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Resumo 

Neste artigo, o objetivo precípuo é refletir sobre alguns aspectos da relação entre exploração da 

força de trabalho docente e oligopolização das instituições de ensino superior privado. Para isso, 

analisa algumas especificidades técnico-organizacionais do trabalho docente e, especialmente, 

certas estratégias utilizadas pelas grandes empresas de educação (ou seja, as maiores IES com fins 

lucrativos) para aumentar a exploração do trabalho docente e ampliar sua participação no mercado 

educacional. A análise dessa relação exploratória e de seus desdobramentos na acumulação de 

capital no setor é de grande importância, pois, nos últimos anos, as empresas de educação têm 

obtido elevadas taxas de crescimento e superado enormemente as IES tradicionais – comunitárias 

e/ou filantrópicas – em números de alunos e faturamento, com inequívocos desdobramentos sobre 

a qualidade de vida de seus trabalhadores e, também, o perfil e a qualidade da educação ofertada.  

Palavras-chave: educação, ensino superior, sociologia do trabalho, precarização do trabalho 

docente.  

 

 

Abstract 

In this article, the main objective is to reflect on some aspects of the relationship between 

exploration of the teaching workforce and oligopoly of private higher education institutions. For 

this, it analyzes some specific technical and organizational teaching and especially certain 

strategies used by large education companies (that is, the largest for-profit HEIs) to increase the 

exploitation of teaching work and increase their participation in the educational market. The 

analysis of this relationship of exploitation and its consequences on the accumulation of capital in 

the sector is of great importance, because, in recent years, education companies have obtained high 

growth rates and greatly surpassed traditional HEIs – community and/or philanthropic – in 

numbers of students and billing, with clear consequences on the quality of life of its employees 

and also the profile and quality of education offered. 

Keywords: education, higher education, sociology of work, devaluation of teachers’ work. 
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Introdução 
 

No bojo da inserção do país nas ondas da mundialização do capital e da reestruturação 

produtiva, o ensino superior tem passado – com certo retardo, mas não com pouco ímpeto – 

por profundas transformações nos últimos três lustros. No setor público, a expansão da rede 

de instituições tem sido acompanhada pela precarização das condições de trabalho e 

infraestrutura, diversificação do perfil das IES e nas expectativas de formação, incentivo a 

aproximações – e submissão – das pesquisas às demandas empresariais, dentre outras 

mutações. No setor privado, além do crescimento vertiginoso no número de instituições e 

matrículas, tem provocado assombro – em seu duplo sentido – a ascensão e a consolidação 

das empresas de educação – isto é, das instituições privadas com fins lucrativos. 

Bastante complexas e de profundas consequências, é sobejamente conhecido que essas 

mutações – em sentido mercantilizante – no ensino superior não são, na verdade, um 

fenômeno local, mas mundial. Como salienta Milena Serafim (2011, p. 242),  
 

o processo de influência dessa conjuntura econômica, política e ideológica sobre a 

educação superior é reconhecido como o principal impacto sofrido por essas instituições 

desde a sua origem. Esse processo tem sido identificado por diferentes rótulos: nos EUA 

como “capitalismo acadêmico”, na Europa como homogeneização da educação superior 

e na América Latina como mercantilização e comoditização da educação superior 

pública. 

 

Nesse processo, ao contrário de outros, o atraso na saída não tem significado posição 

desfavorável no percurso (ou, de modo mais adequado, não ao menos no quesito 

quantidade). Por isso, em poucos anos, o Brasil pôde se tornar referência mundial de 

mercantilização do ensino superior
1
. Raríssimos países podem ostentar – embora não se 

possa dizer: orgulhar-se de – um índice que contabiliza mais de 75% dos estudantes do 

ensino superior privado matriculados em instituições com fins lucrativos – ou seja, mais da 

metade dos estudantes de todo o sistema de ensino superior
2
. Em valores absolutos, o país 

tinha, em 2009, 2.899.763 alunos matriculados em empresas de educação, contra 864.965 

em instituições privadas sem fins lucrativos (Inep, 2009). Em 2013, as três maiores dentre 

as empresas de educação terminaram o ano com cerca de 1.233.000 alunos (Anhanguera, 

2014; Estácio, 2014; Kroton, 2014). Ou seja, com 1/6 do total de alunos do sistema ou, 

dentre as privadas, quase 1/4. Isto não é apenas uma enorme concentração de poder 

econômico, mas também – e, talvez, sobretudo – político-ideológico. Nas esclarecedoras 

palavras de Rodrigues (2007, p. 16),  
 

pode ser nitidamente detectada uma tendência com duas faces das IES privadas se 

transformarem em efetivas empresas de ensino, ou seja, de comercializarem a 

mercadoria-educação e, ao mesmo tempo, operarem o pensamento pedagógico 

empresarial no sentido de (con)formar uma força de trabalho de nível superior adequada 

ao télos economia competitiva, buscando adaptar o seu produto às demandas do capital 
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produtivo. Em outras palavras, os empresários do ensino vêm buscando ampliar os seus 

negócios, identificando educação-mercadoria com mercadoria-educação. 

 

Isso, obviamente, tem contribuído para mudanças na consciência da massa estudantil 

que, em razão da mercantilização, se desenvolve cada vez mais no sentido de uma visão 

clientelística da educação, tratada principalmente como mercadoria/serviço e não como 

direito social. Circunscrita ao quadro jurídico burguês, que, por sua vez, está assentado 

sobre a atomização dos indivíduos – hipertrofiados em sua consciência e interesses 

específicos –, tal relação clientelística fez com que as mobilizações reivindicatórias dos 

estudantes, que antes ganhavam as ruas, cedessem lugar às reclamações em institutos de 

proteção ao consumidor e, até mesmo, em tribunais. Isso ocorre porque, como cliente – 

“sujeito de direito privado” –, o comprador/consumidor estabelece, com o vendedor, um 

contrato comercial em relação à educação/mercadoria vendida, que, embora privado, é 

juridicamente validado pelo estado (eis aqui uma das faces dos seus direitos de cidadão). E 

como se sabe, de acordo com a lógica clientelística, o melhor serviço é aquele que, de 

maneira geral, oferece o resultado esperado – no caso, a qualificação do consumidor para o 

exercício de uma atividade profissional e, é claro, da cidadania – ao menor tempo e custo 

possíveis. No caso das sociedades capitalistas, nas quais tempo e esforço gastos têm valor 

monetário – ou, quando não, constituem desperdício de momentos de prazer –, seu 

dispêndio numa formação educacional supérflua não constitui “bom negócio” (Na 

terminologia liberal, tal desperdício não é condizente com a racionalidade utilitária do 

homo economicus). Nelas, o “pleno desenvolvimento da pessoa” – como apregoa o artigo 

205 da Constituição Federal – não constitui um objetivo efetivo, mas, no máximo, uma 

concessão retórica e secundária às pressões populares, e que, ademais, fornece um ar 

“humanístico” à aridez das demandas primárias do capital. Com efeito, articulada com a 

precária formação na educação básica e o perfil da economia nacional – que, 

comparativamente aos países centrais, demanda um contingente bem menor de 

trabalhadores de alta qualificação –, emerge uma confluência de interesses imediatistas 

entre as empresas de educação (com seus negócios em expansão) e os apressados 

consumidores de sua educação-mercadoria. De um lado, empresas que, na busca pela 

ampliação de seu mercado, rebaixam os preços de suas mercadorias; de outro, compradores 

que, por motivos óbvios, querem mercadorias a baixos preços e, como consumidores 

(estudantes), passíveis de serem “consumidas” sem grandes esforços
3
.  

Não se trata, aqui, de inquirir sobre a nefasta consequência qualitativa desse encontro 

mercantil – isto é, relativa à qualidade da mercadoria consumida (educação) e de suas 

consequências sobre quem a consumiu (estudante/trabalhador). Isso porque, sob o ponto de 

vista puramente mercantil, fenomênico, nele há ampla convergência de interesses entre 

vendedores e compradores
4
. No entanto, uma questão fundamental precisa ser trazida à 

tona: os processos econômicos não ocorrem somente na luminosidade das relações entre 

iguais do mercado
5
, mas, ao contrário, seus momentos mais substanciais se dão na 

escuridão dos processos de trabalho – que, ao seu turno, são também processos de 

valorização do valor
6
. Naquele, onde a convergência de interesses é o primado das 
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motivações mútuas, reina, de modo geral, o sorriso e o bom trato; aqui, onde vige a 

exploração, predomina a carranca e a compulsão. Enfatizamos isso porque, na análise do 

súbito crescimento dessas empresas de educação, um ponto nevrálgico a ser destacado, 

apesar da indiferença de muitos e dos esforços neoclássicos em negá-los, diz respeito aos 

seus fundamentos, que, afinal, se encontram nessa obscura e desigual relação entre o capital 

e o trabalho. Uma reflexão consistente sobre a expansão do ensino superior privado exige, 

portanto, a elucidação da situação de quem efetivamente sustenta a valorização do valor 

investido no setor; isto é, a elucidação da situação de quem paga – e como paga – a conta de 

sua expansão: os trabalhadores da educação. 

 

* 

 

Nosso objetivo com esse artigo é justamente oferecer alguns elementos para a reflexão 

sobre esta situação. Para isso, consideramos necessário partir da observação feita logo 

acima: a saber, de acordo com as descobertas econômicas marxianas, a valorização do valor 

ocorre na esfera da produção – isto é, nos processos de trabalho –, não na circulação. Dada 

a lei da equivalência das trocas, a valorização, não podendo advir do ato e nem do valor de 

troca da mercadoria, “só pode originar-se, portanto, do seu valor de uso enquanto tal, isto é, 

do seu consumo” (Marx, 1986(I), p. 139). Nesse processo, o capital encontra e se utiliza de 

uma mercadoria especial, a única capaz de agregar valor aos objetos (ou, ao menos, 

apropriar-se de um valor maior do que o seu custo
7
), a força de trabalho. “O processo de 

consumo da força de trabalho é, simultaneamente, o processo de produção de mercadoria e 

de mais-valia. O consumo da força de trabalho, como o consumo de qualquer outra 

mercadoria, ocorre fora do mercado ou da esfera de circulação” (Marx, 1986(I), p. 144). 

Por sua vez, como o objetivo das empresas de educação é igual ao de todas as empresas 

capitalistas (seja qual for o seu ramo de atuação) – o lucro –, o são também os fundamentos 

de sua expansão – a exploração do trabalhador. Ou seja, “o motivo que impulsiona e o 

objetivo que determina o processo de produção capitalista é a maior autovalorização 

possível do capital, isto é, a maior produção possível de mais-valia, portanto, a maior 

exploração possível da força de trabalho pelo capitalista” (Marx, 1986(I), p. 263). E embora 

isto pareça – e talvez seja – uma obviedade, a não explicitação das determinações 

específicas da exploração do capital em relação ao trabalho nesse setor faz com que esta 

permaneça no âmbito das suposições – isto é, do senso comum –, não do conhecimento 

científico. 

Pois bem, sabe-se que, no clássico caso das empresas industriais e agrícolas, a elevação 

das taxas de lucro exige a recomposição das técnicas de produção (maquinaria, insumos, 

matérias-primas etc.) e, com elas, da gestão de coisas e pessoas para, com isso, intensificar 

o ritmo de trabalho e aumentar sua produtividade – e, por conseguinte, o sobretrabalho do 

trabalhador. Sabe-se, também, que somente o trabalho agrega valor à mercadoria; os outros 

elementos constitutivos da produção – meios e objetos de trabalho – apenas transferem seu 

valor corporificado em conformidade com seus respectivos gasto/consumo
8
. Portanto, para 

que a valorização do valor ocorra, o capitalista compra essas mercadorias – força de 
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trabalho (capital variável), meios e objetos de trabalho (capital constante) – e, sob sua 

regência (ou de seus administradores), as coloca para produzir novas mercadorias, 

extraindo, no processo de trabalho, mais-valia. Ademais, como os valores das mercadorias 

produzidas dependem dos valores dos meios e objetos de trabalho nelas incorporados – que, 

obviamente, podem ser reduzidos a um determinado quantum de trabalho – e da quantidade 

de trabalho gasto nos processos produtivos
9
, é o tempo que, em sua indiferença qualitativa, 

constitui a unidade quantitativa por meio da qual se mede o dispêndio de trabalho e, assim, 

o valor de qualquer mercadoria.  

Numa breve digressão analítica, suponhamos que se mantenham inalterados a jornada 

de trabalho e os valores dos elementos constitutivos do capital constante incorporado na 

produção de cada unidade de mercadoria – o que, diga-se, é difícil, pois o uso mais 

intensivo de máquinas e edificações resulta em menor transferência de valor para cada 

unidade –, a diminuição no tempo de produção das unidades altera o valor total das 

mercadorias apenas na razão direta do acréscimo da porção do capital constante gasto no 

processo produtivo como um todo; em contraposição, o valor unitário das mercadorias 

declina. Isso porque, em si e por si, a alteração da quantidade de mercadorias produzidas 

numa determinada jornada de trabalho não altera o quantum de valor acrescido pelo 

trabalho na produção do total de mercadorias nessa mesma jornada (Por exemplo, numa 

jornada de trabalho de 10 horas, o valor incorporado às mercadorias é o valor equivalente 

às 10h de trabalho, independentemente de estar incorporado em uma ou muitas 

mercadorias). Entretanto, como “o verdadeiro valor de uma mercadoria /.../ não é seu valor 

individual, mas sim seu valor social, isto é, não se mede pelo tempo de trabalho que custa 

realmente ao produtor, no caso individual, mas pelo tempo de trabalho socialmente exigido 

para sua produção” (Marx, 1986(I), p. 252), o capitalista pode vender as mercadorias 

produzidas mais rapidamente por um preço que esteja acima dos seus valores individuais e, 

simultaneamente, abaixo do valor médio das mercadorias de seus concorrentes
10

, obtendo 

assim mais-valia (e lucro) superior. E, de fato, somente pode fazê-lo porque numa jornada 

de trabalho determinada, seus trabalhadores estão incorporando à totalidade das 

mercadorias um valor maior do que os trabalhadores das empresas concorrentes o fazem 

numa jornada idêntica. Em aparente contradição com as afirmações anteriores, isso ocorre 

porque, como a mais-valia entra na composição do valor social da mercadoria, o capitalista 

proprietário da empresa mais produtiva se apropria não apenas da mais-valia usual dos 

trabalhadores do ramo de trabalho em questão, mas de um quantum extra de mais-valia. A 

elevação da produtividade do trabalho expressa, assim, a intensificação do uso da força de 

trabalho e, por meio dela, da exploração do trabalhador, que, neste caso, produz um valor 

maior por unidade de tempo do que a média social (Deixa de fazê-lo, portanto, quando os 

meios e métodos com que produz se generalizam e, com isso, sua produtividade, até então 

superior, torna-se a média social
11

). E mesmo que as mercadorias produzidas na empresa 

não façam parte do rol de mercadorias consumidas pelo próprio trabalhador e, com isso, 

não entrem no custo de reprodução da força de trabalho – ou seja, mesmo que o aumento de 

produtividade neste ramo não contribua para a redução do valor desta mercadoria específica 

(pois, embora especial, a força de trabalho também é uma mercadoria) –, cada capitalista 
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tem “motivo para baratear a mercadoria mediante aumento da força produtiva do trabalho” 

(Marx, 1986(I), p. 252), que é aumentar a extração de mais-valia e, por sua vez, o lucro. 

Nessa complexa relação entre capital e trabalho, o grau de exploração do trabalhador 

também depende do ritmo de crescimento da economia – isto é, da acumulação de capitais 

–, da dinâmica populacional e da formação educacional geral e específica da força de 

trabalho, isto porque certa configuração específica desses aspectos pode contribuir para a 

ampliação do exército industrial de reserva
12

 e, com ele, da concorrência entre os próprios 

trabalhadores
13

 – ambos fundamentais para o controle dos salários. “Grosso modo, os 

movimentos gerais do salário são exclusivamente regulados pela expansão e contração do 

exército industrial de reserva, que correspondem à mudança periódica do ciclo industrial” 

(Marx, 1986(II), p. 204). Mas, além dos “movimentos gerais”, há também outras variáveis 

que atuam na efetivação do preço (e do valor) da força de trabalho – como, por exemplo, a 

organização sindical das categorias. E, quando isso ocorre, “o capital e seu sicofanta, o 

economista político, clamam contra a violação da ‘eterna’ e, por assim dizer, ‘sagrada’ lei 

da demanda e oferta”. Nesse sentido, é importante lembrar aos nossos sindicalistas – pois 

boa parte deles parece ter esquecido ou nunca ter aprendido – “que toda solidariedade entre 

os empregados e desempregados perturba a ação ‘livre’ daquela lei” (Marx, 1986(II), p. 

26). Não é supérfluo recordar que “os sindicatos são, portanto, o instrumento mais 

importante pelo qual os trabalhadores lutam para melhorar sua condição no regime de 

produção capitalista” (Sweezy, 1986, p. 92). Mas, apesar disso, também há a possibilidade 

de que ocorra redução nominal e real dos salários
14

 e/ou ampliação da jornada de trabalho, 

conciliando assim o acréscimo de extração de mais-valia absoluta ao de mais-valia relativa. 

Essas considerações são importantes porque, na zona cinzenta da acumulação, há 

setores econômicos nos quais, igualmente submetidos a essas leis gerais de reprodução do 

capital, certas coisas não ocorrem exatamente da mesma maneira que nos setores 

produtivos de bens materiais, corpóreos. Em muitos deles, as dificuldades técnicas que se 

interpõem ao aumento intenso e persistente da produtividade do trabalho possuem certas 

especificidades. Como lembra Mariano Fernandez Enguita (1993, p. 277): “efetivamente, 

está na própria natureza técnica de muitos serviços, a característica de que, ao se apoderar 

deles, o capital não possa aumentar a força produtiva do trabalho empregado na forma e 

com a intensidade com que pode fazê-lo no caso da produção de mercadorias materiais. 

Não é que não possa fazê-lo em absoluto, mas simplesmente que logo topa com certos 

limites”. E, dentre outros, esse é o caso da educação escolar na modalidade presencial. No 

Brasil, essa modalidade é praticamente exclusiva entre os estudantes da educação básica
15

 

e, mesmo tendo perdido espaço nos últimos anos, ainda atende 84,2% dos estudantes do 

ensino superior público e 81,4% do ensino privado (Inep, 2013). Nessa modalidade, em 

comparação com as fábricas e empresas agrícolas (fazendas e outras) e seus respectivos 

trabalhadores fundamentais – operários e trabalhadores rurais –, as instituições 

educacionais têm mais dificuldade para, no âmago da atividade laborativa, incorporar novas 

tecnologias (máquinas, insumos) e, com isso, alterar a composição orgânica do capital
16

 e 

aumentar a produtividade do trabalho
17

 de seu mais importante contingente de 

trabalhadores – o dos professores
18

. Obviamente, dificuldade para incorporar novas 
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tecnologias de modo abrangente – novamente, em comparação com empresas de outros 

setores – não significa incapacidade para fazê-lo; isto é, que jamais a incorporação 

tecnológica aumenta a produtividade do trabalho docente – pois, afinal, há máquinas que 

são utilizadas nos processos diretos de ensino-aprendizagem (calculadoras, televisão, 

computadores) –, mas somente que esse aumento passa primordialmente pelo fomento à 

intensificação do ritmo do uso da força de trabalho e pela utilização de outros artifícios 

organizacionais. Com esse objetivo, inclusive, é comum a utilização de computadores e de 

softwares educacionais em certas áreas do conhecimento – não tanto como recurso 

principal, mas auxiliar –, pois, por meio deles, pode-se desde diminuir custos com reforço 

escolar presencial até, ao reduzir parte do trabalho docente com a preparação de materiais 

para aulas, agregar novas tarefas aos encargos do professor. Em suma, a incorporação de 

tecnologias, tão necessária à elevação da produtividade do trabalho
19

, visa ao aumento da 

parte excedente da jornada de trabalho (a mais-valia) – devido à luta do capital contra o 

trabalho – e à diminuição do valor do produto final (isto é, do serviço prestado
20

) – devido à 

concorrência dos capitais entre si.  

Seja como for, a intensificação da exploração dos professores na modalidade presencial 

ainda depende, em larga medida, de procedimentos como o aumento da escala de 

atendimento e da quantidade de tarefas executadas. No contexto atual, isso implica em 

plena adequação das estruturas técnico-organizacionais e do ambiente jurídico-político 

(legislação, fiscalização etc.) e sindical (correlação de forças entre capital e trabalho) aos 

cânones da mundialização do capital e da acumulação flexível – que, longe de exigir o 

afastamento do estado, incentiva alteração nos modos de sua intervenção
21

. Uma boa 

síntese desse novo momento encontra-se em Rodrigues (2007, p. 22), para quem  
 

a nova configuração do mercado de serviços educacionais e a emergência de uma nova 

burguesia de serviços, com alta dose de competitividade, vêm produzindo nos gestores 

do setor privado a busca permanente de introduzir nas instituições educacionais os 

métodos e formas gerenciais correntes no mundo empresarial não-educacional, ao 

mesmo tempo em que lutam pela manutenção do financiamento público (direto e 

indireto). 

 

No tocante à introdução dos novos “métodos e formas gerenciais”, uma declaração de 

um dos administradores da Estácio Participações S.A. é elucidativa. Segundo ele, 

resquícios da “administração familiar” podem ser entendidos como ameaças à implantação 

de novos procedimentos administrativos – isto é, de novos procedimentos técnico-

organizacionais de exploração do trabalho e, portanto, entraves à expansão dos lucros, à 

acumulação de capital. Esta compreensão da mudança administrativa na empresa desnuda o 

motivo pelo qual “o fato de a família fundadora da Estácio ter reduzido sua participação de 

52,2% para 10,5% /.../ é visto por alguns investidores como um ponto que pode acelerar a 

vinda de mais resultados” (Mandl, 2011, s/p.). É certo que, em qualquer dos casos, trata-se 

de capitalistas – portanto, de indivíduos cujos corações e mentes encontram-se nos bolsos. 

No entanto, em comparação com a “família fundadora”, o controle do fundo private equity 

GP Investimentos não deixa subsistir qualquer dúvida acerca da inexistência de óbices 
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morais ou sentimentais que impeçam os administradores da empresa de implantar 

mudanças que venham ao encontro das expectativas dos especuladores – ops! investidores 

– da bolsa. 

No caso das atividades administrativas, a intensificação do ritmo de trabalho – que, 

neste caso, significa maior quantidade de tarefas e ampliação da escala de atendimento de 

pessoas – tem sido, ao menos em parte, resultado da própria acumulação de capital. Isto 

porque, a partir de certo nível, a acumulação – e, portanto, a concentração e a centralização 

de capitais – favorece a concentração técnica e a ampliação da escala das atividades 

administrativas, potencializando ainda mais a força social do trabalho sob o domínio do 

capital. Ou seja,  
 

como membros de um organismo que trabalha, eles [os trabalhadores] não são mais que 

um modo específico de existência do capital. A força produtiva que o trabalhador 

desenvolve como trabalhador social é, portanto, força produtiva do capital. A força 

produtiva social do trabalho desenvolve-se gratuitamente tão logo os trabalhadores são 

colocados sob determinadas condições, e o capital os coloca sob essas condições. Uma 

vez que a força produtiva social do trabalho não custa nada ao capital e, por outro lado, 

não é desenvolvida pelo trabalhador, antes que seu próprio trabalho pertença ao capital, 

ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza, como sua força 

produtiva imanente (Marx, 1986(I), p. 264). 

 

Com esse objetivo, ao comprarem outras instituições, as empresas de educação 

centralizam uma parcela importante da administração dos assuntos de secretaria e “recursos 

humanos”. A Anhanguera Educacional, por exemplo, demitiu centenas de professores e de 

trabalhadores da área administrativa logo após comprar a Uniban; e o fez tanto para 

contratar trabalhadores com salários inferiores quanto para diminuir o quadro de pessoal. 

Na verdade, a empresa efetua demissões em praticamente todas as suas aquisições, pois 

incorpora parte significativa das tarefas administrativas à sua administração central, em 

Valinhos. No caso da Uniban, esse procedimento foi registrado de modo explícito no 

comunicado em que, para os acionistas, os administradores fizeram um resumo do balanço 

e dos fatos relevantes de 2011. Nele, informa-se sobre os gastos extras que a empresa teve 

com as unidades adquiridas naquele ano: “R$ 47,1 milhões em custos de reestruturações, 

principalmente custos rescisórios, que estão diretamente relacionados com o custo por 

aluno substancialmente inferior ao modelo de negócios da Anhanguera em comparação ao 

das empresas adquiridas” (Anhanguera, 2012b, p. 17). Não por acaso, em 2010, a Kroton 

fez a mesma coisa com a IUNI Educacional, empresa sediada em Mato Grosso e que, na 

época, contava com cerca de 53.500 alunos matriculados. No release de resultados do ano, 

publicado em 2011, pode-se ler: “a partir de agosto de 2010, a operação passou a ser gerida 

de forma totalmente integrada. Os principais eventos advindos dessa integração foram: (i) a 

diminuição do quadro em 1.079 funcionários, dos quais 449 eram professores e 630 eram 

funcionários técnico-administrativos” (Kroton, 2011, p.3). Em ambos os casos, “custo por 

aluno substancialmente inferior” e gerência “de forma integrada” significam, ao fim e ao 

cabo, salários inferiores e maior produtividade do trabalho.  
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E, com efeito, isso ainda tem outros desdobramentos econômico-financeiros: o 

decréscimo relativo dos valores investidos em capital constante (edificações, laboratórios, 

bibliotecas, equipamentos de informática, insumos) e, ainda, do valor da 

mercadoria/serviço prestado. Isso ocorre pelos seguintes motivos: 
 

Meios de produção utilizados em comum cedem parte menor de seu valor ao produto 

individual, seja porque o valor global que transferem se reparte simultaneamente por 

uma massa maior de produtos, seja porque, comparados com meios de produção 

isolados, entram no processo de produção com um valor que, embora seja absolutamente 

maior, considerando sua escala de ação, é relativamente menor. Com isso, diminui um 

componente do valor do capital constante, diminuindo também, portanto, na proporção 

de sua grandeza, o valor total da mercadoria (Marx, 1986(I), p. 259). 

 

Embora o capital constante não produza valor, seu valor se reproduz no – ou melhor, 

incorpora-se ao – produto final, e é justamente por isso que a redução do valor gasto com 

ele se expressa no valor do produto. No caso da Anhanguera Educacional, essa economia 

de escala resultante da concentração (de capitais e técnica) pode ser muito bem visualizada 

nos balanços contábeis e em seus resumos técnicos destinados aos acionistas. E, de acordo 

com esses resumos, temos a seguinte evolução do número de alunos por campus das 

instituições administradas pela empresa: em 2006, havia 2,1 mil alunos por campus; em 

2007, 2,4; 2008, 2,6; 2009, 2,8; 2010, 3,0; 2011, 3,5; 2012, 4,0; 2013, 4,3
22

. Esses números 

dão concretude aos vários documentos que relatam que a melhoria da margem bruta de 

lucro da empresa deve-se, dentre outros fatores, “à diluição do custo fixo com o maior 

número de alunos médio por campus” (Anhanguera, 2012b, p. 4). 

No caso das mudanças técnico-organizacionais, dados demonstram que, entre 1995 e 

2013, enquanto o contingente de alunos das instituições privadas cresceu 407,3%, o 

crescimento no número de funcionários técnicos e administrativos no mesmo período foi de 

285,4%; o de funções docentes
23

, apenas 190,9% (ver gráfico 1). Em razão disso, a 

proporção de alunos por função docente pulou de 14,2 para 24,7; por funcionários técnico-

administrativos, passou de 19,6 para 25,9. Para uma ideia aproximada do quanto as 

empresas de educação trabalham com quadro de pessoal reduzido, dados dos boletins 

financeiros da Estácio demonstram que, também em 2013, a empresa possuía 37,8 alunos 

por docente e 63,5 por funcionário técnico-administrativo (Estácio, 2013, p. 11). No caso 

da Anhanguera, em 2013, havia 43,8 alunos por docente e 25,7 por funcionário técnico-

administrativo. Quanto ao total por empregado (docentes e funcionários), a Anhanguera 

possuía 16,2 (Anhanguera, 2014). No mesmo ano, a Estácio tinha impressionantes 23,6 

alunos por empregado (Estácio, 2014). Para efeito de comparação, a proporção no ensino 

privado como um todo esse número é de 12,7 (Inep, 2013). Portanto, esses dados 

demonstram tanto o aumento do número de alunos atendidos por cada funcionário e 

docente nos últimos anos como também que, nas empresas educacionais, a proporção no 

atendimento é ainda mais elevada do que nas outras IES privadas. E tudo indica que isto 

tem ocorrido pelo aumento da produtividade e/ou da jornada do trabalho. 
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Para os funcionários, pela própria natureza técnica das atividades desenvolvidas, que 

impõe que elas sejam efetuadas no interior das instituições, prevalece o primeiro motivo – 

produtividade –, dado que, nessas circunstâncias, é mais difícil contornar a jornada 

legalmente definida; para os docentes, no entanto, muitas evidências indicam uma junção 

dos dois motivos – produtividade e aumento da jornada de trabalho.  
 

 

Gráfico 1 – Comparação da evolução numérica de alunos, funções docentes e 

funcionários das instituições privadas de ensino superior – Brasil 1995-

2011 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados obtidos nas publicações do INEP/MEC. 

 

 

Em relação a outros artifícios organizacionais, é bastante usual – e, com isso, também 

se quer dizer que não é nada casual – a utilização e a padronização de práticas/estratégias 

didático-pedagógicas
24

 nessas empresas de educação. E, dentre outros fatores, ambos os 

procedimentos são viabilizados pelo uso de apostilas. Isso permite às empresas executarem 

seus negócios, de modo simultâneo, em duas frentes distintas. De um lado, rebaixam a 

qualificação exigida da força de trabalho – o que, por si só, amplia o exército de reserva –, 

podendo assim pagar salários menores aos docentes. De outro, vendem livros diretamente 

aos estudantes, aumentando faturamento e lucro; sendo que tais livros (ou, no caso da 

Estácio, material didático impresso ou em tablets) ainda contribuem nas estratégias de 

propaganda (o “diferencial de escolha”) e retenção de alunos (“já comprei/ ganhei o 

material didático”). Na Estácio, por exemplo, os alunos, “após concluírem o 1° período do 

curso”, que tenham “renovado sua matrícula financeira e academicamente /.../ [e] estejam 

adimplentes,” recebem “um kit com o material didático completo do período”. Por material 
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didático impresso, entende-se “o conjunto dos capítulos de determinados livros 

selecionados pelos professores /.../ como leitura mínima do período letivo em que o aluno 

estiver matriculado” (Estácio, s/d, s/p). Na Anhanguera, o Programa de Livro-Texto (PLT) 

vende  
 

livros de autores nacionais e internacionais com até 80% de desconto na compra, em 

relação ao preço do mercado convencional, e ainda pode parcelar os valores das suas 

compras no boleto da sua mensalidade. Uma excelente opção para você ter em mãos o 

material que será usado em suas aulas, e montar sua biblioteca pessoal (In: 

http://anhanguera.com/manual-do-aluno/modal.php?m=plt). 

 

Em seu relatório aos acionistas sobre as operações do primeiro trimestre deste ano, a 

Kroton Educacional informa: “na Educação Básica, o valor anual médio cobrado na venda 

de material didático às Escolas Associadas foi de R$ 408,00 por aluno” (Kroton, 2014, p. 

20). Nesse sentido, além dos ganhos de comercialização, a padronização e o rebaixamento 

conceitual típico, os livros-apostilas facilitam um procedimento corriqueiro – mas, sob 

vários aspectos, bastante questionável – nas instituições privadas: um mesmo docente 

ministrar aulas em vários cursos e/ou disciplinas; em alguns casos, disciplinas muito 

diferentes entre si. Em síntese, o fundamental é que a conjunção desses procedimentos 

restringe a necessidade de contratação de uma força de trabalho com elevada titulação, 

sólida formação teórica, autonomia intelectual em pesquisa e produção acadêmica, 

fomentando sua desvalorização e incrementando os mecanismos de controle do docente. 

Ou, então, possibilita que um docente com essas características assuma um número bastante 

elevado de tarefas, pois, afinal, os referidos materiais “facilitam” a preparação, a avaliação 

e o ministério das aulas. 

Outro procedimento que resulta em aumento da exploração do trabalho, embora não 

altere sua produtividade e, por sua vez, nem promova queda do valor da mercadoria e/ou 

serviço prestado
25

, é a redução absoluta do preço (e também do valor?) da força de trabalho 

docente. Sobre isso, há indícios de que esteja ocorrendo no ensino superior nos últimos dois 

ou três lustros. E, a nosso ver, os motivos que nos parecem mais prováveis para essa 

ocorrência são: redução dos seus custos de formação (queda do valor dos serviços 

educacionais e tudo aquilo que o envolve: tempo de formação, mensalidades, materiais, 

transporte, alimentação etc.) e reprodução (bens e serviços dos quais o trabalhador necessita 

para manter a si e à sua família)
26

; aumento do desemprego e, com isso, da concorrência 

dos docentes entre si; por fim, correlação de forças desfavorável na luta de classes e 

consequente fragilização da resistência ante a pressão político-sindical do patronato. 

Sublinhemos, aqui, que a análise da redução do preço da força de trabalho é bastante 

difícil. Dentre os muitos motivos, um deles reside no fato de que os dados da categoria 

estão diluídos nos de outras funções ou classes de rendimentos, demandando pesquisas 

mais abrangentes e precisas do que as disponíveis até o momento
27

. Isso, no entanto, não 

significa que exista um “vazio estatístico”; há dados disponíveis, eles, porém, são mais 

indicativos de tendências gerais do que uma captação em detalhe do declínio, não cabendo, 

assim, tomá-los como se fossem conclusivos. Mas, tendo essas limitações em mente, 
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podemos indicar, por exemplo, que entre 1998 e 2007 os salários de mestres e doutores 

(não circunscritos ao trabalho docente) sofreram certa redução proporcional ao salário 

mínimo. Em 1998, 76% da população ocupada que tinha concluído mestrado ou doutorado 

recebeu remuneração mensal acima de 10 salários mínimos; em 2007, essa proporção caiu 

para 50,21% (CGEE, 2012). Diante da ladainha dos teóricos do capital humano, que 

apregoam a correlação causal entre ascensão educação e crescimento salarial, esses 

números parecem surpreendentemente negativos. Porém, ocorre que, ainda que seja 

expressiva, essa queda suscita questões como: quanto dela consiste numa efetiva redução 

da remuneração mensal e/ou quanto, por sua vez, expressa a valorização real do salário 

mínimo (em torno de 58%
28

) no período analisado? Qual a contribuição dos salários da 

categoria docente do ensino superior para essa queda? Como se comportaram os salários 

dos docentes das instituições públicas e os das privadas para a composição do quadro 

salarial da categoria como um todo?  

Outro indicativo dessas mudanças é a substancial diferença salarial entre os titulados 

mais antigos e os mais recentes, que tanto pode exprimir ascensão na carreira e maturação 

profissional quanto contratação com salários menores e/ou enquadramento em planos de 

carreiras criados com o objetivo de forçar o rebaixamento salarial (como, ademais, tem sido 

prática bastante comum nas IES privadas há alguns anos
29

). Nesse sentido, temos que, em 

2008
30

, para um doutor titulado em 1996, a remuneração média era de R$ 9.014,00; para o 

titulado em 2006, essa remuneração era de R$ 6.823,00. Portanto, uma diferença de 25% 

(CGEE, 2010, p. 208). Com diferenças mais acentuadas, a mesma situação ocorre entre os 

mestres. Tomando como referência a titulação mestrado acadêmico (excluindo, assim, os 

formados em mestrado profissional), a diferença entre os titulados dos anos de 1996 e os de 

2009 é a seguinte: para os primeiros, R$ 8.688,55; para os segundos, R$ 4.606,40 (CGEE, 

2012, p. 273). Se a referência for todos os mestres, temos, respectivamente, remunerações 

de R$ 8.684,56 e R$ 4.890,45 (CGEE, 2012, pp. 276-7).  

Como todas as outras mercadorias, o valor da força de trabalho é definido pelo tempo 

de trabalho socialmente necessário à sua produção (formação/reprodução), e seu preço 

também é fortemente afetado pelas condições de mercado, ou seja, pela malfadada relação 

entre oferta e demanda. E, quanto a isso, o forte crescimento da força de trabalho disponível 

para as IES nos últimos três lustros teve algumas consequências. Em 1995, havia 34.882 

postos de trabalho ocupados por mestres nas IES públicas e privadas; o número saltou para 

137.090 em 2011 – um acréscimo de 102.208 postos (293%). No mesmo período, o número 

de doutores contratados foi de 84.205 (369%) (Fonte: INEP, dados tabulados pelos 

autores). Entre 1996 e 2011, no entanto, o número total de mestres e doutores formados 

cresceu muito mais: foram 415.243 mestres e 121.961 doutores (CGEE, 2012). Sabendo 

que mestres e doutores têm, em média, 1,5 vínculos empregatícios, podemos supor que os 

84.205 postos de trabalho (ou funções docentes) acrescidos no período devem ter sido 

preenchidos por cerca de 58.000 doutores. Em razão disso, é provável que estejam 

sobrando doutores no mercado, tendo em vista que 71% dos doutores formados ao longo 

desses anos passaram a atuar na educação – cerca de 86.500
31

 –, o que, em termos relativos, 

significa algo como 49% a mais do que o necessário para preencher as funções docentes 
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(número que, provavelmente, também excede o necessário para recompor as baixas 

ocasionadas por aposentadorias e mortes no período). Quanto aos mestres, embora a 

presença na área da educação seja proporcionalmente menor (42,73% dentre os que 

possuem vínculo empregatício formal – CGEE, 2012, p. 302), os números também 

demonstram ampliação do exército de reserva de força de trabalho: como, em média, 

73.000 docentes preenchem 109.000 funções-docentes, sobra algo em torno de 104.300 

docentes para suprir vagas oriundas de aposentadorias, mortes e composição do referido 

exército (ou, no caso de funções docentes, seriam cerca de 156.500). Sobre os 

desdobramentos disso, basta dizer que, em 1996, às vésperas do mais recente boom no 

número de instituições e ampliação de vagas no ensino superior, do total de 5.494 titulados 

no ano, 3.527 (64,2%) possuíam vínculo empregatício formal; em 2009, dos 38.368, os 

formalmente empregados eram somente 21.721 (56,61%). Não surpreende, portanto, que o 

ano de 2003 – último das altas taxas de crescimento do número de instituições privadas – 

teve a mais elevada taxa dos mestres formalmente empregados, 72,27% – em valores 

absolutos, 14.189 ante os 19.633 titulados no ano (CGEE, 2012). Mas, seja como for, a 

evolução dos dados indica uma situação do mercado de trabalho desfavorável para mestres 

e doutores. 

Um importante componente para essa configuração desfavorável do mercado de 

trabalho para os docentes é, novamente, a ampliação da presença das empresas de educação 

no mercado, tanto porque o aumento de produtividade que promovem resulta em ampliação 

do exército de reserva como, ainda, porque elas – e, combinado com a intensificação da 

concorrência entre os capitais, outras também – pressionam os salários para baixo. Eis um 

fenômeno sobre o qual alguns números falam por si. De acordo com dados do site 

Exame.com
32

, em 2010, a folha de pagamentos (com encargos) da Anhanguera, PUC-

Minas e Mackenzie eram, respectivamente, de US$ 168,2, US$ 143,7 e US$ 130,9 milhões. 

Por sua vez, os respectivos números de funcionários eram 13.163, 5.244 e 3.215. Na 

filantrópica paulistana, esses números indicam que houve um gasto salarial aproximado de 

US$ 40.715 por funcionário ao ano; na tradicional IES mineira, US$ 27.403; na empresa de 

educação, US$ 12.778
33

. 

Diante dessas informações, podemos afirmar sem receio que, nos últimos vinte anos, o 

aumento de produtividade – efetuado, sobretudo, pelas empresas de educação –, a 

concentração de capitais e o quantum de formação da força de trabalho mais rápido do que 

aquele da contratação aumentaram o contingente disponível de trabalhadores e, assim, 

criaram condições de mercado mais propícias para a queda salarial. Esses fatos ainda foram 

agravados pelo aumento da produtividade e da jornada de trabalho e, decerto, pela 

rotatividade de trabalhadores, tendo em vista as muitas mudanças organizacionais nas 

instituições ao longo desses anos e, também, que a precarização dos vínculos empregatícios 

é uma característica da acumulação flexível
34

. 

Na modalidade de ensino à distância, por sua vez, muito mais afeita ao incremento 

tecnológico, o aumento da produtividade do trabalho e da extração de mais-valia relativa 

também é muito maior do que na modalidade presencial. Além disso, em termos absolutos, 

os polos demandam menor investimento em capital constante por unidade de serviço 
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prestado, pois têm uma estrutura muito mais “enxuta” do que os campi
35

. A conjunção 

desses fatores se expressa nos baixos valores das mensalidades (bastante inferiores às do 

ensino presencial) e, em compensação, em taxas de lucro mais elevadas. Nesse quesito, o 

exemplo das unidades da Estácio é elucidativo: em EAD, o valor médio das mensalidades 

foi de R$ 173,20 em 2011; no ensino presencial, por sua vez, foi de R$ 436,20 (Estácio, 

2012, p. 8). Na Anhanguera, em 2012, esses valores foram, respectivamente, R$ 140,1 e R$ 

399,4 (Anhanguera, 2013b, p. 9). No caso dos lucros, a melhor referência é a Anhanguera, 

pois, em seus informes aos acionistas, a empresa apresenta separadamente os resultados dos 

campi e dos polos. Durante o ano de 2012, os custos dos serviços prestados pela empresa 

representaram 59,2% da receita líquida nos campi; nos polos, 48,7%. Ou, inversamente, “o 

lucro bruto em campus foi de R$ 556,3 milhões em 2012, representando margem de 40,8% 

da receita líquida. /.../ Em polos, alcançou-se R$ 124,4 milhões em 2012, o que representa 

51,3% de margem [de lucro] bruta [da receita líquida]” (Anhanguera, 2013b, p. 11). 

Portanto, ao possibilitar acentuado incremento tecnológico, aumento da apropriação de 

mais-valia e elevação dos lucros, não é mero devaneio suspeitar que, muito mais do que as 

supostas preocupações pedagógicas, tenha sido a pressão das próprias empresas que atuam 

na área um dos motivos – embora jamais declarado – para as mudanças na legislação que, 

nos últimos anos, permitiram, em até 20%, que a carga horária dos cursos de ensino 

presencial fosse complementada com aulas ministradas na modalidade à distância
36

. 

A nosso ver, essas mudanças, especialmente após a Portaria n. 4.059, de 10 de 

dezembro de 2004 do MEC, foram de grande importância para a alteração no mercado de 

trabalho porque a modalidade EAD aumenta a quantidade de discentes por turma e, de 

modo geral, implica em aumento do exército de reserva e rebaixamento dos salários e da 

qualificação do professor – que, nesse caso, pode ser substituído por um professor-tutor
37

. 

Isso explica porque, num dos releases aos acionistas da Anhanguera, comentando o último 

trimestre de 2009, lemos que um dos motivos para a redução de custos naquele período, 

dentre outros, foi “o crescimento em Campus do número de alunos em cursos com 

disciplinas à distância” (Anhanguera, 2010, p. 7), que, ademais, “apesar de ter ticket por 

aluno mensal mais baixo /.../ que o dos cursos da graduação presencial”, tem “ticket por 

sala diário mais alto” (Anhanguera, 2010, p. 6). Nesse comunicado, é explícito que, para a 

empresa, a introdução de disciplinas à distância tem como finalidade precípua a redução de 

custos e aumento dos lucros. E tanto é isto que, num comunicado mais recente, pode-se ler 

a seguinte informação dada aos acionistas: “o lançamento de cursos de graduação 100% 

online, cujas margens (85%) são ainda superiores ao da modalidade de 1 encontro por 

semana (70%), gerará melhoria incremental na margem da operação, à medida que a 

penetração dos cursos 100% online aumentarem” (Anhanguera, 2014). Em suma, a empresa 

não poderia ser mais clara em seus objetivos com o uso da EAD.  

E mais, para uma avaliação dos efeitos dessa medida, basta comparar os dados da 

tabela abaixo (relativos aos anos 2000), especialmente os percentuais relativos ao 

crescimento das matrículas com a contratação de docentes, e esta, por sua vez, com a 

ocupação de doutores e mestres. 
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Tabela 1 – Evolução do número de matrículas e de docentes no ensino superior 

privado – Brasil 2000-2011. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Matrículas 1807219 2091529 2434650 2760759 3009027 3321094 3632487 3914970 4255064 4430157 4736001 4966374 

% 17,51 15,73 16,41 13,39 8,99 10,37 9,38 7,78 8,69 4,11 6,90 4,86 

Docentes 109558 128997 143838 165358 185258 194471 201280 208213 209599 217840 214546 217834 

% 17,86 17,74 11,50 14,96 12,03 4,97 3,50 3,44 0,67 3,93 -1,51 1,53 

Doutores 

titulados 
5.197 5.753 6.570 7.711 8.068 9.886 8.448 9.923 10.695 * * * 

Ocupados 

(%) 
73,68 72,41 72,28 72,49 70,96 68,11 64,55 57,52 51,26 * * * 

Mestres 

titulados 
11.309 12.937 16.564 19.633 22.052 27.305 31.061 32.442 35.632 38.368 * * 

Ocupados 

(%) 
70,40 71,61 72,05 72,27 72,14 70,15 66,16 63,99 62,32 56,61 * * 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados coletados nas bases do INEP e do CGEE. 

 

Para melhor entendimento das questões analisadas – sobretudo naquilo que envolve 

ambas as modalidades de ensino –, trata-se de esclarecer que, sob diversos aspectos, a 

relação do professor com suas atividades laborativas é distinta daquela do bancário ou dos 

trabalhadores administrativos – mesmo daqueles da instituição escolar – com seus 

respectivos afazeres. Em quaisquer casos do setor de serviços, o alargamento da escala de 

atendimento implica na ampliação das tarefas desenvolvidas pelos trabalhadores, não 

importa aqui se eles atuam como professores, bancários ou em qualquer outro ramo. Porém, 

enquanto os outros trabalhadores tendem a circunscrever suas tarefas a jornadas de trabalho 

oficialmente determinadas – pois, de modo geral, suas atividades demandam recursos 

somente encontrados nos locais de trabalho
38

 –, não é esse o caso dos professores. O 

crescimento do número de alunos sob seu encargo/supervisão (em aula ou fora dela – cf. 

gráfico 1), que se expressa na proporção alunos/sala de aula (mais trabalhos e provas) e/ou 

nos atendimentos (orientações, tutoria etc.) por ele efetuados, faz com que aumentem 

também suas atividades fora da jornada de trabalho oficial – o horário de aula. Para isso, as 

novas tecnologias dão grande contribuição, pois tornam o docente muito mais acessível ao 

aluno e à instituição, bem como propenso a executar em casa aquilo que, pelo excesso de 

atividades, não pode ser feito no local de trabalho. Nessas circunstâncias, as atividades dos 

professores extravasam muito – e de modo crescente – sua jornada de trabalho oficial, 

invadindo horas e dias que deveriam ser destinados às atividades domésticas, convívio 

familiar, lazer, descanso etc. Lembrando, ainda, que esta situação é agravada pela 

incorporação de atividades típicas de secretaria e pela execução de tantos outros afazeres 

acessórios
39

, novamente possibilitados e/ou intensificados pelo advento dos recursos da 

microeletrônica e da informática. Daí que, no que se refere aos professores, a alteração 
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quantitativa na proporção corpo docente/corpo discente e a incorporação de tarefas 

acessórias significam, então, aumento da intensidade do trabalho (intramuros) e 

crescimento da jornada de trabalho (extramuros). É por isso que, a nosso ver, o aumento da 

exploração do professor constitui uma conjunção de procedimentos que envolvem tanto a 

forma relativa quanto a absoluta de extração da mais-valia, cujas consequências 

qualitativas são ansiedade, stress, síndromes, doenças cardiovasculares, entre outros males 

de saúde corporal e mental.  

Um dos desdobramentos da acumulação pelas empresas de educação de ensino 

superior – intensificada pelo aumento da produtividade, mutações nos processos de trabalho 

e concentração e centralização de capitais – é a necessidade de constante ampliação do 

mercado. Para efetivar essa ampliação, o paradoxo absolutamente necessário num contexto 

de concorrência é que as empresas disputem a limitada “clientela” (isto é, o alunado 

pagante) por meio da diminuição do valor unitário dos serviços prestados (expresso no 

preço médio das mensalidades) e, ao mesmo tempo, aumentem as taxas e/ou massas de 

lucros. E, diga-se, é justamente isso que vem acontecendo: “de 1999 a 2009, o valor médio 

caiu 31% – de R$ 532 para R$ 367 –, aponta levantamento do Semesp (Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo) 

com 1.084 instituições de todo o país”. E mais, “a redução não leva em conta ainda a 

inflação do período, que foi de 104,3%, de acordo com o INPC/IBGE” (Gallo, 2010, s/p.). 

Em casos extremos, há instituições cujas mensalidades chegam a R$ 94 (cf. Gallo, 2010, 

s/p.). Um estudo da Hoper do mesmo ano indica um valor médio distinto das mensalidades, 

R$ 457; para o estado de São Paulo, R$ 373 (Braga, 2009, p. 38). Esse rebaixamento, 

porém, não é economicamente viável para todas as empresas, sobretudo as menores e/ou 

financeiramente mais frágeis. “‘Quando entram em guerra de preços, as empresas acabam 

esquecendo a sua margem mínima para operar e, com o tempo, vão para o buraco. É um 

tiro no pé’, disse Rodrigo Capelato, diretor-executivo do Semesp”. Isso ocorre porque, em 

condições mínimas de qualidade, “para se equilibrar, uma instituição deve cobrar 

mensalidade média de R$ 450, diz Carlos Monteiro, consultor em ensino superior” (Gallo, 

2010, s/p.). Embora, cabe dizer, esse valor de equilíbrio não seja válido para as empresas 

gigantes do setor, pois elas têm mensalidades médias abaixo deste valor – como exemplo, a 

Anhanguera Educacional tinha, em 2010, uma mensalidade média de R$ 278 (Lira, 2012, 

s/p.) – e, ao mesmo tempo, vêm obtendo lucro suficiente para deixar bastante animados os 

investidores da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa). 
 

O setor que contribuiu com o maior número de resultados acima da expectativa foi o de 

educação, que viu as três empresas cobertas pela Convalores superarem as expectativas. 

O ensino superior brasileiro parece estar cada vez mais abrangente, enquanto a educação 

à distância também ganha forças. Esta é a fórmula dos ganhos da Kroton (KROT11). 

‘Assim como seus principais concorrentes, a empresa conseguiu elevar de forma 

expressiva sua base de alunos, muito em função das importantes aquisições realizadas 

recentemente’, afirma a equipe da corretora paulista. Estácio (ESTC3) e Anhanguera 

(AEDU3) também superaram as estimativas de analistas com números acima do 

esperado (Moreno, 2012, s/p.). 
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Na tabela 2 (abaixo), observa-se, no caso da Anhanguera, um declínio do valor da 

mensalidade média recebida ao longo da segunda metade da última década, mas isso não 

tem afetado as taxas de lucro bruto e, muito menos, num contexto de enorme expansão da 

base de matriculados, da massa de lucro. Inclusive, nos últimos dois anos, a consolidação 

do mercado tem possibilitado à empresa reverter a tendência declinante das mensalidades, o 

que também explica o entusiasmo com suas ações no mercado financeiro. 

 

Tabela 2 – Informações contábeis (de acesso público) da empresa Anhanguera 

Educacional. 

    Lucro Bruto 

 Matrículas 

Mensalidade 

média recebida 

por aluno* 

Ticket 

Médio** 
R$ 

(milhões) 
% 

2005 16.600 458 - - - 

2006 24.500 477 382,3 50,6 44,6 

2007 56.700 484 401,8 122 45 

2008 158.000 445 336,4 264,8 40,5 

2009 255.000 380,4*** 280,3 379,9 42 

2010 292.000 402,8*** 278,6 431,6 43,8 

2011 400.000 470,3*** 292,5 536,4 43,5 

2012 429.000 480,1*** 312,2 556,3 40,8 

Evolução em 

valores reais 
(2006-2012)**** 

– 655 524,8 – – 

% – -36,4% -68,1% – – 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos balanços trimestrais direcionados aos investidores publicados 

pela empresa (http://www.anhanguera.com/ri/). 

* Não se pode confundir com o valor médio das mensalidades dos cursos ofertados, pois aqui se trata do 

valor médio das mensalidades recebidas pela IES (ou seja, receita bruta das mensalidades dividida pelo 

número de alunos matriculados). 

** Segundo a empresa, ticket médio é o valor resultante da receita líquida dividida pelo número de alunos 

matriculados. 

*** Na ausência desses dados explícitos nos balanços e planilhas financeiras da empresa, os autores os 

obtiverem de modo indireto – isto é, por meio de cálculos próprios. 

**** Como são médias anuais, os cálculos de ajuste tiveram como referência jun./2006 e jun./2012. Base 

INPC (IBGE). 

 

Como vimos, sob as condições de produtividade crescente e intensa concorrência, as 

empresas mais produtivas e de maior fôlego financeiro – e, portanto, aquelas nas quais a 

exploração da força de trabalho é maior – sobrepujam suas concorrentes. Isso explica 

porque, num momento em que várias instituições de pequeno e médio porte enfrentam uma 

crise severa, grandes empresas do setor estão superando as expectativas de lucratividade. 

Fato somente possível porque, nessa disputa, suas condições favoráveis lhes permitem uma 

http://www.anhanguera.com/ri/


 
RONALDO F. DOS S. GASPAR e TÂNIA DA C. FERNANDES 
 
 

 
895 

apropriação do quantum normal (médio) de mais-valia como, também, de um quantum 

excepcional
40

, fazendo com que a ascensão das taxas de lucro, a ampliação dos 

investimentos e da escala de atuação sejam compatíveis com a oferta de cursos por preços 

abaixo dos valores correspondentes ao trabalho socialmente necessário à sua “produção”, 

estrangulando as concorrentes
41

. Sobre essa compatibilidade – obtenção de lucro com 

mercadorias (serviços) vendidas abaixo de seu valor –, cabe uma precisa citação de Marx, 

que, ao mostrar o quanto as relações sociais reificadas e reificantes do capital dificultam a 

efetiva apreensão científica da realidade, nos ensina: 
 

a mais-valia é, primeiro, um excedente do valor da mercadoria sobre seu preço de custo. 

/.../ Se, portanto, a mercadoria é vendida por seu valor, então se realiza um lucro que é 

igual ao excedente de seu valor sobre seu preço de custo, portanto igual a toda a mais-

valia contida no valor-mercadoria. Mas o capitalista pode vender a mercadoria com 

lucro, embora a venda abaixo do seu valor. Enquanto seu preço de venda estiver acima 

de seu preço de custo, ainda que abaixo de seu valor, sempre é realizável parte da mais-

valia nela contida, sempre se obtendo, portanto, lucro. /.../ Daí se explicam fenômenos 

cotidianos da concorrência, como certos casos de venda a preço baixo (underselling), 

nível anormalmente baixo dos preços das mercadorias em certos ramos industriais etc. 

(Marx, 1986(IV), pp. 28; 30). 

 

Num ciclo de retroalimentação, temos, portanto, a seguinte situação no âmbito das 

relações entre exploração do trabalho e concorrência intercapitalista. De um lado, o 

aumento da mais-valia constitui um componente fundamental para a concorrência, pois é 

um trunfo das empresas mais produtivas, que, em razão disto, podem até mesmo vender 

suas mercadorias/serviços abaixo do seu real valor e, assim, ampliar sua participação no 

mercado. De outro, enquanto não é eliminada, essa mesma concorrência força a referida 

subvalorização da mercadoria/serviço e, com isso, dificulta a realização de toda a mais-

valia apropriada dos trabalhadores. E, embora sua análise fique circunscrita ao campo 

fenomênico, é desse efeito negativo da concorrência que se ressentem os administradores 

da Anhanguera ao informar um dos motivos pelos quais o ticket médio da empresa não 

cresceu de maneira linear em todas as suas unidades no ano de 2012. Pois bem, depois de 

salientar a expansão da EAD, com tickets médios inferiores aos cursos presenciais, afirmam 

que o segundo motivo é o 
 

forte crescimento das unidades adquiridas (2010/11), concentradas principalmente na 

Região Metropolitana de São Paulo, que, enquanto permitindo uma maior escala dada a 

maior densidade populacional, é um mercado mais competitivo e portanto com tickets 

médios menores em comparação a outras regiões do país (Anhanguera, 2013a, p. 6). 

 

Por conseguinte, essa oligopolização crescente do ensino superior privado de massa – e 

a correspondente diminuição da concorrência neste segmento – é o motivo pelo qual as 

mensalidades médias têm, nos últimos dois anos, sofrido majorações positivas
42

, pois o 

chamado “realinhamento de preços” somente é viável num contexto concorrencial 

favorável. 
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Considerações finais 
 

Sem negligenciar outras dimensões deste complexo problema que é a crise da educação 

brasileira – algumas das quais foram ou serão tratadas em outros artigos – e, em particular, 

da baixa qualidade do ensino superior privado, considera-se que ela não poderá ser 

adequadamente resolvida sem o combate à mercantilização, sobretudo na forma de 

instituições com fins lucrativos, e a melhoria das condições de trabalho docente. Pois, como 

lembra Vasapollo (2005, p. 27), 
 

a nova organização capitalista do trabalho é caracterizada cada vez mais pela 

precariedade, pela flexibilização e desregulamentação, de maneira sem precedentes para 

os assalariados. É o mal-estar do trabalho, o medo de perder seu próprio posto, de não 

poder ter mais uma vida social e de viver apenas do trabalho e para o trabalho, com a 

angústia vinculada à consciência de um avanço tecnológico que não resolve as 

necessidades sociais. É o processo que precariza a totalidade do viver social. 

 

Igualmente, ainda que num acento emancipatório mais vincado, Antunes sustenta que 

“uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido 

fora do trabalho. Em alguma medida, a esfera fora do trabalho estará maculada pela 

desefetivação que se dá no interior da vida laborativa” (Antunes, 1999, p. 175). E, embora 

uma transformação social profunda não seja uma possibilidade imediata, e nem haja 

qualquer pretensão em quantificar as responsabilidades dos diversos elementos que 

compõem a educação como complexo social, necessita-se pesquisar com maior 

profundidade como o declínio salarial e a precarização das condições de trabalho têm 

impacto sobre a totalidade da vida do docente (Lacaz, 2010; Lemos, 2010). E mais, como 

afetam o envolvimento e o comprometimento do docente com suas atividades laborativas e 

aspirações acadêmico-intelectuais, desdobrando-se negativamente sobre os processos de 

ensino-aprendizagem e seus resultados – isto é, sobre a formação intelectual e ético-moral 

de seres humanos. 

Enfim, os resultados mais evidentes da atual dinâmica de mercantilização da educação 

superior no país têm sido a intensificação da exploração dos trabalhadores deste setor da 

economia (docentes e administrativos) e a concentração de capitais, com óbvias 

consequências negativas para a qualidade da educação ofertada – tanto em sua dimensão 

profissional quanto humanística. E, em maior escala, no contexto do sociometabolismo 

global do capital, há que se atentar para a inequívoca contribuição que tal sistema 

educacional fornece à manutenção da subalternidade econômica e política da nação
43

. 
 

 

 

Notas 

 
1. O crescimento do setor privado com fins lucrativos tem ocorrido “em todas as regiões em desenvolvimento. Um exemplo 

dramático é o Brasil, onde, em 2005, instituições legalizadas com fins lucrativos eram responsáveis por 19% do total de matrículas 
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no ensino superior, não muito menor do que todo o setor público” (Bjarnason, 2009, p. 20). Qualificado como dramático em 
2005, como esse crescimento poderia ser qualificado nos dias atuais? 

2. Entre 2001 e 2009, enquanto as instituições tradicionais (sem fins lucrativos) declinaram 17,7%, as empresas de educação 
cresceram 178,7%. 

3. E, diga-se, melhor ainda se puder fazê-lo num ambiente em que podem comprar/consumir outras coisas: de pratos variados a 
roupas, sapatos e cosméticos, passando pelos serviços de academia, bares etc. Para Rodrigues, um breve olhar sobre os campi de 
muitas IES atuais “é suficiente para captar a existência de um movimento caracterizado pela ida da universidade ao shopping center e 
de outro análogo, porém no sentido inverso, caracterizado pelo ingresso do shopping center no campus universitário” (Rodrigues, 
2007, p. X-XI). 

4. Como, nesse caso, dada sua natureza de serviço coletivo, a mercadoria é usufruída por diversos compradores ao mesmo tempo, é 
óbvio que, por vários motivos, atritos ocorrem, tanto pelas distintas capacidades de pagamento dos compradores (que frustra os 
vendedores) quanto pelas expectativas, experiências e/ou resultados que, para os diversos indivíduos, podem ser mais ou menos 
convergentes ou frustrantes em relação à mercadoria comprada. Esses, porém, são efeitos secundários de uma troca que, no 
essencial (e na média), corresponde aos anseios de compradores e vendedores dessa relação mercantil. 

5. “Na circulação, produtores e consumidores só se confrontam como vendedores e compradores” (Marx, 1986(I), p. 135). 
6. Desmistificando os discursos dos ideólogos burgueses, que idealizam um suposto caráter “colaborativo” e de convergência de 

interesses entre capital e trabalho – como se as empresas fossem organizações democráticas –, Marx esclarece: “se, portanto, a 
direção capitalista é, pelo seu conteúdo, dúplice, em virtude da duplicidade do próprio processo de produção que dirige, o qual por 
um lado é processo de trabalho para a elaboração de um produto [ou, poderíamos dizer, prestação de um serviço], por outro, 
processo de valorização do capital, ela é quanto à forma despótica” (Marx, 1986(I), p. 263). 

7. É vasta e complexa a discussão que envolve produção e apropriação do valor, trabalho produtivo e trabalho improdutivo; porém, 
dado o escopo e o curso de nossa reflexão, aqui, ela é irrelevante.  

8. O meio de produção “nunca agrega mais valor do que em média perde por seu desgaste” (Marx, 1986(II), p. 18). 
9. Segundo Marx (1986(I), p. 165), o trabalhador, “pelo mero acréscimo de novo valor, conserva o valor antigo /.../ No mesmo 

instante, o trabalho, em uma condição, tem de gerar valor e em outra condição deve conservar e transferir valor”. Portanto, o 
trabalho é a “fonte viva do valor” que, à ação deletéria das forças naturais incontroladas, atua sobre os objetos e, assim, organizando 
aquelas com determinados fins, mantém os frutos do trabalho passado e produz novas riquezas (cf. Marx, 2011, p. 230). 

10. Inclusive, a redução do preço é uma necessidade porque, produzindo em maior escala, ele necessita ampliar o mercado ou, ao 
menos, sua participação nele. 

11. Nas palavras de Marx (1986(I), p. 253), “aquela mais-valia extra desaparece tão logo se generaliza o novo modo de produção, pois 
com isso a diferença entre o valor individual das mercadorias mais baratas e seu valor social se desvanece”.  

12. “O exército industrial de reserva consiste em trabalhadores desempregados que, através de sua concorrência ativa no mercado de 
trabalho, exercem uma pressão constante no sentido de reduzir o nível de salários” (Sweezy, 1986, p. 79). 

13. “O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora engrossa as fileiras de sua reserva, enquanto, inversamente, a maior  
pressão que a última exerce sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e à submissão aos ditames do capital” (Marx, 1986(II), p. 
203). 

14. Em diversos sindicatos de professores do país, há notícias sobre a política de compra de instituições e redução de salários de 
docentes e funcionários – demissão e contratação de novos trabalhadores por salários inferiores – pelas grandes do setor: 
Anhanguera, Kroton, Estácio etc. No balanço do 4º trimestre de 2008 da Kroton, temos um exemplo de como essa política fica 
registrada nos “anais” da empresa: “No 4T08, tivemos ajustes expressivos em todas as unidades de ensino superior adquiridas, 
gerando custos não recorrentes, no montante de R$ 5 milhões, em rescisões trabalhistas. Esses custos referem-se à adequação do 
quadro docente e operacional das faculdades às políticas de cargos e salários da Kroton, com reflexos positivos no médio e longo 
prazo” (Kroton, 2009, p. 6). Sobre esse espinhoso tema, é difícil encontrar informação mais explícita.  

15. Não dá para saber, no entanto, por quanto tempo. No estado de São Paulo, por exemplo, há uma lei que, desde 2011, autoriza a 
substituição de até 20% da carga horária total dos cursos de ensino médio presencial por EAD. 

16. De modo claro, Sweezy explica: “a composição orgânica do capital é uma medida da proporção na qual o trabalho é equipado com 
materiais, instrumentos e maquinaria no processo produtivo” (Sweezy, 1986, p. 64).  

17. No caso em questão, é necessário esclarecer que o termo produtividade é aqui utilizado para qualificar o aumento de tarefas sob o 
encargo do professor num tempo determinado, o que significa, durante a jornada de trabalho, aumento do número de alunos sob 
sua supervisão em sala de aula ou fora dela – orientações –, das provas e trabalhos para corrigir, tarefas administrativas etc. 
Portanto, diferentemente das análises que tratam do tema nas IES públicas, não privilegiamos a dimensão da pesquisa científica 
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(quantidade de artigos, livros, eventos etc.), pois, nas IES privadas, esta atividade tem pouca relevância/presença na composição 
das atividades totais. Nelas, os professores desenvolvem atividades fundamentalmente relacionadas ao magistério stricto sensu. 

18. Para as instituições educacionais, essa importância dos professores é dupla: de um lado, por sua posição no processo de ensino-
aprendizagem; de outro, por constituírem “o principal componente do custo” de suas operações (Anhanguera, 2009, p. 95). 

19. “Qualquer capitalista que puder manter vantagem no setor de métodos técnicos pode conseguir maior taxa de mais-valia e, 
portanto, também maior taxa de lucro que seus competidores” (Sweezy, 1986, p. 65).  

20. No caso das empresas de educação, esse valor está expresso, como tendência, no preço das mensalidades. 
21. É o caso, por exemplo, do Prouni e do Fies. Como contrapartida a benefícios fiscais, o Prouni exige a abertura de vagas em IES 

privadas; enquanto isso, o Fies é a concessão de crédito aos estudantes para o pagamento das mensalidades. Em ambos os casos, 
incentiva-se o privado em detrimento do público e, no caso do último, ainda transferindo o custo para os próprios estudantes. 

22. Essas informações foram obtidas nos balanços da empresa divulgados a cada trimestre. Para efeito de comparação, utilizamos os 
dados referentes ao último trimestre de cada ano. Com a fusão com a Kroton, desde o segundo trimestre de 2014, os dados foram 
incorporados aos desta empresa. Para maiores informações, pode-se consultar: 
http://ri.kroton.com.br/kroton2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=51667&conta=28&id=193301 

23. Para efeito de esclarecimento, é importante saber que, como é comum que docentes trabalhem em mais de uma instituição, a 
somatória de docentes atuando nas instituições não nos fornece o número de docentes da categoria, mas apenas de funções docentes 
ocupadas. Portanto, por meio da razão entre docentes e funções docentes podemos saber o x de função docente que cada docente 
ocupa; ou seja, na média, em quantas instituições cada docente trabalha. 

24. “Enquanto nas instituições tradicionais o professor desenvolve o currículo – de tal modo que o mesmo curso poderia ter enfoques, 
objetivos e metas diferentes dependendo de quem é o professor –, nas instituições com fins lucrativos os currículos são 
estandardizados. De um curso a outro, a pedagogia é mais similar do que diferente” (TIERNEY, 2012, p. 6). Na Estácio, por 
exemplo, “o uso intensivo da tecnologia se estende ao monitoramento da qualidade de ensino, com a aplicação de provas de 
abrangência nacional para cada disciplina” (ESTÁCIO, 2013, p.35). E mais, “outro projeto que recebe atenção constante é a 
formação e a manutenção de nosso Banco de Questões. Elaboradas por nossos especialistas, essas questões devem contemplar a 
totalidade de disciplinas ministradas em todos os cursos que oferecemos no Brasil, e contribuem para garantir um padrão de 
avaliação uniforme em relação a todas as nossas unidades. Em 2012, produzimos 107 planos de ensino, 2.212 planos de aula e 72 
mil questões, alimentando um banco com um total de 149 mil questões de prova, arquivadas e disponíveis para serem usadas nas 
provas presenciais e de EAD” (Estácio, 2013, p. 34). Com tamanha padronização, emerge uma pergunta: aonde vai parar a 
autonomia docente, necessária tanto para a qualidade e o desenvolvimento do pensamento crítico na universidade como, também, 
para que a atividade laborativa do professor seja provida de sentido e não mera práxis burocrática? 

25. Embora, é claro, altere a proporção das partes necessária e excedente da jornada de trabalho e, também, provoque uma redução do 
custo de produção (cujas implicações trataremos mais adiante). 

26. “O valor da força de trabalho, como o de toda mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à produção, portanto, 
também reprodução desse artigo específico”. Essa mercadoria, porém, é parte componente de seres humanos vivos, reais, com 
necessidades diversificadas, necessidades relativas à história de seu país, da luta de classes, de sua atividade profissional etc. “Em 
antítese às outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho contém, por conseguinte, um elemento histórico e 
moral” (MARX, 1986(I), p. 141). Numa categoria específica, por exemplo, ela pode flutuar para cima ou para baixo em razão da 
incorporação de trabalhadores oriundos de determinados estratos sociais, isto é, estratos com níveis de vida mais ou menos elevados 
do que a categoria de destino. 

27. Sobre o tema, inclusive, estamos organizando uma pesquisa com a finalidade de iluminar alguns aspectos dessa questão. 
28. Cálculo efetuado com a calculadora do BC – com dados de inflação referentes ao INPC – e valores referentes aos salários mínimos 

dos respectivos anos. 
29. Este, ademais, é um assunto bastante presente na imprensa sindical. 
30. Valores ajustados para nov. de 2009. 
31. Conforme os dados do CGEE que classificam os trabalhadores de acordo com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas). 
32. Maiores e melhores empresas do Brasil em 2010. Ver http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/2010/. 
33. Mais recentemente, em julho de 2015, uma pesquisa feita pela consultoria Oscar Malvessi, a pedido da Federação dos Professores 

do Estado de São Paulo (Fepesp), constatou justamente essa tendência. De acordo com ela, “as companhias Kroton (Anhanguera), 
Anima, Estácio e Ser, que têm capital aberto, tiveram, em média, salto de 201% na receita líquida no período [entre 2010 e 2014]. 
A bruta, sem desconto de impostos, saltou 233%. Um desempenho considerado extraordinário no País. A maior parte desses 
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recursos foi revertida em lucro aos acionistas. A Kroton, por exemplo, gastou no ano passado 29% da sua receita com os 
professores - em 2010, esse porcentual era de 52%. A Ser Educacional manteve esse gasto estável no período e em 2014 gastava 
26% /.../ O gasto com professores no Mackenzie responde por 67% da receita. Na Unicsul, empresa particular de capital fechado, 
é de 52%. Nas públicas, esse porcentual quase sempre supera 70%” (TOLEDO; SALDAÑA; BURGARELLI, 2015, p. A15). 

34. Sobre a precarização, inclusive, abundam relatos e processos contra instituições que, dentre outras falcatruas, admitem professores 
por meio de cooperativas fraudulentas, efetuam contratos temporários, não cumprem com suas obrigações trabalhistas legais e, na 
pós, contratam o professor para lecionar módulos e o obrigam a abrir firma para efetuar contrato como se ele fosse pessoa jurídica. 

35. No caso da Anhanguera, os polos são operados pela empresa e por parceiros locais. 
36. Portaria n. 4.059, de 10 de dezembro de 2004 (Ministério da Educação). A modalidade EAD aumenta a quantidade de discentes 

por turma e, de modo geral, implica em rebaixamento dos salários e da qualificação do professor – que, nesse caso, pode ser 
rebaixado a (ou substituído por um) tutor. Por isso, num dos releases da Anhanguera, comentando o último trimestre de 2009, 
lemos que um dos motivos para a redução de custos naquele período, dentre outros, foi “o crescimento em Campus do número de 
alunos em cursos com disciplinas à distância” (Anhanguera, 2010, p. 7), que, ademais, “apesar de ter ticket por aluno mensal mais 
baixo /.../ que o dos cursos da graduação presencial”, tem “ticket por sala diário mais alto” (Anhanguera, 2010, p. 6).  

37. Há uma longa discussão sobre os cargos de professor e de professor-tutor. Não é aqui o lugar para tratar disto, mas cabe registrar 
apenas que, de modo geral, os professores-tutores se consideram basicamente professores e, portanto, almejam conquistar o 
mesmo status e remuneração, até mesmo para que a própria distinção desapareça (“Tutor é professor” – Carta de João Pessoa, 2011 
– 8º Seminário Nacional ABED). No entanto, para semear cisões e, por meio da desvalorização do status do professor-tutor, 
rebaixar salário e aumentar a exploração, o patronato insiste na diferenciação das funções. 

38. Bancários e assistentes, com raras exceções, encerram suas atividades no horário de expediente. No caso do operário, também, pois 
se há mais peças a fazer num dia, essas peças serão feitas no interior de sua jornada de trabalho. 

39. Digitação de programas de ensino, temas e atividades de aulas, faltas, notas, além de alimentar plataformas com conteúdos, 
responder e-mails, participar de reuniões etc. 

40. “A forma como um capitalista pode obter um mais-lucro, ou seja, um lucro extraordinário, consiste em conseguir produzir sua 
mercadoria [ou serviço] a preços de produção inferiores ao valor de mercado, isto é, a um preço de custo inferior ao do próprio 
ramo. Então, se se mantém constante o nível de produção e se continua vendendo pelo valor ou a preço de mercado [que já contém 
a taxa normal de lucro], ele embolsa a diferença” (Enguita, 1993, p. 276).  

41. Em fins de 2009, enquanto a Anhanguera Educacional alcançava um lucro de R$ 72,9 milhões (Anhanguera, 2010, s/p.), o BNDES 
preparava uma linha de crédito para auxiliar as instituições privadas em crise (Pinho, 2010, s/p.). 

42. “Depois de 11 anos em queda contínua, o preço médio das mensalidades nas faculdades privadas no País deixou de cair. De 2000 
para 2010, o valor de referência passou de R$ 665 para R$ 482, uma redução de 27,5%. Com o cenário de retomada dos preços, 
consolidado agora em 2012, o reajuste das mensalidades já atingiu 7,5% em relação ao ano passado” (Lira, 2012, s/p.). 

43. Numa terminologia comum nos anos 1970, Florestan Fernandes assinalou que “as universidades das nações subdesenvolvidas 
também estão inseridas nessas relações de dependência e concorrem para preservar as formas de subordinação cultural existentes, 
servindo de elo à assimilação de cultura produzida nas nações desenvolvidas e hegemônicas, que exercem o monopólio da difusão 
das formas básicas de saber” (Fernandes, 1976, pp. 194-5). Nesse sentido, talvez as instituições de ensino superior que mais têm 
crescido no cenário educacional, muito mais desqualificadas do que as criticadas por Florestan, estejam em consonância com a 
fragilização qualitativa e quantitativa do parque industrial brasileiro que, na atualidade, tem sido denunciada por muitos 
economistas. 
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