posto que segundo informes dos 

sujeitos que participaram da pesquisa, eles não obtém nenhuma forma de redução da carga 

horária tendo em vista que em sua maioria não possuem portarias que regulamentam estas 

atividades. As portarias apenas são liberadas quando o docente cumpre todos os tramites 

burocráticos, e este processo demanda cerca de um ano, tempo que os substitutos às vezes 

não dispõem. A relevância dada à pesquisa, não é presenciada no que concerne à 

extensão, dado que a maioria informou não realizar este tipo de atividade. 

Os problemas de saúde relacionados ao trabalho citados pelos docentes foram: 

infecção na garganta, dores musculares, infecção urinária, crise alérgica, gripe, faringite, 



 

 

 
                  

pressão ocular, dores lombares, enxaqueca, medo, stress, ansiedade. Neste debate sobre o 

adoecimento do trabalhador, Alves (2013) destaca que essa é uma das maiores 

manifestações da precarização do trabalho no capitalismo e acerca disso ele pontua que: 

não é trabalho como atividade profissional ou atividade laboral propriamente dita que 
faz adoecer o homem que trabalha, mas sim o capital como relação social 
estranhada. Primeiro, oculta-se a dimensão da miséria humana que o adoecimento e 
as doenças do trabalho explicitam.[...]Depois, culpabiliza-se a vitima pela sua 
desgraça humana. Eis a dupla perversidade da ordem burguesa: ocultar e imputar 
culpa as vitimas [...] (ALVES, 2013, p. 129) 

Observou-se ainda que esse processo de adoecimento torna-se mais perceptível 

ao longo do seu contrato, como foi percebido em decorrência da pesquisa. 

Sobre as condições de trabalho na instituição, obteve-se a seguinte avaliação: 

14 (quatorze) regular; 03 (três) consideram ótimas; 01 (um) preferiu não opinar e 01 (um) 

avalia como boa. Afirmaram que a falta de estrutura da universidade prejudica a forma como 

são ministradas as aulas. Fala-se da falta de recursos para dinamizar as aulas. O 

pesquisado 12 traz uma síntese das condições negativas de trabalho, do seu ponto de vista:  

Dentre os fatores negativos sobre as condições de trabalho, posso citar: 1) 
remuneração destoante em relação a de professores efetivos, embora com mesma 
titulação; 2) Número excedente de disciplinas/créditos curriculares na carga horária 
do professor substituto; 3) precárias condições infraestruturais das salas de aula, 
laboratórios e escassos equipamentos digitais/eletrônico como recurso pedagógico; 
4) comprometimento da carga horária do professor substituto com a dimensão 
restrita do ensino, enquanto as inserções na pesquisa e extensão se dão por 
iniciativa voluntária do profissional, ultrapassando a carga horária prevista no edital 
do concurso e no contrato firmado; e 5) o professor substituto não tem autonomia de 
escolher as disciplinas que lecionará, visto que o processo de distribuição privilegia 
o interesse dos professores efetivos. E a cada semestre letivo, as disciplinas podem 
ser substituídas, o que fragiliza o aprimoramento do processo de ensino-
aprendizagem com os conteúdos, didática e avaliação dos discentes. 

Este depoimento resume as condições do professor substituto que torna o seu 

labor ainda mais precarizado: condição salarial, lotação, falta de autonomia na 

impossibilidade das escolhas das disciplinas; muitos destes elementos citados também 

atingem a classe trabalhadora em geral e o professor efetivo, ainda que com menores 

proporções. São dilemas específicos, mas que atinge muitos trabalhadores, dado que a 

precarização é um elemento universalizador hoje das condições de trabalho; no caso dos 

substitutos estes elementos aparecem intensificados pela forma de vínculo com contratação 

temporária. Esta condição é determinante de sua fragilização e vulnerabilidade. 

A proliferação de professores substitutos cujo trabalho é pessimamente remunerado, 
desprovido de direitos trabalhistas, pressupõe longas jornadas de trabalho (docentes 
jovens requerem mais tempo para preparar os cursos), em prejuízo de seus cursos 
de pós-graduação. Ademais, o trabalho desses professores é centrado na sala-de-
aula, desvinculado da pesquisa e da extensão, assim como das decisões sobre a 
instituição. As consequências dessa precarização atingem também os professores 
efetivos que ficam mais sobrecarregados em termos de comissões departamentais, 
orientações de monografia, mestrado e doutorado, orientação de bolsas tipo PIBIC, 
bancas etc. (LEHER & LOPES, 2008, 17) 

Percebe-se certa preocupação com a falta de infraestrutura da universidade, 

mas em nenhum momento é pontuada que essa falta de recursos também prejudica os 



 

 

 
                  

professores efetivos. Enfim, a maioria das considerações apontadas revelam as dificuldades 

enfrentadas pelos escassos investimentos em infraestrutura da universidade que impactam 

na condição do trabalho docente, vivenciado em salas de aula prejudicadas em ventilação, 

iluminação e poucos equipamentos disputados por todos os docentes. 

No tocante as expectativas de continuar na carreira docente, pode-se inferir que 

grande parte dos sujeitos da pesquisa afirmam desejar continuar na docência e tem na 

profissão uma espécie de “vocação”, um desejo que nasceu desde a graduação da maioria 

dos pesquisados e que relatam “gostar da docência”, também é vista como uma “meta”.                 

No que concerne ao entendimento dos sujeitos a respeito do que é ser substituto 

na Uece, prevaleceu apesar das condições de precarização da universidade, atribuições 

positivas acerca da condição temporária. Observou-se uma espécie de necessidade dos 

sujeitos de retornarem a instituição que os formou com o intuito de retribuir a formação que 

recebera anteriormente. 

Esta profissão possibilita ainda que os mesmos estejam sempre buscando novos 

conhecimentos. Ressaltou-se em algumas falas a condição de substituto favorecer o próprio 

aprendizado. Tendo em vista que os quadros atuais para concurso docente priorizam em 

seus editais a busca por doutores, o substituto tem em mente a qualificação e essa 

experiência na universidade como algo que os favorecerá futuramente em algum concurso a 

que eles se submetam. 

Neste ponto destaca-se as colocações de Antunes & Alves (2004) acerca da 

imposição do mercado de trabalho para que os trabalhadores estejam sempre buscando 

qualificação. 

Dado pela necessidade crescente de qualificar-se melhor e preparar-se mais para 
conseguir trabalho. Parte importante do “tempo livre” dos trabalhadores está 
crescentemente voltada para adquirir “empregabilidade”, palavra-fetiche que o 
capital usa para transferir aos trabalhadores as necessidades de sua qualificação, 
que anteriormente eram em grande parte realizadas pelo capital (ANTUNES & 
ALVES, 2004, p. 347) 

Com as transformações no cenário do mundo do trabalho e a expansão no 

número de instituições de ensino superior privada, ampliaram-se as oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho nas faculdades privadas, conforme pode ser verificado nos 

dados do Censo que demonstram um crescimento no número de funções docentes neste 

setor. Destaca-se, porém que as condições de trabalho nas instituições privadas acabam 

sendo piores que nas públicas, tendo em vista o regime de trabalho, onde os vínculos 

nestas instituições acabarem sendo mais fragilizados que nas públicas. Adota-se o regime 

de trabalho denominado de “horista”. Salienta-se essa questão para expressar que atuar na 

Uece como substituto acaba sendo, ironicamente, uma melhor oportunidade de trabalho. 



 

 

 
                  

Por vezes, infere-se de algumas falas que os interlocutores sentem-se 

desvalorizados em relação aos docentes efetivos, principalmente no concernente a 

disparidade salarial entre ambos, pela falta de autonomia que é imposta aos substitutos no 

processo de escolha de disciplinas e pela fragilidade do vínculo de contrato, tendo emergido 

a qualificação: professor de segunda classe. 

A maioria expressa vontade de um dia se tornar professor efetivo da 

universidade, e veem na sua atuação como substituto uma forma de “qualificação” para 

prestar concursos futuros, ainda existe um certo “status” em ser professor universitário. É 

percebido uma desvalorização de docentes de outros níveis de ensino, como se ser docente 

nessas series iniciais não fossem tão importante quanto o ensino na graduação. 

Sobre essa perspectiva de realização de concurso, poucos demonstraram ter 

ciência sobre o fato de muitos substitutos estarem cobrindo vagas não temporárias. Vagas 

que deveriam ter sido repostas por professores efetivos mediante a realização de concurso 

Acaba ocorrendo o que Leher & Lopes apontavam como a constituição do 

desmembramento da carreira acadêmica. 

A intensificação do trabalho docente, a redefinição de suas atribuições – tanto em 
sua forma como em seu conteúdo –, a divisão estabelecida pela crescente 
contratação de professores substitutos como tática para ampliação do ensino 
superior nas instituições públicas são estratégias para desarticulação da carreira 
docente – uma conquista histórica – e do projeto de universidade em que pesquisa, 
ensino e extensão são indissociáveis. Mudam os atores em cena, muda a cena, e 
novos atores são formados, adaptados ao novo cenário. A diferença básica entre um 
docente-pesquisador e um empreiteiro não está, no entanto, restrita à quantidade e 
à velocidade do trabalho realizado ou às modificações nas relações de trabalho: 
como assinalado, é um outro ethos acadêmico (o capitalismo acadêmico periférico). 
(LEHER & LOPES, 2008, p.21) 

Processo este que está diretamente relacionado às mudanças no mundo do 

trabalho e que empreenderam a captura da subjetividade dos sujeitos, principalmente a 

partir do toyotismo conforme pode ser verificado na citação que segue. 

É claro que a operação de captura da subjetividade operária pela lógica do capital é 
algo posto – e reposto – pelo modo de produção capitalista. Ela é intrínseca à 
própria subsunção do trabalho ao capital. Só que é sob o toyotismo que a captura da 
subjetividade operária adquire o seu pleno desenvolvimento, um desenvolvimento 
real e não apenas formal. (ANTUNES & ALVES, 2004, p. 345) 

Percebe-se neste ponto que a luta de classe terá novamente papel decisivo para 

reverter este quadro tão desfavorável à classe trabalhadora. Que nas palavras de Braga 

(1996) a restauração do capital ao enfatizar as dimensões políticas dessas transformações 

em que a reestruturação produtiva atua como revolução passiva capaz de fragmentar e 

imobilizar a classe operária.  

O conjunto de profissões do mundo do trabalho que representam hoje o trabalho 
ideológico sob o modo de produção capitalista está impregnado de alienação/ 
estranhamento. Primeiro, elas são exercidas como meio de vida no quadro social do 
sistema de necessidades e incorporam a lógica do trabalho assalariado, isto é, 
trabalho heterônomo. Depois, com a ampliação dos conflitos sociais e a necessidade 
de controle social, o conjunto de profissões que representam o trabalho ideológico 



 

 

 
                  

torna-se um campo através do qual os homens tornam-se conscientes desses 
conflitos e nesses se inserem mediante a luta. Finalmente, enquanto modalidades 
do trabalho assalariado no setor privado ou setor público, elas são regidas pela 
lógica do trabalho abstrato, subsumindo-se diretamente por derivação aos 
parâmetros da produtividade. (ALVES, 2013, p.187) 

No concernente as facilidades presenciadas pelos pesquisados no cotidiano do 

labor docente na Uece, foram elencadas as questões: valorização do substituto, menos 

responsabilidade, participação em projeto de pesquisa, certa estabilidade do contrato, 

seleção frequente que possibilita renovação de contrato, boa relação com os estudantes, 

aprendizado, treinamento, aperfeiçoamento da prática docente, liberdade, não existe 

fiscalização da universidade, autonomia para tomar decisões relacionadas as disciplinas, 

oportunidade de iniciar na carreira docente sem pós-graduação, postura acolhedora dos 

pares docentes, abertura de diálogo com a coordenação,direitos trabalhistas assegurados, 

compreensão dos estudantes em caso de faltas. 

Pode se concluir, a própria lógica a que estão submetidos os professores, 

principalmente nas faculdades privadas onde tem um vinculo mais fragilizado que nas 

instituições públicas, então, esses dois anos na Uece, para alguns acabam tendo um viés de 

estabilidade. 

Ressalta-se ainda que com o desmonte da universidade pública, a realização e 

financiamento das pesquisas estão atrelados às áreas de maior interesse do capital, 

portanto, os cursos de maior rentabilidade financeira são os que acabam por conseguir 

maiores financiamentos para a realização de suas pesquisas, principalmente sob a forma de 

parceria público-  privado.  

Na avaliação dos pesquisados, foram destacados como dificuldades de atuar na 

docência como substituto os seguintes aspectos: restrição ao ensino, insegurança no 

campus, péssimas condições de trabalho, sentem-se desvalorizados, mudanças constantes 

de disciplinas, falta de autonomia na escolha das disciplinas, falta de apoio para cursar a 

pós- graduação, lotação em disciplinas com temáticas distintas, falta de suporte pedagógico, 

infraestrutura, sobrecarga de disciplinas, falta de financiamento-pesquisa e extensão, 

submissão a processos seletivos, incerteza do futuro, instabilidade do contrato e por último e 

mais citado nos questionários, o baixo salário. Questão que permeia todas as outras, na 

medida em que esse salário nada atraente faz com que esses sujeitos tenham que procurar 

outras fontes de renda.  

Essa curta duração dos contratos acaba sendo um empecilho para que os 

substitutos solicitem bolsas de pesquisa, dado que esses editais priorizam a concessão de 

bolsas a professores doutores como já foi mencionado anteriormente. Também é exigido 

que os docentes tenham disponibilidade para permanecer na universidade por mais um ano, 



 

 

 
                  

situação que as vezes não é possível para os substitutos, dada a rotatividade de 

professores nesta situação.. 

Analisando o ambiente de precarização na qual estão inseridos, dados que os 

interlocutores demonstraram perceber que estão em uma condição precarizada, 

evidenciaram as condições de sucateamento da universidade e as implicações disso para 

as suas carreiras. 

Essa precarização os atinge não somente no que diz respeito aos seus salários, 

mas como pode ser verificado atinge outras dimensões da sua vida, como por exemplo, o 

fato desses sujeitos levarem uma carga de trabalho imensa para casa. Tem-se uma 

sobrecarga de trabalho a tal ponto que alguns desses professores acabam por pedir 

demissão de seu cargo.  

Em apenas dois momentos, dois dos pesquisados ressaltaram que a 

precarização atinge aos professores de forma geral, tanto efetivos quanto substitutos. Em 

geral os pesquisados não mencionaram que a precarização atinge também o quadro de 

efetivos. Criou-se uma espécie de “culpabilização” dos efetivos pela condição de 

precariedade dos substitutos no concernente a sobrecarga de trabalho dos mesmos.  

Abordando esse caráter de disputa que se criou entre professores efetivos x 

substitutos, algumas ponderações são necessárias para entender o significado desta perca 

de identidade de classe desses sujeitos, como se os referidos sujeitos não fossem todos 

professores. 

Essa perspectiva de falta de identidade de classe é trabalhada por Alves (2013) 

ao afirmar que a crise estrutural do capital, é a crise de (de) formação do sujeito histórico de 

classe. E ainda nessas condições, a subjetividade da classe é transformada em um objeto, 

em um “sujeito-objeto”, que funciona para a auto-afirmação e a reprodução de uma força 

estranhada. (ANTUNES & ALVES, 2004, p. 349) 

Aspecto abordado por Harvey, Alves, Antunes e que subsidiaram o referencial 

teórico desta pesquisa. Um dos impactos objetivos/subjetivos de maior destaque nesta 

literatura crítica é a atual situação de heterogeneidade vivida pela classe trabalhadora que 

acaba por dividi-la numa aparente incompatibilidade de interesses e, portanto, com clara 

repercussão na sua organização política. 

Percebe-se ai um cenário de disputas, onde os substitutos sentem-se 

“explorados” pelos efetivos. Não é visualizado que o inimigo dos substitutos não são os 

docentes efetivos que também estão altamente precarizados, mas cada um com a sua 

particularidade. Direitos conquistados através das lutas na universidade são vistas por 

alguns substitutos como privilégio e favorecimento. 



 

 

 
                  

Essa perspectiva de que a precarização dos substitutos não é de 

responsabilidade dos docentes efetivos, é visualizada apenas em uma das falas, que pontua 

que isso é reflexo do projeto de universidade que vivenciamos. Projeto de universidade que 

Chaui (1999) oportunamente traz uma síntese acerca do que ela intitula universidade 

operacional e os rebatimentos disso para a academia como um todo: 

Na linguagem do Ministério da Educação, "flexibilizar" significa: 1) eliminar o regime 
único de trabalho, o concurso público e a dedicação exclusiva, substituindo- os por 
"contratos flexíveis", isto é, temporários e precários; 2) simplificar os processos de 
compras (as licitações), a gestão financeira e a prestação de contas (sobretudo para 
proteção das chamadas "outras fontes de financiamento", que não pretendem se ver 
publicamente expostas e controladas); 3) adaptar os currículos de graduação e pós-
graduação às necessidades profissionais das diferentes regiões do país, isto é, às 
demandas das empresas locais (aliás, é sistemática nos textos da Reforma 
referentes aos serviços a identificação entre "social" e "empresarial"); 4) separar 
docência e pesquisa, deixando a primeira na universidade e deslocando a segunda 
para centros autônomos. (CHAUÍ, 1999). 

Verifica-se, portanto que as questões que mais afetam os substitutos de uma 

forma geral são: a questão salarial, a estabilidade e a carreira. Questões pontuadas acima 

por Chaui ao se referir ao projeto de flexibilização da universidade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ampliação da precarização é assim revelada no salário, nas condições 

inferiores de trabalho, no uso rotativo da mão-de-obra, nas dificuldades e receios de 

organização política da categoria, na necessidade de complementar renda com outros 

trabalhos, nas estratégias individualizadas de atuação e no telos de ascensão a efetivo, às 

vezes alheio à participação política, dentre as quais se destaca a luta por concurso público e 

o pouco número de filiados ao Sinduece. 

Reforça-se que estes são apenas alguns elementos encontrados no lócus da 

pesquisa e que demonstram um perfil de professor substitutos jovem, cheio de ideais no 

início de sua carreira e que sentirá com mais efeito os rebatimentos deste trabalho 

precarizado, no decurso de sua trajetória acadêmica. 

É importante ressaltar, a relação intrínseca entre as condições de precarização 

destes sujeitos e a própria situação da universidade, que sofre com o descaso dos seguidos 

governos. Realidade esta vivida a nível nacional, exemplo disso é a crise vivenciada pelas 

universidades estaduais de São Paulo, que acabaram de sair de um longo processo de 

greve que buscava conseguir mais recursos para minimizar a situação caótica vivenciada 

por elas. 

Então, a luta em defesa da universidade pública e de qualidade, também acaba 

por levantar a bandeira das melhorias das condições de trabalho dos professores, sejam 



 

 

 
                  

eles efetivos ou substitutos.  Esta é a principal pauta dos que defendem uma educação 

pública, e consequentemente é a busca de uma sociedade mais justa. Foram apontados 

aqui alguns aspectos da precarização dos docentes substitutos, o que não esgota a 

possibilidade de novas pesquisas sobre a temática. 
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