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RESUMO

A  presente  pesquisa  se  insere  no  campo  da  educação  superior  e  busca

compreender  como  professores  que  integram  Programas  de  Pós-Graduação  da

Universidade Federal de São João del-Rei significam seu trabalho e quais são as

estratégias que utilizam para lidar com os desafios impostos à prática docente, tendo

em vista  um contexto marcado pela intensificação e precarização do trabalho.  A

teoria  enunciativa  de  Mikhail  Bakhtin  é  assumida  como  referencial  teórico-

metodológico  da pesquisa  e  a  entrevista  dialógica  como instrumento  privilegiado

para a construção dos dados. Foram realizadas seis entrevistas com professores

que integram quatro Programas de Pós-Graduação da UFSJ vinculados a cursos de

formação docente e a análise dos enunciados foi organizada em três categorias: Ser

professor universitário; Trabalho docente e produtivismo acadêmico: intensificação,

precarização  e  adoecimento  do  professor  universitário;  Entre  a  resistência  e  a

desistência:  as  estratégias  de  enfrentamento  dos  professores.  O  movimento

analítico revelou que os sentidos construídos pelos entrevistados são múltiplos, pois

refletem  a  história  de  vida  dos  sujeitos  e  suas  trajetórias.  Os  discursos  dos

professores apontam elementos que intensificam e precarizam o trabalho docente,

tais como: a extensão da jornada, a falta de recursos na instituição, a diversidade de

atividades,  o  dispêndio  de  tempo  com  funções  administrativas,  a  pressão  por

produtividade, a tripla jornada da mulher, a falta de segurança e o esgarçamento das

relações interpessoais. A desistência da carreira, e mais especificamente do trabalho

na  pós-graduação,  é  apontada  como  possibilidade  por  alguns  professores.  A

autopercepção,  o  autocuidado,  as  atividades  físicas,  a  meditação,  a  oração  e  a

análise são vistas pelos professores como algumas estratégias de enfrentamento.

Além disso, a perspectiva da resiliência foi também apontada como estratégia de

enfrentamento e situa-se entre os movimentos de desistência e resistência. Conclui-

se que o trabalho do professor na educação superior tem se tornado cada vez mais

um trabalho doente,  pois não só a figura do professor adoece,  como também o

próprio processo de trabalho. Desse modo, a pesquisa sobre o trabalho do(c)ente

constitui-se  como  uma  proposta  atual  e  relevante  no  estudo  do  trabalho  na

educação superior.

Palavras-chave: Trabalho  docente.  Pós-graduação.  Produtivismo.  Mal-estar

docente. Desistência-resistência.



ABSTRACT

The  present  research  is  inserted  in  the  field  of  higher  education  and  seeks  to

understand how teachers, who are part of Post-Graduation Programs at the Federal

University of São João del-Rei (UFSJ) mean their work and what strategies they use

to  deal  with  the  challenges imposed  on teaching  practice,  considering  a  context

marked by the intensification and precariousness of work. The enunciative theory of

Mikhail Bakhtin is assumed as a theoretical-methodological reference of the research

and the dialogical interview as a privileged instrument for the construction of the data.

Six  interviews were carried out  with  teachers who integrate four  Post-Graduation

Programs at the Federal University of São João del-Rei (UFSJ) linked to the teacher

training  courses  and  the  analysis  of  the  statements  was  organized  into  three

categories: being a university professor; teaching work and academic productivism:

intensification,  precarization  and  sickness  of  the  university  professor;  between

resistance  and  withdrawal:  the  coping  strategies  of  teachers.  The  analytical

movement  revealed that  the senses constructed by the interviewees are multiple

because  they  reflect  the  life  history  of  the  individuals  and  their  trajectories.  The

teachers'  discourses  point  to  elements  that  intensify  and  make  precarious  the

teaching  work,  such  as:  the  length  of  the  journey,  the  lack  of  resources  in  the

institution, the diversity of activities, the time spent with administrative functions, the

pressure for productivity, the triple journey of the woman, the lack of security and the

collapse  of  interpersonal  relations.  The  withdrawal  of  the  career,  and  more

specifically of the work in the post-graduation, is pointed out as possibility by some

teachers. The self-perception, the self-care, the physical activities, the meditation, the

prayer, and the analysis are seen by teachers as some coping strategies. Besides

that, the perspective of resilience has also been identified as a coping strategy and it

is situated between the quitting and resistance movements. It can be concluded that

the work of the teacher in higher education has become more and more a sick work,

because not only the figure of the teacher falls ill, but also the work process itself.

Thus, the study of teaching (sick) work constitutes itself as a current and relevant

proposal in the study of teaching work in higher education.

Keywords:  Teaching work.  Postgraduate  studies.  Productivism.  Teacher  malaise.

Quitting-resistance.
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OS PRIMEIROS PASSOS

Ninguém  caminha  sem  aprender  a  caminhar,
sem aprender  a fazer  o caminho caminhando,
refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs
a caminhar.

(Paulo Freire)

O desafio da caminhada é lançar-se rumo ao desconhecido, é deslocar-se de

um ponto de partida e não saber como e onde se pretende chegar. Para dar os

primeiros passos é preciso aprender a caminhar, entre quedas e tropeços, rumo à

concretização dos objetivos que se deseja alcançar. É nesse sentido que Geraldi

(2005) aponta que “todo o ponto de chegada é também um ponto de arrancada

nesta transformação perene, porque sempre há algo a ser alcançado, algo que não

está  na origem como essencialidade  fixa  do  humano,  mas que  está  sempre  se

fazendo” (p. 16). Assim, na minha constante inconclusão, no meu inacabamento, vou

me (re)fazendo, buscando o sonho que me propus a caminhar. 

Chegar onde cheguei, não foi uma tarefa fácil. Foi ao longo da caminhada que

aprendi a caminhar e qual caminho seguir. Um caminho que foi percorrido a partir do

lugar que ocupo como sujeito histórico, datado e marcado, e que possibilitou que eu

me encontrasse por meio do encontro com o outro,  numa relação de alteridade.

Rememorar  o  passado,  neste  contexto,  permite  que  eu  reconstrua  a  trajetória

percorrida até o momento vivenciado, ressignificando-a e buscando refletir à luz das

minhas  experiências  passadas,  as  indagações,  os  questionamentos  que  busco

investigar  nesta  pesquisa.  Diante  disso,  rememoro  minha  entrada  no  curso  de

Pedagogia,  minha  atuação  como  professora,  meu  ingresso  no  Mestrado  em

Educação e no Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico (GECDiP). 

Desde criança, gostava de brincar e imitar as professoras que tive e que de

alguma  forma  exerceram  influência  na  escolha  em  me  tornar  professora,  seja

através da dedicação, como, também, pelo comprometimento com que encaravam o

exercício  da  prática  docente.  Aos  15  anos  de  idade,  envolvida  nesse  contexto,

comecei a dar aulas particulares para alunos do ensino fundamental I e II em minha

casa. Essa experiência contribuiu ainda mais para a escolha da minha profissão e

como uma forma para que eu continuasse na busca incessante pelo conhecimento.



16

Assim, em 2008, ano em que concluiria a terceira série do ensino médio, decidi

prestar o vestibular para Pedagogia. A escolha de qual profissão seguir foi imediata,

desde cedo já sabia que queria ser professora.

Ingressei no curso de Pedagogia da Universidade Federal de São João del-

Rei  no ano de 2009.  Foram quatro anos de muito aprendizado,  participação em

semanas acadêmicas, palestras, oficinas, programas de capacitação em Educação

de Jovens e Adultos (EJA) e economia solidária, como também de experiência em

sala de aula, por meio dos estágios supervisionados. No decorrer da graduação, fui

me apaixonando ainda mais pelo curso e pelas disciplinas, principalmente aquelas

ligadas à ludicidade, arte-educação, à formação integral do ser humano. Foi assim

que conheci  professores que efervesceram a minha vontade de não ser  apenas

professora, mas também pesquisadora. 

Em  2011,  após  ter  demostrado  interesse  na  área,  fui  convidada  pela

professora doutora Lúcia Helena Pena Pereira a desenvolver, junto com ela, uma

pesquisa de Iniciação Científica1. Tratava-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica

que  buscou  analisar  como  a  Bioexpressão  contribui  para  diminuir  o  mal-estar

docente,  tendo  como  base  as  atividades  lúdicas  como  recurso  para  o

desenvolvimento da resiliência2 do professor.  Naquele momento, foi a primeira vez

em que me vi pesquisadora e adentrava em um campo novo. Como professora em

formação,  desconhecia  a  realidade  na  qual  os  professores  estavam  inseridos,

embora  me  inteirasse  das  informações  veiculadas  na  mídia,  pelos  meios  de

comunicação de massa.

A pesquisa de Iniciação Científica não só permitiu conhecer os males que

afligem  o  dia  a  dia  dos  professores,  as  condições  de  trabalho,  o  adoecimento

1 A pesquisa intitula-se Bioexpressão e saúde do professor: Uma análise sobre as possiblidades da
autopercepção e do autocuidado. A Bioexpressão é definida nessa pesquisa como um conjunto de
conhecimentos teóricos e vivências corporais que proporciona aos professores em formação e aos
já graduados possibilidades de se conhecerem melhor, de se expressarem em sua singularidade e
de investirem em um constante processo de autoformação. Acreditando que através do processo
de autopercepção, de autocuidado e de autoexpressão, o professor possa ter possibilidades de
criar e alimentar novos canais de ser e estar no mundo, e de delinear mudanças em sua trajetória
de  vida  pessoal  e  profissional,  na  pesquisa  de  Iniciação  Científica,  buscamos  relacionar  as
atividades lúdicas ao processo de aquisição da resiliência, como também analisar possibilidades
de as atividades bioexpressivas contribuírem para a saúde do professor.

2 Conceito  comumente  empregado  na  Física  e  na  Engenharia  e  que  tem  sido  aplicado
recentemente  na  área  das  Ciências  Humanas  e  Sociais.  A  resiliência  é  definida  como  a
capacidade de o indivíduo, enfrentar as adversidades, ser transformado por elas, mas conseguir
superá-las.
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docente e as práticas bioexpressivas que contribuem para o desenvolvimento da

capacidade resiliente do professor, como também permitiu que eu me conhecesse

mais, minhas limitações e formas de desenvolvimento da minha própria capacidade

resiliente. Além disso, a pesquisa de Iniciação Científica constituiu-se como alicerce

de meu Trabalho de Conclusão de Curso3 e foi  significativa para a ampliação do

conhecimento na área da educação, do fazer pesquisa, o que me inspirou a seguir a

carreira acadêmica.

Diante disso, em 2012, ano em que concluiria minha graduação, comecei a

esboçar o que seria meu pré-projeto de pesquisa para a seleção no Programa de

Pós-Graduação em Educação: Processos Socioeducativos e Práticas Educativas –

Mestrado em Educação da  Universidade  Federal  de  São João  del-Rei.  Todavia,

naquele ano deparei-me com um obstáculo em minha caminhada e que poderia

mudar o rumo do meu trajeto: a greve das universidades. Com a greve, vi o meu

sonho de seguir a carreira acadêmica sendo postergado. Decidi então dedicar-me

ao término do curso e participar da seleção para o mestrado em outra oportunidade.

Em abril de 2013 concluí minha graduação em Pedagogia, e logo em seguida,

assumi  um cargo efetivo de professora nos anos iniciais  do ensino  fundamental

referente  ao  concurso  realizado  pela  Secretaria  de  Educação  de  Minas  Gerais.

Concomitantemente, fui selecionada para exercer um cargo de professora eventual

no curso de Educação de Jovens e Adultos, por meio do Programa Telecurso, na

Fundação Bradesco. A experiência em sala de aula, tanto com as crianças quanto

com  os  adultos  fez  com  que  aumentasse  o  meu  desejo  de  buscar  uma

especialização, retomar os estudos na área para que eu pudesse aprimorar meus

conhecimentos e me tornar, cada vez mais, uma profissional comprometida com a

formação dos educandos.

Assim  sendo,  iniciei  meus  estudos  na  Pós-Graduação  em  Práticas  de

Letramento e Alfabetização do Núcleo de Educação a Distância da Universidade

Federal  de  São  João  del-Rei  (NEAD).  A educação  continuada  permitiu  que  eu

ampliasse  os  conhecimentos  em  alfabetização,  visto  que  havia  me  tornado

professora alfabetizadora. No entanto, a prática em sala de aula trouxe inquietações

3 O Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  intitulado  Bioexpressão  e  resiliência  do  professor:  Uma
relação  possível,  também estabelece  as  relações  entre  a  Bioexpressão  como  potência  para
diminuir o mal-estar docente, tendo como base as atividades lúdicas como possibilidade para o
desenvolvimento da resiliência do professor.
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e indagações as quais, sozinha, eu não conseguia solucionar. Foi então que após

dois anos trabalhando como professora alfabetizadora, decidi retomar a escrita do

meu pré-projeto de pesquisa e participar da seleção para o mestrado em educação. 

A iniciativa de retomar a escrita do pré-projeto deu-se devido à leitura de um

artigo intitulado Los 8 males del profesor universitario: “es uno de los trabajos más

tóxicos que existen”, publicado no diário online espanhol El confidential: El diário de

los  lectores  influyentes  (BARNÉS,  2014),  que  havia  sido  compartilhado  pela

professora Lúcia Helena em uma rede social. Após a leitura deste texto e diante dos

fichamentos que já havia realizado a respeito da prática docente no ensino superior,

pude perceber que as transformações que acometem as universidades brasileiras

também se instauravam em âmbito internacional. 

Nesse  contexto,  o  pré-projeto  surgiu  como  uma  proposta  de  continuar  o

trabalho  realizado  na  graduação  por  meio  da  Iniciação  Científica  e  Trabalho  de

Conclusão  de  Curso.  A  proposta  vai  além  dos  muros  da  escola,  e  busca

compreender as condições de trabalho do professor na educação superior e seu

adoecimento,  como também as estratégias  que esses profissionais utilizam para

lidar com os desafios do dia a dia. 

Com o ingresso no mestrado, comecei a fazer parte do Grupo de Estudos

Críticos  do Discurso  Pedagógico,  coordenado por  minha orientadora.  O grupo é

orientado  pelo  pensamento  de  Mikhail  Bakhtin  (1895-1975),  Paulo  Freire  (1921-

1997) e pela perspectiva da Análise Crítica do Discurso (ACD) e constitui-se como

espaço de aprendizado, de diálogo e troca de experiências. É o espaço no qual

podemos também pensar e fazer pesquisa. Esse movimento coletivo de pesquisa

muito  contribuiu  para  o  amadurecimento  e  reflexão  acerca  da  minha  própria

pesquisa.

E  é  assim  que  chegamos  à  questão  central  desta  pesquisa:  Como  os

professores significam seu trabalho na universidade, especificamente na pós-

graduação  stricto  sensu,  tendo  em  vista  um  contexto  marcado  pela

intensificação e precarização do trabalho docente, e quais as estratégias de

enfrentamento que utilizam para lidar com os desafios de sua prática?

A busca, portanto, é por compreender os sentidos construídos por professores

universitários que integram Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal
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de São João del-Rei sobre seu o trabalho e as estratégias de que fazem uso para o

enfrentamento  dos  desafios  da  sua  prática  em  um  contexto  marcado  pela

intensificação e precarização do trabalho docente.

As seguintes questões norteadoras orientam a presente proposta:

1. Quais são as transformações ocorridas nas Instituições de Ensino Superior

(IES),  especificamente  nas  públicas,  no  contexto  marcado  pela  reestruturação

produtiva?

2. Como as mudanças oriundas da lógica capitalista afetam o trabalho e a

saúde  dos  professores  na  universidade,  especificamente  os  que  integram  os

programas de pós-graduação da Universidade Federal de São João del-Rei e que

lecionam em cursos de licenciatura da mesma universidade? 

3. Que estratégias esses professores utilizam para superar as adversidades

do dia a dia? Como lidam com o par dialético resistência-desistência?

A pesquisa constitui-se em um estudo de caso que tem como público-alvo os

professores  que  integram  Programas  de  Pós-Graduação  stricto-sensu da

Universidade Federal de São João del-Rei. A UFSJ conta hoje com 24 Programas de

Pós-Graduação stricto sensu. Dentre eles, selecionamos seis programas vinculados

a cursos de formação de professores conforme o quadro a seguir:

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SÃO JOÃO DEL-REI

PGHIS - Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado) - Conceito 3

PGE - Programa de Pós-Graduação em Ecologia (Mestrado) - Conceito 3

PPEDU-Programa  de  Pós-Graduação  em  Processos  Socioeducativos  e  Práticas

Escolares (Mestrado) - Conceito 3

PPGeog - Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado) - Conceito 3 

PROMEL-  Programa  de  Pós-Graduação  em  Teoria  Literária  e  Crítica  da  Cultura

(Mestrado) - Conceito 4

FQMat - Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais (Mestrado e

Doutorado) - Conceito 4

Quadro  1:  Programas  de  Pós-Graduação  stricto-sensu da  UFSJ  selecionados

para participar da pesquisa
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A escolha de tais programas vai ao encontro da minha própria formação inicial

e  a  minha  atuação  como  educadora.  Além  de  pesquisadora,  movo-me  como

educadora.  E,  como educadora,  sou responsável  pela formação dos educandos.

Assim, gostaria de compreender o trabalho docente na formação de professores,

isto  é,  como  sou  formada  em  Pedagogia,  gostaria  de  investigar  os  sentidos

construídos por professores que integram os PPGs acima citados e que lecionam

em cursos de licenciatura sobre o trabalho na educação superior.

Para  essa  investigação,  o  instrumento  de  pesquisa  escolhido  para  a

construção  dos  dados  foi  a  entrevista  dialógica  fundamentada  na  perspectiva

bakhtiniana.  Dos seis  PPGs selecionados,  a  pesquisa  foi  realizada efetivamente

com docentes de quatro desses programas, devido às negociações com os próprios

professores.  Face  a  essa  situação,  foram  realizadas  entrevistas  com  duas

professoras  do  Programa  GE,  dois  professores  que  integram  o  PPEDU,  uma

professora que faz parte do PPGeog e outra que pertence ao FQMat, totalizando

seis entrevistas.

No que se refere à organização da dissertação, esta foi dividida em quatro

capítulos.  O  primeiro  é  dedicado  ao  estudo  do  trabalho  docente,  partindo  da

definição  da  categoria  trabalho em  Marx,  a  compreensão  da  intensificação  do

trabalho  docente  na  universidade  e,  especificamente,  na  Pós-Graduação.  O

segundo capítulo é destinado ao estudo do protagonismo do professor, mal-estar,

Burnout  e as estratégias construídas pelos professores. O percurso metodológico

consiste no terceiro capítulo, que traz a abordagem da pesquisa fundamentada em

Mikhail Bakhtin e a entrevista dialógica como instrumento utilizado para a construção

dos  dados  da  pesquisa.  Por  fim,  no  quarto  capítulo  apresento  a  análise  das

entrevistas realizadas com os professores universitários. É nesse capítulo que se

agitam  os  sentidos  construídos  pelos  professores  acerca  do  trabalho  que

desenvolvem  na  universidade,  inserido  em  um  contexto  de  intensificação  e

precarização desse trabalho, em função do produtivismo e o consequente mal-estar

docente.

É importante destacar que em cada capítulo há uma seção nomeada como A

lente do pesquisador. Essas sessões trazem as relações entre o panorama teórico e

a pesquisa realizada, como também os questionamentos, impressões, sentimentos

da pesquisadora com relação ao outro, no encontro com os sujeitos da pesquisa.
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1 MAPEANDO O CAMPO: A METAMORFOSE DO TRABALHO DOCENTE NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Não  há  coisa  alguma  que  persista  em  todo  o
universo.  Tudo  flui,  e  tudo  só  apresenta  uma
imagem passageira. O próprio tempo passa como
um  movimento  contínuo,  como  um  rio…  (…)
Também  nossos  corpos  mudam  sempre  e  sem
descanso… E também a natureza não descansa e,
renovadora, encontra outras formas nas formas das
coisas.  Nada  morre  no  vasto  mundo,  mas  tudo
assume  aspectos  novos  e  variados…  Todos  os
seres têm sua origem noutros seres.

(Ovídio)

Metamorfosear, sinônimo de mudar, transformar...  De um ser em outro, de

uma forma em outra. A poética de Ovídio (1994) convida-nos a pensarmos sobre

esse  processo  de  transmutação  que  afeta  não  só  os  animais,  como  com  as

borboletas, mas os seres humanos e demais seres vivos da natureza e a própria

natureza.  Além  disso,  leva-nos  a  refletir  sobre  as  mudanças  que  ocorrem  nas

diversas instâncias da vida como, por exemplo, o trabalho. Do ponto de vista deste,

a docência, em todos os níveis de ensino, também passa por ressignificações que

acabam por colocar em xeque não só o fazer dos docentes, mas também a saúde

desses  profissionais.  Ao  referenciarmos  a  metamorfose  do  trabalho  docente,

especificamente na educação superior, implica trazermos à tona a realidade em que

os docentes estão inseridos com as mudanças e transformações ocorridas neste

nível de ensino nos dias atuais.

Intensificação, precarização, adoecimento, mal-estar são palavras que fazem

parte do universo vocabular dos docentes na contemporaneidade, seja na educação

básica,  como também na superior.  Esse repertório aumenta,  se considerarmos a

educação superior. “Produtividade, competição, produtivismo,  burnout, doenças do

trabalho,  assédio  moral,  sobrecarga,  intensificação,  angústia,  barateamento,

mediocrização,  classificação,  ranqueamento,  punição”  e  ainda  “Lattes,  pressão,

publicação,  Qualis,  cansaço,  desconforto,  doença,  estresse,  redução  de  tempo,

tempo médio de titulação (TMT) etc.” são algumas das expressões mais comumente

empregadas  por  orientadores,  coordenadores  de  programas  e  pós-graduandos

(BIANCHETTI; MACHADO, 2009, p. 50).
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A universidade tem passado, assim, conforme Silva Jr. e Sguissardi (2013),

por mudanças estruturais, especialmente a estatal pública

que  antes  se  organizava  como  uma  instituição  que,  além  da
formação  de  profissionais,  se  ocupava  da  produção  de
conhecimento, da extensão e prestação de serviços, transforma-se
celeremente  em  organização  que,  nas  últimas  décadas,  oferece
produtos educacionais em resposta às demandas diretas ou indiretas
da  mundialização  financeira  do  capital  (SILVA  JÚNIOR;
SGUISSARDI, 2013, p. 120).

Inseridas neste contexto, as instituições de ensino superior (IES), segundo

Dias e Ramalho (2015), vivenciam atualmente um momento em que necessitam dar

respostas  à  sociedade  e,  ao  mesmo  tempo,  dispõem  de  recursos  escassos  e

insuficientes para atender a essas demandas.  Essas exigências vêm permeadas

assim, conforme Lemos (2011, p. 107):

de  conflitos  e  contradições,  pois,  ao  tempo  em  que  se  esperam
trabalhadores  altamente  qualificados,  inteligentes,  flexíveis,  com
visão  global  e  com  uma  excelente  estrutura  emocional,  essas
mesmas  características  enfrentam  dificuldades  de  se  concretizar
quando se deparam com a estreiteza da lógica do mercado e do
lucro,  transformando-se,  nesse  sentido,  num  processo  de
desqualificação.

O  trabalho  docente  tem  se  metamorfoseado,  assim,  para  dar  conta  das

exigências em torno do seu ofício e os professores acabam tendo que se tornar

profissionais flexíveis e a superar o desafio de serem profissionais multifacetados, a

realizarem um rol de diferentes atividades que vão além do tripé ensino, pesquisa e

extensão.  Nesse contexto,  Rabello  (2009)  aponta que muitas  vezes o professor,

devido a todo esse processo de pressionamento, é visto como “o pivô de todos os

males” (p. 105). 

O resultado dessa ocupação central do professor na retórica educacional e

das  transformações  em  seu  trabalho  é  a  intensificação,  acompanhada  da

precarização das condições de trabalho e do adoecimento docente. Vários autores

têm debruçado seus estudos nesses temas, tais como: Oliveira (2004), Mancebo,

Maués e  Chaves (2006),  Bosi  (2007),  Leher  e Lopes (2008),  Kuenzer  e  Caldas

(2009),  Bianchetti  e  Machado  (2009),  Lemos (2011),  Mota  Júnior  (2011),  Borsoi
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(2012), Santos (2012), Silva (2012), Kuhlmann Jr. (2015), Mancebo (2015), Maués

(2015), Sebim (2015), Zuin e Bianchetti (2015).

O  cenário  da  docência  universitária  é,  assim,  perpassado  por  exigências

burocráticas cada vez mais intensas, que acarretam o acúmulo de atividades pelo

professor. Essas mudanças na configuração do trabalho docente e os obstáculos do

dia  a  dia  vivenciados  pelo  professor,  segundo  Bianchetti  e  Machado  (2009),

contribuem para tensionar as condições de exercício de uma profissão que requer

qualificação  e  comprometimento.  Diante  disso,  na  busca  pela  compreensão  do

trabalho docente, especificamente na universidade, faz-se necessário, contextualizá-

lo na totalidade do trabalho capitalista. Assim, é de fundamental importância definir,

a priori,  a categoria  trabalho.  O capítulo foi  dividido em três partes. Na primeira,

abordamos a categoria  trabalho,  fundamentada em Marx e a docência de forma

geral. A segunda parte é destinada ao estudo da intensificação do trabalho docente

na  universidade.  Na  última  parte  realizo  uma  análise  dessa  intensificação,

especificamente nos programas de pós-graduação.

1.1 Trabalho docente

Uma  aranha  realiza  operações  que  se
assemelham  às  do  tecelão  e  uma  abelha,
através  da  construção  dos  seus  alvéolos  de
cera,  envergonha  muitos  mestres-de-obras
humanos. O que, porém, de antemão distingue o
pior mestre-de-obras da melhor abelha é que ele
construiu  o alvéolo na sua cabeça antes de o
construir  em  cera.  No  fim  do  processo  de
trabalho obtém-se um resultado que, no começo
do mesmo, já na ideia do operário, portanto, já
idealmente,  se  achava  presente.  Não  que  ele
apenas  opere  uma  modificação  de  forma  do
natural; ele realiza, ao mesmo tempo, no natural
o  seu  objectivo,  que  ele  conhece,  e  que
determina como lei o modo do seu agir e ao qual
ele tem de subordinar a sua vontade.

(Karl Marx)

Ao  comparar  o  trabalho  humano  às  operações  realizadas  por  aranhas  e

abelhas, Marx (1996) deixa clara a diferença existente entre o trabalho inserido no

modo de produção capitalista com suas primeiras formas que, segundo ele, eram
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“animalescamente instintivas”. Assim como com as aranhas e abelhas, o trabalho

humano primitivo era instintivo, ao contrário do trabalho atual, em que não apenas é

efetuada  uma transformação  na  natureza,  principal  objetivo  deste  trabalho,  mas

também  no  qual  o  trabalhador  tem  que  subordinar  sua  vontade.  É  a  partir  do

trabalho que o homem, definido por Antunes (2005) como ser social, distingue-se

das formas pré-humanas, pois, “o ser social dotado de consciência tem previamente

concebida a configuração que quer imprimir ao objeto do trabalho no ato de sua

realização” (p. 67). 

Em outras palavras, o trabalho é uma atividade que distingue o homem dos

outros  seres  da  natureza,  pois  este  é  o  único  ser  que  possui  uma  capacidade

teleológica na realização da sua atividade, ou seja, o homem é o único ser capaz de

projetar o resultado do seu trabalho. Assim, “ao pensar e refletir, ao externar sua

consciência, o ser social se humaniza e se diferencia das formas anteriores do ser

social” (ANTUNES, 2005, p. 68).

O trabalho apresenta-se, portanto, “como momento fundante de realização do

ser social,  condição para a sua existência”, tornando-se “ponto de partida para a

humanização do ser social” (ANTUNES, 2005, p. 68). E como criador de valores de

uso,  ou  melhor,  como  trabalho  útil,  é  por  isso  “uma  condição  de  existência  do

homem, independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural

de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana”

(MARX, 1996, p. 172).

O trabalho é assim “um processo entre o homem e a Natureza, um processo

em  que  o  homem,  por  sua  própria  ação,  media  [sic],  regula  e  controla  seu

metabolismo com a Natureza” (MARX, 1996, p. 297). Nesse sentido, “ao atuar, por

meio  desse  movimento,  sobre  a  Natureza  externa  a  ele  e  ao  modificá-la,  ele

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (p. 297). Ou seja, o homem sujeita

a  natureza  aos  seus  próprios  domínios,  diferentemente  das  primeiras  formas

“instintivas”, “animais” de trabalho. Desse modo:

No processo  de  trabalho  a  atividade  do  homem efetua,  portanto,
mediante  o  meio  de  trabalho,  uma  transformação  do  objeto  de
trabalho,  pretendida desde o princípio.  O processo extingue-se no
produto.  Seu  produto  é  um  valor  de  uso;  uma  matéria  natural
adaptada  às  necessidades  humanas  mediante  transformação  da
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forma.  O  trabalho  se  uniu  com  seu  objetivo.  O  trabalho  está
objetivado  e  o  objeto  trabalhado.  O  que  do  lado  do  trabalhador
aparecia na forma de mobilidade aparece agora como propriedade
imóvel na forma do ser, do lado do produto. Ele fiou e o produto é um
fio (MARX, 1996, p. 300).

Codo  et  al  (1993)  revelam que os  estudos já  realizados sobre o  trabalho

parecem esquecer que ele é mágico. Em outras palavras, “é sempre sincrético de

um universo latente, escondido aos olhos do observador ingênuo, sempre não é o

que aparece, sempre se parece com o que não é” (p. 97). Além disso: 

O trabalho é mágico porque é duplo, carrega em si a maldição da
mercadoria, a fantasmagoria do dinheiro: de um lado aparece como
valor  de  uso,  realizador  de  produtos  capazes  de  atender
necessidades  humanas;  de  outro  como  valor  de  troca,  pago  por
salário, criador de mercadoria, e ele mesmo é uma mercadoria no
mercado (CODO et al, 1993, p. 97).

O trabalho enquanto valor de uso é “o ato de depositar significado humano à

natureza, construção de significado pessoal e intransferível, individual”. Como valor

de troca, é “a abstração radical do trabalho específico construída pela equivalência

de  todos  os  trabalhos,  troca  universal,  dinheiro”  (CODO  et  al,  1993,  p.  98).  O

trabalho como valor de uso é entendido aqui como sinônimo de trabalho concreto e

valor de troca, como trabalho abstrato. A dupla convivência do valor de uso e troca

que  compõe  a  mercadoria,  conforme  Codo  et  al  (1993),  é  intrinsecamente

contraditória, pois “tudo se diferencia de tudo, pelo valor de uso, e tudo se iguala

com tudo, pelo valor de troca” (p. 99). Ou seja, o trabalho enquanto valor de uso não

se comporta de modo homogêneo com relação ao seu outro, o trabalho como valor

de troca. Nesse contexto, faz-se necessária a distinção entre trabalho concreto e

abstrato:

Todo trabalho  é,  por  um lado,  dispêndio  de  força de  trabalho  do
homem no sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano
igual ou trabalho humano abstrato gera o valor da mercadoria. Todo
trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem
sob forma especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade de
trabalho concreto útil produz valores de uso (MARX, 1996, p.175).
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A partir desta definição, podemos compreender que o trabalho concreto é o

trabalho considerado útil,  “intercâmbio metabólico entre os homens e a natureza,

condição  para  a  produção  de  coisas  socialmente  úteis  e  necessárias”.  Já  a

dimensão abstrata do trabalho corresponde à “produção voltada para o mundo das

mercadorias  e  da  valorização  do  capital”  (ANTUNES,  2005,  p.  69).  Nesta

perspectiva, quando consideramos o trabalho como ponto de partida do processo de

humanização do ser social  na ordem do capital,  o mesmo torna-se alienado. Ou

seja, há uma reconfiguração do trabalho que deixa de ser uma finalidade básica do

ser social como a busca de sua realização produtiva e reprodutiva no e pelo trabalho

e passa a ser um meio de subsistência em que a força de trabalho se torna uma

mercadoria, objetivando a criação de novas mercadorias e a valorização do capital.

Em vez do trabalho como atividade vital,  que se constitui  como um momento de

identidade entre o indivíduo e o ser genérico, segundo Antunes (2005, p. 72),

tem-se uma forma de objetivação do trabalho em que as relações
sociais estabelecidas entre os produtores assumem, conforme disse
Marx, a forma de relação entre os produtos do trabalho. A relação
social estabelecida entre os seres sociais adquire a forma de uma
relação entre coisas.

Diante  disso,  podemos  compreender  que  se  operou  “uma  metamorfose

básica no universo do trabalho humano sob as relações de produção capitalistas”

(ANTUNES, 2005, p. 72). O trabalho deixou de ser necessidade básica por meio da

qual  se  busca  a  realização  pessoal  e  passou  a  ser  meio  para  garantir  a

sobrevivência. O trabalho tornou-se, assim, nas palavras de Antunes (2005), meio e

não “primeira necessidade” de realização humana. Desse modo, o trabalho é uma

atividade propriamente humana e não importa sua natureza, pois, “é pelo trabalho

que o homem se realiza como ser criador, que pensa, sente e faz” (SILVA, 2012, p.

115). 

Nesse contexto, o trabalho docente não se diferencia dos demais, embora

ainda existam “mitificações e mistificações” que envolvem esse ofício. A profissão

docente já foi considerada um sacerdócio, apesar de alguns ainda a considerarem

assim nos dias atuais. No entanto, a docência possui características semelhantes

com outras profissões, apesar de suas especificidades, como veremos a seguir.
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Em 1995, a Organização Mundial do Comércio (OMC) passou a estabelecer e

a regular os serviços educacionais. A educação, nesse contexto, deixou de ser um

direito e passou a ser materializada sob a forma de um serviço. Um serviço é, para

Marx (1996), “nada mais que o efeito útil de um valor de uso, seja da mercadoria,

seja do trabalho” (p. 310). Em outras palavras, “serviço não é em geral mais do que

uma expressão para o valor de uso particular do trabalho, na medida em que este

não é útil como coisa, mas como atividade” (MARX, 1979, p. 118). Embora o serviço

possa ser útil  como atividade e não como coisa, isso não impede que este seja

explorado de forma capitalista. A partir do momento em que o número de serviços

aumenta, ampliam-se as possibilidades de exploração capitalista nesse setor. 

Diante disso, a educação passou a ser vista como fetiche no mercado, na

condição de produto. Ou seja, na educação há uma relação existente entre o sujeito

que trabalha e seu objeto de trabalho, “o que implica dizer uma relação da qual nem

um nem outro saem incólumes, posto que, ao atuar decididamente sobre seu objeto

de trabalho para  modificá-lo,  também o próprio  trabalhador  se  modifica”  (SILVA,

2012, p. 112). No entanto, “na atual realidade de hegemonia do capital financeiro, da

reestruturação produtiva e de políticas neoliberais, a educação foi alçada a artefato

de primeira necessidade, a moeda de troca, no fragmentado e 'flexível' mercado de

trabalho” (SILVA, 2012, p. 111).

O trabalho docente também é fruto do trabalho capitalista, pois serve à sua

lógica e contradições. A docência está inserida em um processo cujo resultado do

mesmo é um produto. Esta, por sua vez, é uma atividade direcionada a um fim, a

formação humana. Essa formação não pode ser reduzida ao processo de ensino

aprendizagem, pois, “se o trabalho docente envolve conhecimentos e, sobretudo,

valores ético-morais, estes não são os mesmos, dados para sempre, ao contrário,

são  historicamente  concebidos  e  instituídos”  (SILVA,  2012,  p.  113).  O  trabalho

docente possui assim um duplo sentido, o que lhe confere uma dimensão ontológica

e uma materialização histórica.

O trabalho diferencia os seres humanos dos demais seres da natureza, posto

que  são  seres  sociais.  Como  trabalho,  a  docência  tem  como  objetivos  suprir

necessidades sociais além de produzir valores de uso e troca. Para produzir valores

de  uso,  segundo  Kuenzer  e  Caldas  (2009),  o  homem,  por  meio  de  sua  ação,
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modifica a natureza e realiza um produto ou serviço com o intuito de satisfazer as

necessidades humanas.  Já  para  a produção de valores  de troca,  a  finalidade é

acumular riquezas para o capitalista. É nesse último aspecto, acrescentam Kuenzer

e Caldas (2009), que se determina a alienação do trabalhador, pois, o trabalho, seu

controle e decisões sobre ele são detidos pelo capital. Assim como a finalidade do

trabalho docente não é produzir mercadorias, este busca a produção da mais-valia,

ou seja, o trabalho excedente não pago.

O processo de produção capitalista, segundo Marx (1996), não se constitui

apenas em produção de mercadorias, mas um processo que tem como impulso,

“absorver com sua parte constante, os meios de produção, a maior massa possível

de mais-trabalho” (p. 347). Qualquer que seja o trabalho, simples ou complexo, a

mais-valia  resulta  da  extensão  ou  intensificação  desse  trabalho.  Assim  sendo,

podemos compreender que o trabalho docente possui as mesmas contradições que

caracterizam o capitalismo, seja

(...)  pela venda da força de trabalho do professor para instituições
privadas,  pela  qualificação  científico-tecnológica  de  trabalhadores
para  atender  às  demandas  do  trabalho  capitalista,  pelo
disciplinamento com vista à subordinação, pela produção de ciência
e tecnologia (KUENZER; CALDAS, 2009, p. 23).

 É importante destacar também que como a finalidade do trabalho docente

não é a objetivação de um produto e não há separação entre este e seu produtor,

esse processo acontece de forma indireta, “por meio de diferentes mediações que

'convençam' o trabalhador, pela força ou pela persuasão, a ser artífice da própria

exploração,  ao  mesmo  tempo  que  busca  sua  realização  pessoal,  vinculada  a

finalidades”  (KUENZER;  CALDAS,  2009,  p.  24).  Nesse  contexto,  o  conceito  de

trabalho e trabalhador produtivo, segundo Silva (2012), pode ser aplicado na esfera

do trabalho docente. Segundo esta autora, um trabalho é produtivo na medida em

que produz mais-valia  para  o  capitalista  e  está  a serviço  do capital.  A partir  do

momento em que o professor vende a sua força de trabalho ao capitalista, o trabalho

começa a seguir as regras do mercado e o professor passa a ser um trabalhador

produtivo. 
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Nesse  contexto,  Marx  (2006)  utilizando  um  exemplo  fora  da  esfera  da

produção material, salienta que

um mestre-escola é um trabalhador produtivo quando trabalha não
só  para  desenvolver  a  mente  das  crianças,  mas  também  para
enriquecer  o  dono  da  escola.  Que  este  invista  seu  capital  numa
fábrica  de  ensinar,  em vez  de  numa de  fazer  salsicha,  em nada
modifica  a  situação.  O  conceito  de  trabalho  produtivo  não
compreende apenas uma relação entre atividade e efeito útil, entre
trabalhador  e  produto  do  trabalho,  mas  também  uma relação  de
produção  especificamente  social,  de  origem  histórica,  que  faz  do
trabalhador, o instrumento direto de criar mais-valia. Ser trabalhador
produtivo não é nenhuma felicidade, mas azar (MARX, 2006, p. 578).

Assim, conforme exemplificado por Marx (2006), tal como um trabalhador que

trabalha na esfera da produção material, o professor também exerce um trabalho

produtivo  à  medida  que  acumula  riquezas  para  o  dono  da  escola.  O  mesmo

acontece  com o  trabalhador  da  esfera  pública.  Após  a  crise  de  acumulação  do

capital, o trabalho, assim como o trabalhador, passa a ser produtivo.

Nessa perspectiva, Tumolo e Fontana (2008), salientam que os trabalhadores

da educação são, em sua maioria, assalariados, tanto no setor público ou privado de

ensino. Diante disso, pelo estabelecimento de uma relação contratual baseada no

assalariamento, apresenta forte similaridade às relações contratuais estabelecidas

por outros trabalhadores assalariados, considerando-se que a natureza da relação é

a mesma. Todavia,  devemos considerar  que nem todo trabalhador  assalariado é

produtor de capital, embora todo trabalhador produtivo seja assalariado.

Isso  quer  dizer  que  existem  trabalhadores  assalariados,  incluindo
aqui professores, que estabelecem e outros que não estabelecem a
relação de produção especificamente capitalista, ou seja, que são ou
não  produtivos.  Além  disso,  também  existem  professores  que
exercem sua atividade sem ser assalariados e, neste caso, não são
produtivos. Apesar de desempenharem o mesmo trabalho concreto,
quer  dizer,  de  executarem  o  mesmo  processo  de  trabalho,  os
trabalhadores  docentes  apontados  anteriormente  participam  de
relações sociais de produção diferentes (TUMOLO; FONTANA, 2008,
p. 167).
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Nesse sentido, vale salientar que um trabalhador individual ou uma categoria

de trabalhadores não podem ser considerados produtivos, pelo simples fato de que

o trabalhador produtivo de capital é necessariamente o trabalhador social. 

Diante  disso,  as  mudanças  ocorridas,  principalmente  com  o  processo  de

acumulação do capital, imprimem ao trabalho docente um caráter produtivo. Embora

a docência seja considerada um trabalho que não visa a produção de um produto

final, tem-se tornado uma espécie de fetiche, moeda de troca no mercado. Diante

disso, o trabalho docente também passou a ser visto como produtivo, pois também

segue as regras do mercado e o professor um trabalhador produtivo no processo de

subsunção do trabalho ao capital.

Por estar inserido no contexto de acumulação do capital, o trabalho docente

também  sofre  um  processo  que  vem  sendo  designado  pela  literatura  de

intensificação do trabalho. Esse processo acomete não só o trabalho material, como

também  o  trabalho  não  material,  no  qual  o  trabalho  docente  está  inserido.  A

definição  desse  processo  e  suas  repercussões  para  o  trabalho  do  professor  na

universidade é o foco dos itens a seguir.

1.2 Intensificação do trabalho docente 

[...] é o trabalho que deixou de ser o que havia sido,
e  nós,  que  só  podemos  ser  o  que  fomos,  de
repente percebemos que já não somos necessários
no mundo...

(Saramago)

As metamorfoses sofridas pelo trabalho e que são impostas ao trabalhador

estão presentes na obra A caverna (2000), de José Saramago, e nos levam a pensar

a inserção do homem no modo de produção industrial que se configurou como o

modo de vida das sociedades modernas, moldadas pelo capital. Nas palavras do

escritor,  o  trabalho  que  deixou  de  ser  o  que  havia  sido,  como  por  exemplo  a

substituição do homem pela máquina a partir  da revolução industrial  dos séculos

XVIII e XIX, reflete a volatilidade dos tempos atuais. E, quando Saramago (2000)

nos diz que nós percebemos que já não somos necessários no mundo, leva-nos a

refletir e questionar sobre a nossa própria utilidade nesses tempos de fluidez. Nesse
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contexto,  vem  se  construindo  um  processo  denominado  de  intensificação  do

trabalho que se constitui em uma sociedade marcada por profundas transformações,

como o avanço das novas tecnologias e a disseminação e rapidez das informações.

Nesse cenário, ganha destaque na literatura a recente onda de intensificação

do trabalho, que teve início por volta dos anos de 1980 e perdura até os dias atuais.

Mas o que vem a ser essa intensificação? O estudo da intensificação do trabalho

docente  é  de  fundamental  importância,  pois  está  associado  diretamente  às

manifestações de adoecimento físico, psíquico e emocional dos trabalhadores. Além

disso, representa uma seara ainda pouco discutida na sociedade brasileira, pois é

um conceito ainda em construção, dada a sua complexidade (CARDOSO, 2013).

Segundo  Dal  Rosso  (2008)  qualquer  trabalho  é  realizado  de  acordo  com

determinado grau de intensidade,  pois,  “ela  é uma condição intrínseca a todo o

trabalho concreto e está presente em todo o tipo de trabalho executado, em maior

ou menor grau” (p. 20). Como o trabalho é caracterizado como a transformação da

natureza realizada pelos seres humanos e que exige do trabalhador “um volume

variável  de  suas  energias  físicas  ou  psicológicas”,  esta  é  a  raiz  da  noção  de

intensidade.

A intensidade tem a ver com a maneira como é realizado o ato de
trabalhar. Esse é o primeiro elemento a destacar sobre intensidade:
ela  se  refere  ao  grau  de  dispêndio  de  energias  realizado  pelos
trabalhadores na atividade concreta.  A compreensão da noção de
intensidade supõe ainda que a atenção esteja concentrada sobre a
pessoa  do trabalhador,  sobre  o  coletivo  dos trabalhadores,  e  não
sobre  outros  componentes  do  processo  de  trabalho  que  têm
capacidade  de  alterar  os  resultados,  tais  como  as  condições
tecnológicas (DAL ROSSO, 2008, p. 20).

A intensificação é, assim, conforme Dal Rosso (2008), concentrada na pessoa

do trabalhador  e não nas máquinas que executarão o trabalho ou outras coisas

quaisquer. No entanto, a questão da intensificação precisa ser percebida de forma

mais dialética, ou seja, há que se considerar a relação dialética existente entre a

pessoa do trabalhador e a máquina com a qual interage.

Além disso, na atual fase do capitalismo, a análise da intensidade do trabalho,

de acordo com Dal Rosso (2008), está centrada nos resultados. A intensificação do
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trabalho é observada no maior gasto de energias do trabalhador no exercício de

suas atividades. Dessa maneira:

Quando  se  trata  de  trabalho  físico,  os  resultados  aparecem  em
medidas tais como maior número de veículos montados por dia por
pessoa etc. Quando o trabalho não é físico, mas de tipo intelectual,
como no caso do pesquisador, ou emocional, como o que ocorre com
o educador e a enfermeira, os resultados podem ser encontrados na
melhoria  da  qualidade  mais  do  que  na  quantidade  de  pessoas
atendidas (DAL ROSSO, 2008, p. 21).

Diante  disso,  definimos  intensificação  como  “os  processos  de  quaisquer

naturezas que resultam em um maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas

e emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar quantitativamente ou melhorar

qualitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho” (DAL ROSSO, 2008, p.

23).  A  partir  desta  definição  de  intensificação,  podemos  colocar  a  seguinte

indagação: como a intensificação atinge o trabalho docente, considerando-se que os

estudos de intensidade tomam majoritariamente por objeto, o trabalho material? 

Embora  o  setor  de  indústrias  seja  o  ramo  mais  estudado,  torna-se  um

equívoco supor que a intensificação ocorra apenas nesse setor. De acordo com Dal

Rosso (2008, p. 31):

Em todas as atividades que concentram grandes volumes de capital
e que desenvolvem uma competição sem limites  e fronteiras,  tais
como  nas  atividades  financeiras  e  bancárias,  telecomunicações,
grandes  cadeias  de  abastecimento  urbano,  nos  sistemas  de
transportes, nos ramos de saúde, educação, cultura, esporte e lazer
e em outros serviços imateriais, o trabalho é cada vez mais cobrado
por resultados e por maior envolvimento do trabalhador.

Nesse contexto, a docência também sofre as consequências do processo de

intensificação do trabalho. Michael Apple (1995) é quem nos ajuda a pensar esse

processo no contexto do trabalho docente. A intensificação constitui-se assim, em

um  conceito  chave  para  compreendermos  as  contradições  vivenciadas  pelos

docentes.

A intensificação, segundo Larson (apud  Apple, 1995), “representa uma das

formas  tangíveis  pelas  quais  os  privilégios  de  trabalho  dos/das  trabalhadores/as

educacionais são degradados” (p. 39). Nesse sentido, a intensificação do trabalho
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docente possui vários sintomas que vão do trivial ao mais complexo, “desde não ter

tempo sequer para ir ao banheiro, tomar uma xícara de café, até ter uma falta total

de tempo para conservar-se em dia com sua área”  (APPLE, 1995,  p.  39).  Além

disso, a intensificação apresenta-se mais visivelmente no trabalho mental, ou seja,

no sentimento crônico de excesso de trabalho que aumenta cada vez mais.

A intensificação, de acordo com Apple (1995), atua também para destruir a

sociabilidade  dos  trabalhadores,  ou  seja,  a  comunidade  tende  a  ser  redefinida

segundo as necessidades do processo de trabalho, deixando o lazer e a autodireção

para segundo plano. Dessa forma, a intensificação “não reduz necessariamente a

gama  de  qualificações  aplicadas  ou  possuídas  por  trabalhadores/as  com  uma

determinada educação” (p. 40), mas permite que atalhos sejam tomados por meio

da eliminação do que se torna irrelevante para esta tarefa.

A intensificação  vem  acompanhada  de  dois  processos  historicamente  em

desenvolvimento,  como  a  desqualificação  do  trabalhador  e  a  separação  entre

concepção e execução no trabalho. No contexto de crise financeira, Apple (1995)

afirma que  houve  uma  escassez  de  pessoal.  Ou  seja,  reduziu-se  o  número  de

trabalhadores e um rol de atividades que antes eram realizadas por várias pessoas o

qual passou a ser executado por uma única pessoa. Assim, as pessoas passaram a

desempenhar diversas funções e aprender uma gama maior de habilidades, mas, ao

mesmo tempo, não conseguem manter-se atualizados em sua especialidade. Assim

sendo:

Aquilo que se poderia chamar de “diversificação de habilidades” traz
embutida  em  si  uma  contradição.  Faz  parte  também  de  uma
dinâmica  de  desqualificação  intelectual,  na  qual  os/as
trabalhadores/as  mentais  são  separados/as  de  suas  próprias
especialidades  e  devem,  uma  vez  mais,  depender  ainda  mais
intensamente  das  idéias  e  dos  processos  fornecidos  por  experts
(APPLE, 1995, p. 40).

Apesar desses efeitos serem considerados importantes para Apple (1995), ele

destaca que um dos impactos mais relevantes da intensificação pode ser a redução

do  serviço  oferecido  ao  público  e  não  a  sua  quantidade.  Nesse  sentido,  o

cumprimento das tarefas exige quase todos os esforços do trabalhador. Voltando-se
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para o trabalho docente, “acabar a tarefa”, conforme Apple (1995) aponta, tornou-se

a norma. 

Em pesquisa realizada sobre os aspectos da intensificação encontrados no

ensino e especialmente em escolas cujos currículos são comportamentalmente pré-

especificados, testes frequentes e sistemas de prestação de contas reducionistas e

estritos, e os efeitos desses procedimentos sobre a estrutura do trabalho docente,

Apple (1995) salienta que:

Existe  tanta  coisa  a  fazer  que  simplesmente  cumprir  o  que  é
especificado  exige  quase  todos  os  esforços  da  pessoa.  (…)  A
situação parecia elevar continuamente a carga de trabalho desses/as
professores/as. Assim, embora se queixassem das longas horas, de
intensificação, do tempo gasto em tarefas técnicas, tais como corrigir
e  registrar,  a  quantidade  de  tempo  gasto  fazendo  essas  coisas
crescia inexoravelmente. Conquanto eu deva retomar a este ponto
brevemente, devo dizer que poucos dos professores e professoras
ficavam passivos  frente  a  isto.  Embora  os  elementos  de  controle
curricular  fossem eficazes em estruturar os aspectos principais  de
sua prática, os professores e professoras frequentemente reagiam de
variadas  formas.  Sutilmente  mudavam,  de  vez  em  quando,  os
objetivos  pré-especificados,  tentando  assim  vencer  a  separação
entre  concepção  e  execução  ou,  às  vezes,  simplesmente  se
recusavam  informalmente  a  ensinar  certos  objetivos  porque  não
podiam ver sua relevância. Tentavam também resistir ao processo de
intensificação: primeiro, procurando achar algum espaço durante o
dia  para  realizar  atividades  num ritmo mais  lento;  e  em segundo
lugar, através de uma parada temporária nos frequentes pré e pós-
testes,  nos  exercícios  e  tarefas  similares,  tendo  simplesmente
discussões tranquilas com os alunos sobre tópicos de sua própria
escolha (p. 41-42).

 Não  obstante,  Apple  (1995)  revela  que,  apesar  desses  exemplos

demonstrarem o papel ativo dos professores ao tentar ganhar tempo, resistir à perda

de  controle  de  seu  próprio  trabalho  e  desacelerar  o  ritmo  no  qual  tanto  alunos

quanto professores deveriam trabalhar, o modo como é feito não é eficiente. “Nesses

casos, lutava-se por tempo para simplesmente descansar, nem que fosse por uns

poucos  minutos”  (p.  42).  Assim,  o  processo  de  controle,  a  tecnização  e  a

intensificação  e  proletarização  do  trabalho  docente  eram  ausentes,  sendo

erroneamente identificados como um símbolo de seu crescente profissionalismo.



35

1.2.1 Intensificação do trabalho docente e universidade

Posto que o objetivo principal deste trabalho é analisar o trabalho docente no

ensino superior,  é  fundamental  situar  a  docência  em geral  e  a intensificação do

trabalho do professor, pois, conforme Leher e Lopes (2008) “é inescapável examinar

também o trabalho na educação básica, nível em que atua a grande maioria dos

docentes da rede pública e que se relaciona mais diretamente com grande parte da

infância e juventude trabalhadora” (p. 1-2). Em trabalho anterior, (RIBEIRO, 2013),

analiso  os  fatores  que  afetam  o  trabalho  docente  na  educação  básica  e,

consequentemente,  a  saúde  dos  professores.  Embora  as  condições  de  trabalho

sejam  diferentes,  a  precarização  do  trabalho  docente  como  também  sua

intensificação,  são  realidades  em  todas  as  esferas  de  ensino,  trazendo

consequências não só para a vida profissional dos professores que aí trabalham,

mas também prejuízos à vida pessoal destes.

O trabalho docente nas universidades apresenta assim, melhores condições

salariais e de carreira, mas “a precarização, a compressão salarial, a intensificação

do trabalho e os processos de expropriação do conhecimento e de subordinação da

produção do conhecimento a espaços de poder extra-educacionais possuem fortes

similaridades” com relação ao trabalho desenvolvido na educação básica (LEHER;

LOPES, 2008, p. 2). Além disso, esses fatores refletem na formação de professores

nas universidades, produzindo modificações que alteram a totalidade da instituição

universitária. 

Diante disso, para compreendermos os dilemas do campo educativo nos dias

atuais, e, especificamente, nas universidades, é necessário contextualizá-los e situá-

los na crise de acumulação do capital, ocorrida em âmbito internacional por volta do

início  da  década  de  1970.  Estamos  vivenciando  um  momento  de  acumulação

capitalista, “o que implica sérias consequências para todas as dimensões da vida

social”, no entanto, os resultados oriundos desse momento, possuem hoje “sentido e

conteúdo diversos da época do fordismo” (SILVA, 2012, p.  30),  como veremos a

seguir.

A crise  de acumulação  do  capital  teve  início  por  volta  dos anos  1970.  O

modelo  fordista-keynesiano  não  atendia  mais  as  exigências  do  mundo  atual,

contribuindo  assim,  para  a  instauração  dessa  crise.  De  acordo  com  Mancebo,
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Maués e Chaves (2006), este modelo não atendia mais a busca de resoluções de

problemas decorrentes do regime de acumulação capitalista e não conseguia evitar

o avanço da exclusão social, exigindo um novo tipo de modelo. Conforme Kuenzer

(2002):

O novo tipo de produção racionalizada demandava um novo tipo de
homem, capaz de ajustar-se aos novos métodos da produção, para
cuja educação eram insuficientes os mecanismos de coerção social;
tratava-se de articular novas competências a novos modos de viver,
pensar  e  sentir,  adequados  aos  novos  métodos  de  trabalho
caracterizados  pela  automação,  ou  seja,  pela  ausência  de
mobilização de energias intelectuais e criativas no desempenho do
trabalho.  O novo tipo  de trabalho exigia  uma nova concepção de
mundo que fornecesse ao trabalhador uma justificativa para a sua
crescente alienação e ao mesmo tempo suprisse as necessidades do
capital  com  um  homem  cujos  comportamentos  e  atitudes
respondessem às suas demandas de valorização (p. 2).

Esta  nova  forma  de  organização  e  gestão  do  trabalho,  ainda  segundo

Kuenzer (2002), à medida que “amplia o conteúdo do trabalho ao substituir a linha

pela célula de produção, onde um trabalhador cuida de várias máquinas” esvazia

cada vez mais a sua atividade, “reduz os requisitos de qualificação e intensifica o

uso da força de trabalho, explorando-o ainda mais” (p. 4). Assim, “sob a aparente

reconstituição da unidade do trabalho para enfrentar os limites da divisão técnica, se

esconde sua maior precarização”, porque o objetivo destas novas formas de ampliar

as possibilidades de reprodução do capital, não superam a divisão entre capital e

trabalho, mas a aprofundam (p. 4). Por conseguinte, as décadas de 1970 e 1980

foram  marcadas  pelo  surgimento  de  um  novo  modelo  denominado  acumulação

flexível4. 

Para  compreendermos  o  trabalho  nesse  novo  modelo,  vale  destacar  o

significado da palavra flexibilidade. O sentido de flexibilidade tal qual foi utilizado na

língua inglesa no século XV, segundo Sennett  (2005),  derivou da observação de

que, apesar de a árvore se dobrar ao vento, seus galhos sempre voltam à posição

normal. Assim, o termo designa a capacidade da árvore de ceder e recuperar-se, “o

teste e restauração de sua forma”. Assim como a árvore, o comportamento humano

deve  ser  “adaptável  a  circunstâncias  variáveis,  mas  não  quebrado  por  elas”.  A

4 Para mais detalhes sobre o processo de acumulação flexível cf. Harvey (2006).
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sociedade, por sua vez, “busca meios de destruir os males da rotina com a criação

de  instituições  mais  flexíveis.  As  práticas  de  flexibilidade,  porém,  concentram-se

mais nas forças que dobram as pessoas” (p. 53). 

O  modelo  de  acumulação  flexível,  ou  capitalismo  flexível,  caracteriza-se,

assim,  pela  “flexibilidade no processo de trabalho,  no  mercado de trabalho,  nos

produtos  e padrões de consumo,  opondo-se radicalmente  à  rigidez do  fordismo”

(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 38). O trabalho, nesta perspectiva, estaria

isento da alienação que caracterizava o modelo taylorista-fordista. No entanto, o que

aconteceu, conforme Mota Júnior, (2011), foi a agudização e complexificação dessa

alienação “através da intensificação, desqualificação e desorganização do trabalho

por  meio  de  um  aumento  da  exploração  e  do  controle  (só  que  do  modo  mais

camuflado) da força de trabalho (cooptação e fragilização dos candidatos)” (p. 37).

Se  tomarmos  como  exemplo  uma  fábrica,  os  trabalhadores  acostumados  a

trabalharem em uma linha  de  montagem,  responsáveis  por  desenvolverem uma

única atividade e, por conseguinte, serem especialistas nesta, passaram, a partir

desse novo modelo,  a desenvolver  diferentes atividades ao mesmo tempo. Além

disso, exige-se que os trabalhadores “sejam ágeis, estejam abertos a mudanças a

curto prazo, assumam riscos continuamente, dependam cada vez menos de leis e

procedimentos formais” (SENNETT, 2005, p. 9).

Uma das consequências desse novo regime foi a substituição do “trabalho

vivo”  pelo  “morto”,  gerando  alto  índice  de  desemprego  estrutural,  intensificando

situações  de pobreza  e  instabilidade (MANCEBO;  MAUÉS;  CHAVES,  2006).  Ou

seja,  o  capital  reduziu  o  trabalho  vivo  (humano),  desempregando  parcelas  da

população  e  intensificando  sua  utilização.  No  entanto,  não  pode,  de  maneira

nenhuma, eliminá-lo, pois, a extinção do trabalho, suporia “a destruição da própria

economia  de  mercado,  pela  incapacidade  de  integralização  do  processo  de

acumulação  de  capital”  (ANTUNES,  1999,  p.  186).  Portanto,  conforme  Santos

(2012),  essa  análise  que  confirma  não  a  eliminação,  mas  as  metamorfoses  do

trabalho, “evidencia a importância de investigar o modo como essas transformações

afetam o movimento social e político dos trabalhadores” (p. 232).

Nesse  contexto  de  crise  do  capital,  segundo  Maués  (2015),  o  papel  da

educação superior é de suma importância no capitalismo, seja como possibilidade
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de reprodução do capital,  seja contribuindo para a acumulação produtiva. Assim,

conforme abordamos no início desta unidade, as transformações nas instituições de

educação superior (IES),  segundo Mancebo (2015),  precisam ser situadas nessa

crise. Embora esta tenha ocorrido em âmbito internacional, por volta do início da

década de 1970, as mudanças só foram observáveis no Brasil a partir dos anos de

1990.

Por  conseguinte,  principalmente  a  partir  da  década  de  1990,  na
conjuntura da globalização e das reformas neoliberais com políticas
deliberadas que diluem as fronteiras entre o público e o privado, os
brasileiros  experienciam no campo do trabalho  o  acirramento  das
privatizações,  a  reestruturação  industrial,  as  terceirizações,  o
desemprego, a superexploração, o aumento do emprego informal e a
fragilização do poder sindical (SANTOS, 2012, p. 232).

Estudos na área apontam, assim, uma queda no crescimento das economias

capitalistas. “Tanto nos países do norte, quanto nos países do sul  (nas chamadas

economias do 'primeiro' e 'terceiro' mundos), os índices de crescimento econômico

registraram declínio e estagnação” (BOSI, 2007, p. 1505).  A queda das economias

capitalistas resultou na elevação do capital instaurando-se uma crise que eleva a

taxa de exploração sobre o trabalho. Para recuperar as taxas de lucro, o capitalismo

deu início a uma solução que consistia no barateamento da mão de obra por meio

da reestruturação dos processos de trabalho e de produção de mercadorias e a

transferência dos serviços públicos para o setor privado. Assim, conforme Mancebo

(2015), 

no contexto histórico demarcado a partir da crise da década de 1970,
o  capital  iniciou  a  construção  de  novas  configurações,  adotou
“soluções” ortodoxas do neoliberalismo, combinando diversos fatores
numa escala que envolveu desde o barateamento da mão-de-obra
por  meio  da  reestruturação  dos  processos  de  trabalho,  a
flexibilização  do  trabalho  e  da  produção  de  mercadorias,  até  a
monumental  desregulamentação,  de  que  as  aberturas  para  o
mercado  externo,  as  políticas  de  ajuste  fiscal  e  as  privatizações,
incluindo  as  dos  serviços  públicos  transferidos  para  a  esfera  da
iniciativa privada, foram as expressões mais visíveis (p. 2).

A década de 1990 é marcada, assim, por uma série de reformas no Estado

tendo como principal foco a privatização. Esta  ganhou contornos diferenciados no
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setor educacional, especificamente na educação superior. A privatização, segundo

Silva (2012), é um fenômeno cada vez mais presente na educação superior. Para

compreendermos as consequências dessa privatização para o trabalho docente, é

importante compreendermos o que vem a ser esse fenômeno. Ao analisarmos o

termo privatizar,  em seu sentido mais amplo, significa “delegar responsabilidades

públicas para organizações ou entidades privadas” (SILVA, 2012, p. 99). Em outras

palavras, trata-se do setor público eximir-se de suas responsabilidades e deixá-las a

cargo do setor privado como forma de reduzir os gastos públicos e o investimento,

no nosso caso, na educação superior.

Esse fenômeno pode ser observado no campo da educação superior por meio

do  aumento  do  número  de  instituições  privadas  em  detrimento  das  públicas,  o

crescimento das matrículas nas IES privadas e redução nas públicas e as parcerias

público-privadas.  A  reestruturação  do  modo  de  produção  capitalista  levou  as

instituições privadas de ensino superior a associarem-se a grupos financeiros em

busca de uma maior valorização do seu capital, acarretando sérios danos à vida do

trabalhador  como o rebaixamento  salarial,  a  superexploração do trabalhador  e o

aumento do número de demissões.

A expansão do ensino superior também é um dos fatores que concorreu para

atender  as  mudanças  contemporâneas  ocorridas  na  produção  e  valoração  do

capital. Com a expansão do ensino superior houve uma reorganização do modelo de

financiamento  público.  Para  as  instituições  de  ensino  superior  públicas,  esse

financiamento significou novas exigências, precarização do trabalho, metas e prazos

rigorosos  a  serem  cumpridos  nem  sempre  coadunáveis  com  um  ensino  de

qualidade. Já para o setor privado, houve a criação de novas maneiras de transferir

recursos públicos, por meio de isenções fiscais, compra de vagas, financiamentos

diretos, redução de encargos trabalhistas, entre outros. Podemos compreender que

o conhecimento passou a ser a principal força produtiva da sociedade e a posição

de defesa destes organismos em favor da “mercadorização da educação, a defesa

aberta do capitalismo acadêmico e da criação de um mercado mundial de educação”

(MAUÉS, 2015, p. 7).

Com a expansão da educação superior tem-se anulado assim, cada vez mais,

as fronteiras entre o público e o privado, mantendo esse nível de ensino “como de
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elite e de alta qualificação para poucos, enquanto adquire traços de ‘sistema’ de

massas e de baixa qualificação para muitos” (SGUISSARDI, 2015, p. 869). Essa

situação acaba colocando em xeque o alcance das pretendidas metas oficiais de

sua democratização. Nesse contexto, o autor complementa que:

A análise e interpretação dos dados referentes ao estatuto jurídico
das  instituições  e  respectivas  matrículas,  à  frequência  ao  turno
noturno e à EaD, à concentração dos cursos e matrículas por área de
conhecimento,  à  presença  de  fundos  de  investimento  (de  private
equity)  nacionais  e  transnacionais  que  se  associam  às  grandes
empresas do setor educacional etc., autorizam a hipótese de que a
educação  superior,  no  Brasil,  vive  um  intenso  processo  de
transformação  de  um  direito  ou  “serviço  público”  em  “serviço
comercial”  ou  mercadoria,  isto  é,  um  processo  de  massificação
mercantilizadora que anula as fronteiras entre o público e o privado-
mercantil  e  impede  uma  efetiva  democratização  do  “subsistema”
(SGUISSARDI, 2015, p. 869).

Esse processo de transformação de um direito ou serviço público em serviço

comercial ou mercadoria, conforme aponta Sguissardi (2015), ocorre no interior de

um  Estado  que  tende  a  representar,  prioritariamente,  os  interesses  privado-

mercantis.  Nesse cenário,  cresce o número de instituições de educação superior

privadas no país5. 

O número de matrículas no ensino superior privado em relação ao número

das IES públicas,  na  primeira  metade da década de 1990,  de  acordo com Bosi

(2007),  teve  um aumento  significativo.  Enquanto  na  década  anterior,  cada  setor

contava com aproximadamente 50% das matrículas, na década de 1990, as IES

privadas passaram a possuir 70% das matrículas e 30% para as públicas. No total,

conforme Sguissardi (2015), no período de 1999 a 2010, o número de matrículas

passou de 2.369 mil para 5.449 mil, sendo que as IES públicas tiveram um aumento

de 75,7%, ou seja, de 832 mil para 1.461 mil e as IES privadas, um aumento de

159%, de 1.537 mil passaram para 3.987 mil.

Essas  mudanças  evidenciam,  segundo  Bosi  (2007),  uma  efetiva

mercantilização da educação no Brasil que veio acompanhada de modificações na

5 Os dados do Censo da Educação Superior do Inep de 1999 demonstram que as IES com fins
lucrativos totalizavam 58% entre as 905 IES privadas existentes ou 48% do total de 1.907 públicas
e  privadas.  Já  no  ano  de  2010,  as  IES  particulares  somavam  77,8%  e  hoje  ultrapassam,
possivelmente, 80% de cerca de 2.400 IES do país (SGUISSARDI, 2015).
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rotina do trabalho docente. Uma delas corresponde ao aumento da força de trabalho

docente “que passou de 109 mil  funções, em 1980, para 279 mil,  em 2004,  um

aumento de 154% ocorrido, principalmente, no setor privado” (BOSI, 2007, p. 1507).

Esse  crescimento  foi  e  continua  sendo  caracterizado  pela  “flexibilização  dos

contratos  trabalhistas”.  Um  exemplo  dessa  flexibilização  é  a  contratação  de

professores horistas,  principalmente nas IES privadas.  Segundo Bosi  (2007),  “no

caso das IES privadas, existem mais de 118 mil docentes em regime “horista”, o que

representa quase 70% de todos os docentes ocupados no ensino superior no Brasil”

(p. 1509). Diante do que foi exposto, a década de 1990 foi um período no Brasil em

que houve um processo de ampliação do espaço privado, não só do setor produtivo.

Dessa forma, com a consolidação do consenso sobre a ineficiência e ineficácia dos

serviços públicos, “ganha força o argumento da necessidade de diversificação das

fontes de financiamento, via setor privado, e o fortalecimento da expansão do ensino

superior privado, por meio da liberalização dos serviços educacionais” (MANCEBO;

MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 42).

As  mudanças  oriundas  do  capital,  que  transformou  a  educação  em

mercadoria,  com  a  privatização  das  IES  e  o  apoio  de  políticas  públicas,  têm

ocasionado  a  perda  da  atratividade  da  profissão.  Essas  mudanças  solapam  as

condições  físicas,  mentais  e  emocionais  dos  professores,  resultando  em  um

crescente  mal-estar  docente.  Assim,  a  intensificação,  precarização  e  mal-estar

docente nas universidades são resultados da crise de acumulação do capital que

assolou o  mundo  nos  últimos anos  e  ainda  traz  consequências  para  o  trabalho

docente nos dias atuais. Esses fatores tendem a intensificar-se na pós-graduação.

No próximo subitem apresento  a  análise  do  trabalho  docente  na pós-graduação

neste contexto.

1.3 O trabalho docente na Pós-Graduação

Conforme  apresentado  anteriormente,  diversos  fatores  interferem  na

realização do trabalho pelos professores na educação superior.  Se voltarmos os

nossos olhares para os professores que compõem o corpo docente dos Programas

de Pós-Graduação (PPGs),  podemos verificar  que esses fatores se  intensificam,

acarretando sérios prejuízos para a sua vida acadêmica e pessoal.
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Uma nova categorização espaço-temporal instaurou-se no trabalho invadindo

a vida privada. Em outras palavras, uma nova dimensão do tempo de trabalho que

excede a clássica duração da jornada de trabalho e a apropriação do processo e do

resultado  do  mesmo.  Com  o  investimento  nas  Tecnologias  da  Informação  e

Comunicação  (TIC)  o  trabalhador  vem  sendo  explorado  cada  vez  mais,  pois

aumentam  as  possibilidades  de  acesso  a  qualquer  hora  e  em  qualquer  lugar,

estendendo o trabalho laboral ao doméstico.

As TIC desempenham um papel importante no contexto da educação superior

e especificamente, na pós-graduação. Com a inserção das TIC, a relação orientador-

orientando passou por mudanças significativas introduzidas pela CAPES na década

de 1990. Essa inserção contribuiu também para a redução do tempo de conclusão

de teses e dissertações e nas exigências de aumento da produtividade acadêmica.

Além  disso,  evidencia-se  a  mediação  das  TIC  “na  melhoria  das  posições  nos

rankings por  parte  das universidades,  dos programas, dos pesquisadores e pós-

graduandos,  bem  como  de  toda  uma  série  de  outras  questões”  (BIANCHETTI;

TURNES, 2013, p. 2). Diante disso, podemos considerar que essas mudanças

foram profundas e atingiram os pesquisadores e  os próprios pós-
graduandos  em  aspectos  como:  a  redução  do  tempo  para  a
conclusão das dissertações e teses; a submissão de todas as áreas
do  conhecimento  e  de  todas  as  regiões  do  país  a  um  mesmo
padrão/modelo  de  avaliação,  apesar  das  diferenças  entre  elas;
aumentaram  as  exigências  para  a  produção  e  a  veiculação  do
conhecimento, gerando o chamado “produtivismo acadêmico”, entre
outras questões (BIANCHETTI; TURNES, 2013, p. 6). 

Nesse contexto, Lara (2016) buscou investigar os processos de trabalho dos

professores que atuam na pós-graduação  stricto sensu em Educação, a partir da

inserção das tecnologias digitais no seu cotidiano. O autor aponta que essa inserção

se torna cada vez mais exigida pela lógica dominante no modo de produção vigente,

não cabendo mais ao professor optar pelo seu uso.

Isso ocorre tanto por meio de políticas educacionais de fomento e
incentivo à incorporação das tecnologias na Educação quanto por
meio da informatização de processos de trabalho, da emergência da
cultura digital e da inserção de diferentes equipamentos e programas
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na  vida  cotidiana,  que  certamente  facilitam  o  tipo  de  trabalho
realizado em Educação sob muitos aspectos (LARA, 2016, p. 37).

Desse modo, a inserção por necessidade e/ou opção do uso das tecnologias

digitais  (TD)6 no  trabalho  docente  tem  ocasionado  “situações  ou  fatores  de

tensionamentos, negociações, adaptações e ajustes na rotina de trabalho” (LARA,

2016,  p.  40).  No  contexto  da  PG,  Lara  (2016)  elenca  esses  fatores  de

tensionamento: os modos como as tecnologias digitais são inseridas no processo de

trabalho; a infraestrutura física e tecnológica disponível na universidade; ausência

e/ou insuficiência de apoio técnico; ausência e/ou insuficiência de formação para o

uso de ferramentas informacionais específicas; a falta de condições adequadas de

formação para o uso das tecnologias digitais e dispêndio de tempo para se adaptar

ao  uso  dessas  tecnologias;  necessidade  de  mobilizar  esforços  para  uso  das

tecnologias digitais nos processos de trabalho sem perceber ganhos ou vantagens

imediatas;  necessidade de organizar  o  trabalho de um modo diferente,  podendo

gerar mais trabalho; possibilidade de o uso das tecnologias digitais nos processos

de trabalho ocasionar ou potencializar a apropriação do tempo de não trabalho dos

professores;  o  fato  do  excesso  de  conectividade  ocasionar  ou  potencializar  a

intensificação do trabalho; o uso das tecnologias digitais potencializarem as fusões

de  espaço-tempo  de  trabalho  e  não  trabalho,  ocasionando  o  trabalho  ubíquo;

eventuais dificuldades no domínio e uso das tecnologias digitais (p. 40-41).

A tecnologia é concebida, assim, como meio e instrumento de trabalho dos

professores envolvidos na pós-graduação. Nesse contexto, parte-se do pressuposto

de que

a introdução das TD utilizadas no atual momento histórico trouxe e
continua trazendo alterações que, sob diferentes formas, tensionam
os  processos  de  trabalho  em  geral  e  o  trabalho  docente  mais
especificamente. Nesse contexto, a intensificação do trabalho e do
ritmo  de  vida  coincide,  ao  menos  cronologicamente,  com  a
intensificação do uso das TD. Por sua vez, o desenvolvimento das
forças produtivas – que se materializa, entre outros, sob a forma de
tecnologias digitais – traz consigo ambiguidades: otimiza processos
de  trabalho  sob  muitos  aspectos,  contudo,  essa  otimização  não
reverte em mais tempo livre para o trabalhador (LARA, 2016, p. 52).

6 Lara  (2016)  utiliza  a  expressão  “tecnologias  digitais”  (TD)  para  demarcar  um posicionamento
teórico em relação ao conceito de tecnologia que é amplo e difuso.



44

Diante disso, as tecnologias digitais prevalecem como “meios e fins em si

mesmos” com o intuito de possibilitar à sociedade uma preparação para lidar com as

mudanças  do  mundo  atual.  Além  disso,  sua  inserção  simboliza  “a  tentativa  de

diminuir o tempo de circulação do capital, a fim de gerar mais valor para a classe

detentora dos meios de produção, contribuindo para a amplificação da precarização

e intensificação do trabalho” (LARA, 2016, p. 53).

Tendo em vista essa amplificação, Bianchetti e Machado (2009) apontam que

“o prolongamento e a intensificação da jornada de trabalho dos envolvidos na PG

vêm gerando graves consequências para suas vidas e para a própria ciência” (p.

50).  As  Sinopses  Estatísticas  da  Educação  Superior7,  realizadas  pelo  INEP no

período de 1996 a 2006, e pela Capes, no mesmo período, revelam um aumento de

cerca de 68% das funções docentes para a pós-graduação. No tocante as funções

docentes, Lemos (2011) aponta que

(…)  o  professor  universitário  precisa  ser  um  profissional  múltiplo.
Precisa ser um técnico e especialista num campo de trabalho, mas
também precisa ser competente como  pesquisador ou cientista em
uma  área  do  conhecimento.  Já  temos  aí  duas  profissões,  mas
existem  outras  exigências:  ele  precisa  ser  um  professor  de  nível
superior capaz de ensinar e preparar profissionais, para realizar as
tarefas mais complexas da sociedade. E, além disso, precisa estar
apto  para  ser  um  administrador,  pois  vai  defrontar-se  com  a
necessidade  de  gerenciar  projetos  de  pesquisa  e  de  ensino,
coordenar grupos de trabalho e órgãos da estrutura administrativa
universitária, como departamentos, cursos etc. E ainda precisa ser
um escritor razoável (p. 108, grifos do autor).

O resultado dessa “polivalência”, utilizando um termo empregado por Lemos

(2011),  é  a  intensificação e  a  sobrecarga  de trabalho,  além da precarização do

trabalho docente.  A precarização tem aprofundado a alienação ao passo que se

sofisticam os instrumentos de trabalho pelo capital para subordinar o trabalhador,

“forçando-o a vivenciar uma condição de trabalho deteriorada cotidianamente nas

organizações,  com um impacto  significativo  do  ponto  de  vista  físico  e  psíquico”

(LEMOS, 2011, p. 106). Inserido nesse contexto, o sujeito

7 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse.
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(…) acabaria  por  confundir  seus desejos  próprios com a injunção
organizacional que substitui  seu livre arbítrio.  O indivíduo acabaria
por tolerar tudo sem fazer triunfar sua própria vontade. A organização
do  trabalho  seria  o  veículo  da  vontade  de  um outro,  a  tal  ponto
poderosa que, no fim, o trabalhador se sente habitado pelo estranho
(LEMOS, 2011, p. 106).

A pressão em torno do aumento da quantidade de trabalho dentro da jornada

de 40 horas semanais cresce, segundo Bosi (2007), “alicerçada na idéia de que os

docentes devem ser 'mais produtivos', correspondendo à 'produção' a quantidade de

'produtos'  relacionados  ao  mercado  (aulas,  orientações,  publicações,  projetos,

patentes etc.) expelidos pelo docente” (p. 1513). Esse processo é evidenciado pelo

direcionamento da ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nos editais dos

órgãos de fomento à produção científica.

Diante  disso,  uma  expressão  que  tem  sido  comumente  empregada  na

literatura da área é “produtivismo acadêmico”. Essa expressão, segundo Kuhlmann

Jr.  (2015),  “estaria  referida diretamente à política  de avaliação que contabiliza a

produção  apenas  pelos  seus  números”,  ou  seja,  “um  modelo  de  avaliação  que

considera somente a quantificação de dados de produção, relacionada a escalas

dos  veículos  em  que  se  publica  (A1,  B2,  etc.)”  (p.  841).  Melhor  dizendo,  é  o

processo  no  qual  a  quantidade  tende  a  subsumir  a  qualidade.  E  aqui  cabe  a

seguinte indagação: a qualidade é garantida da mesma forma como a quantidade é

alcançada? Segundo Bianchetti e Machado (2009), o Brasil é hoje um dos países

que contribui com cerca de 2% para a produção científica mundial. Mas, a qualidade

das  publicações  é  a  mesma  considerando-se  que  a  pressão  em  torno  dos

professores  aumenta  cada  vez  mais?  A  universidade  está  caminhando  para

contribuir com a realidade social na qual estamos inseridos ou apenas para elevar a

percentagem no que se refere à produção científica mundial?

De  acordo  com  Waters  (2006),  “as  publicações  acadêmicas  se  tornaram

tarefas  em  série,  como  as  peças  que  rolam  pelas  esteiras  de  uma  linha  de

montagem” (p. 46). A partir desta afirmação, podemos aproximar o modo como a

universidade  tem se  constituído  a  uma empresa,  pois,  o  fundamental  para  esta

última  é  a  quantidade,  o  capital  excedente  produzido,  e  não  a  qualidade  desse

produto e o seu uso humano. 
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A universidade, segundo Chauí (2003) é uma instituição social e “exprime de

maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como

um  todo”  (p.  5).  A  relação  entre  universidade  e  sociedade  explica  o  fato  da

universidade  pública  constituir-se  como  uma  instituição  social  desde  o  seu

surgimento. Porém, com a reforma do estado realizada no governo de Fernando

Henrique Cardoso, a universidade passou a ser definida como organização social e

não como instituição social. Quanto à sua definição, uma organização

difere  de  uma  instituição  por  definir-se  por  uma  prática  social
determinada de acordo com sua instrumentalidade: está referida ao
conjunto de meios (administrativos) particulares para obtenção de um
objetivo particular. Não está referida a ações articuladas às idéias de
reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e externa,
mas a operações definidas como estratégias balizadas pelas ideias
de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para
alcançar  o  objetivo  particular  que  a  define.  Por  ser  uma
administração,  é  regida  pelas  ideias  de  gestão,  planejamento,
previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir ou questionar sua
própria  existência,  sua  função,  seu  lugar  no  interior  da  luta  de
classes, pois isso, que para a instituição social universitária é crucial,
é, para a organização, um dado de fato. Ela sabe (ou julga saber) por
que, para que e onde existe (CHAUÍ, 2003, p. 6).

A docência  na  universidade  considerada  como  organização  é  concebida

como “transmissão rápida de conhecimentos” e os professores são contratados sem

considerar  se  dominam  ou  não  o  campo  de  conhecimentos  de  sua  disciplina.

Todavia,

o professor é contratado ou por ser um pesquisador promissor que
se dedica a algo muito especializado, ou porque, não tendo vocação
para pesquisa, aceita ser escorchado e arrochado por contratos de
trabalho  temporários  e  precários  –  ou  melhor,  “flexíveis”  (CHAUÍ,
2003, p. 7).

A pesquisa também segue o padrão organizacional, pois constitui-se em uma

estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução

de um objetivo delimitado. Para complementar essa ideia, Chauí (2003) argumenta

que:
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Uma “pesquisa” é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos
para  a  realização  de  um  objetivo,  e  um  cálculo  de  meios  para
soluções  parciais  e  locais  para  problemas  e  obstáculos  locais.  O
survey recorta a realidade de maneira a focalizar apenas o aspecto
sobre  o  qual  está  destinada  a  intervenção  imediata  e  eficaz.  Em
outras  palavras,  o  survey  opera  por  fragmentação.  Numa
organização,  portanto,  pesquisa  não  é  conhecimento  de  alguma
coisa, mas posse de instrumentos para intervir  e controlar alguma
coisa.  Por  isso  mesmo,  numa  organização  não  há  tempo  para
reflexão,  a  crítica,  o  exame  de  conhecimentos  instituídos,  sua
mudança ou sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva
não tem como nem por que se realizar (p. 7).

Como organização, a universidade deixa de lado a formação e a pesquisa

para  lançar-se  na  fragmentação  competitiva  e  ela  assim  o  faz  porque  está

privatizada  e  a  maioria  de  suas  pesquisas  são  impostas  pelos  financiadores,  e

determinada  pelas  exigências  de  mercado.  Nas  palavras  de  Chauí  (2003)  “a

universidade  pública  produz  assim,  um  conhecimento  destinado  à  apropriação

privada” (p. 8).

A gestão das universidades torna-se, assim, cada vez mais semelhante às

empresas, “esvaecendo o seu caráter de instituição da sociedade voltada para a

formação humana e para a produção do conhecimento  engajado na solução de

problemas nacionais” (LEHER; LOPES, 2008, p. 20). Inserida nesse contexto, a pós-

graduação no Brasil,

tem se tornado o lugar precípuo de produção de conhecimento e da
centralidade  da pesquisa e  os  docentes  e  estudantes  vêm sendo
colocados  em  posição  estratégica,  “como  agentes  executores-
produtores  de  conhecimento  e  inovação  a  servir  a  demandas
econômicas” (MANCEBO, 2015, p. 12).

No cenário de produtivismo acadêmico, a expressão publish or perish8 ganha

destaque  nos  textos  acadêmicos,  principalmente  naqueles  que  se  referem  ao

trabalho docente  na PG.  No Brasil,  a  expressão chegou até  a academia  com a

tradução literal do termo e se refere à dualidade a qual os professores estão tendo

que optar  para  “sobreviver”  no interior  dela:  “publique ou pereça”.  Ao analisar  a

própria expressão, podemos perceber  que a polarização existente entre eles faz

8 Publique ou pereça. Para mais detalhes sobre as origens do termo e sua inserção no interior da
universidade brasileira cf. Zuin e Bianchetti (2015).
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com  que  haja  a  exclusão  de  um ou  outro.  Conforme  Zuin  e  Bianchetti  (2015):

“Ocorre  que,  quando  essa  situação  dualista/polar  se  instaura,  o  resultado  é  a

anulação,  a exclusão/subsunção de uma das partes “litigiantes”,  dado que,  se a

condição é “ou”, somente uma delas sobreviverá” (p. 728). Essa expressão, ainda

segundo  os  autores,  tem se  transformado  em um “mantra”  no  meio  acadêmico

relacionado à criação e veiculação do conhecimento, “seja por parte daqueles que

exigem produção, seja daqueles que são pressionados a publicar, seja ainda dos

editores das revistas científicas e de outros envolvidos nesse processo, como é o

caso dos pareceristas” (p. 729). O publish or perish, na forma como vem adentrando

a  universidade,  relaciona-se  à  pressão  sobre  os  professores  e  também  pós-

graduandos  em  torno  do  escrever  e  publicar  como  condição  para  progredir  na

carreira. Desse modo, a pressão das IES é notória

principalmente  por  meio  de  seus  programas  de  PG,  para  que  os
professores que compõem seus quadros publiquem cada vez mais e,
de  preferência,  nos  melhores  periódicos,  até  porque  a  própria
avaliação do programa de PG, bem como os recursos que receberá
em  virtude  dessa  nota,  dependem  também  disso  (ZUIN;
BIANCHETTI, 2015, p. 743).

As avaliações, tanto dos PPGs quanto dos pesquisadores, servem de critério

ao próprio fomento. Boas avaliações elevam os índices dos PPGs, as gratificações e

concessões de bolsas aos investigadores. Diante disso, a competitividade entre os

pares aumenta, causando prejuízos à própria vida, como também à ciência. Como

apontado anteriormente, há um incremento da competitividade com relação à corrida

em  torno  do  publicar.  No  entanto,  há  um  paradoxo  entre  a  quantidade  de

publicações,  que  se  intensificou,  devido  ao  aumento  do  número  de  pessoas

escrevendo e publicando, e a finalidade dessas publicações, que consiste no avanço

da ciência.  E  “em vez de essa  lógica  ser  prioridade,  a  'corrida  pelo  Lattes'  por

obtenção de pontuações no sistema Qualis etc. fez com que o quesito 'quantidade

de publicações'  se  transformasse de meio  em meta”  (BIANCHETTI;  MACHADO,

2009,  p.  71).  Além das publicações,  tudo o que os pesquisadores fazem ou até

mesmo deixam de fazer interfere no coletivo, como demonstram estes autores:
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O programa é avaliado, mas o processo leva em conta a contribuição
individual para o conjunto e a penalização ou as vantagens atingem
não  apenas  o  professor  em  questão,  mas  o  programa.  Há  sem
dúvidas aspectos  positivos  nessa dinâmica.  Porém,  os  programas
vêm  organizando  e  executando  rígidas  regras  e  processos  de
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento, de forma a
reproduzir as exigências da Capes (2009, p. 72).

O produtivismo acadêmico e a precarização do trabalho docente levam as

IES  à  perda  de  sua  autonomia.  As  universidades,  principalmente  as  públicas,

tiveram sua autonomia “castrada”, “à medida que suas metas, objetivos, índices de

produção, e a própria gestão passaram a ser informados de fora da universidade”

(BOSI,  2007,  p.  1512).  Apesar  de assegurada  na  Constituição,  a  autonomia

universitária encontra, na prática, divergências em relação ao seu significado. De

acordo com Mancebo (apud GUIMARÃES, 2015), no período da Ditadura Militar no

Brasil, houve um aparente consenso entre as correntes do pensamento acadêmico

em busca da autonomia universitária. No entanto, valendo-se da expressão utilizada

pela autora, no contexto neoliberal “o consenso se esvai”, apresentando posições

antagônicas  de  sociedade  e  universidade.  De  um  lado,  encontram-se  os  que

defendem  a  atuação  da  universidade  definida  pelo  Estado  e,  do  outro,  a

universidade não como uma mera extensão do Estado. 

Este distanciamento é defendido, inclusive, enquanto condição para
que  a  crítica  da  realidade  social  possa  ser  desenvolvida.  Ensino,
pesquisa e extensão dependem de liberdade e autonomia política.
[...]  Ao  Estado  caberia  simplesmente  acompanhar  a
operacionalização que a universidade faz do projeto político que ela
mesma elaborou, como por exemplo, zelar pela boa aplicação dos
recursos públicos – nos termos da legislação (MANCEBO, 1998, p.
52).

Sguissardi e Silva Júnior (2009) revelam que segundo os depoimentos dos

professores-pesquisadores notam-se as relações mediadas pela Capes e o CNPq

entre  o  Estado  e  as  práticas  universitárias  das  instituições  federais  de  ensino

superior de acordo com o novo paradigma de políticas públicas. “Por estas vai se

construindo a nova universidade brasileira,  em que o que importa é  a  pauta de

pesquisa e não sua autonomia institucional” (p. 195).
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Nesse contexto, o trabalho docente é duplamente afetado, tanto pelas novas

ordenações assumidas pelo Estado quanto pelas políticas implementadas para o

ensino superior.

(…) por um lado, o docente é configurado enquanto trabalhador de
um sistema produtivo-industrial, imerso numa nova organização do
trabalho;  por  outro  lado,  o  produto  do  seu  trabalho  –  “força  de
trabalho  competente”  e  “tecnologia  e  conhecimento  científico”,
fundamentais na dinâmica do novo funcionamento socioprodutivo –
também é afetado (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 47).

No que se refere ao salário, o ano de 1998 trouxe uma mudança nas regras

da remuneração por parte do MEC. No decorrer de uma greve que já durava três

meses, estabeleceu-se uma gratificação por produção denominada de Gratificação

de Estímulo à Docência (GED). Para ter direito à gratificação integral, os docentes

teriam  que  atingir  120  pontos  contabilizados  no  que  se  refere  a  uma  série  de

atividades  de  natureza  acadêmica.  Ou  seja,  os  docentes  para  obterem  esta

pontuação teriam que aumentar o número de horas-aula semanais, o que ocasionou

um aumento significativo das aulas ministradas, como também do número de alunos

em relação aos docentes.

Com  esta  gratificação,  de  acordo  com  Leher  e  Lopes  (2008),  parte

substantiva da remuneração do professor passou a depender de sua “produtividade”

individual.

Criada  “como  instrumento  indutor  de  transformações  das  práticas
docentes”, ela estabeleceu que o valor da gratificação recebido pelos
docentes dependeria de um sistema de pontuação que estabeleceria
parâmetros para a avaliação da prática docente e conformaria uma
determinada  idéia  do  que  deveria  constituir  a  atividade  de  um
professor universitário (LEHER; LOPES, 2008, p. 11-12).

Nos mesmos moldes da GED, a avaliação realizada pela Capes, conforme

Leher e Lopes (2008), adotou as mesmas medidas produtivistas da primeira. E, ao

invés de realizar uma avaliação sistemática do programa para a melhoria deste, a

Capes abriu mão desta para realizar uma avaliação em função do mercado.
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Em lugar de avaliar o programa, suas dificuldades, potencialidades e
relevância para a instituição e para a região, o resultado da avaliação
depende de uma planilha de indicadores cujo foco incide diretamente
sobre cada professor  credenciado na pós-graduação:  inicialmente,
exigindo  um  padrão  produtivista,  depois,  restringindo  o  campo
possível  desse  produtivismo,  impondo  que  as  publicações  sejam
limitadas a um conjunto de periódicos qualificados e que a produção
do  conhecimento  gere  produtos  úteis,  utilidade  essa  que  os
Conselhos  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  (MCT),  também
composto  por  representantes  das  empresas,  aferirão  conforme  a
eficácia da pesquisa vis-à-vis ao mercado (LEHER; LOPES, 2008, p.
13).

Os órgãos de fomento têm se empenhado assim, cada vez mais, em destinar

os seus recursos às pesquisas que potencializem a capacidade de reprodução do

capital. Como uma das consequências desse processo,

a  qualidade da produção acadêmica passa então a ser mensurada
pela quantidade da própria produção e por valores monetários que o
docente consegue agregar ao seu salário e à própria instituição. (…)
O resultado  dessa  política  tem se materializado  num crescimento
cavalar da produção e da produtividade acadêmica, cujo objetivo se
encerra  no  próprio  ato  produtivo,  isto  é,  ser  e  sentir-se  produtivo
(BOSI, 2007, p. 1513).

Nesse contexto, a corrida desenfreada por publicação acaba pondo em xeque

não  só  a  qualidade  das  pesquisas,  mas  o  trabalho  e  a  saúde  dos  professores

universitários. Os professores no ensino superior e especificamente na dinâmica da

pós-graduação passaram a ser empreendedores, os que buscam recursos externos

para manter a instituição, e submetem-se aos editais dos órgãos de fomento e às

outras exigências necessárias para conseguir sua solicitação. Além disso, buscam

financiamento externo por meio de parcerias com empresas que possuem interesse

no desenvolvimento de alguma pesquisa,  relacionando o vínculo do patrocínio  à

exclusividade  dos  resultados  (BOSI,  2007).  Essa  metamorfose  do  docente  em

empreendedor é um dos principais fatores que contribuem para a intensificação do

trabalho docente, principalmente na pós-graduação. Desse modo, segundo Maués

(2015):

Os professores  que atuam nos  programas de pós-graduação têm
sido os alvos preferenciais da intensificação do trabalho, na medida
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em  que  lhes  são  exigidos  índices  de  publicação  em  revistas
indexadas, em livros com Qualis, participação em eventos também
classificados  pela  Capes,  formação  de  recursos  humanos,  o  que
significa  a  orientação/conclusão  de  monografias  de  Iniciação
Científica, Trabalhos de Conclusão de Curso, Monografias de Cursos
de Especialização, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado.
Além  disso,  esses  professores  precisam  coordenar  projetos  de
pesquisa  que  tenham  financiamento  que  o  próprio  docente  vai
conseguir via uma forte concorrência com seus pares, tendo em vista
que os recursos são escassos (p. 227).

Um estudo realizado com professores e alunos de cursos de pós-graduação

stricto sensu de 12 instituições, avaliados com nota 6 e 7 pela Capes9, problematiza

que há um sentimento de desapontamento dos envolvidos nos estudos com suas

carreiras,  “à  medida  que  não  conseguem  um  desempenho  materializado  em

publicações considerado satisfatório” (BOSI, 2007, p. 1517). Mas não só a pressão

por publicação ganha destaque no cotidiano dos professores da PG. Outros fatores

como a intensificação e precarização do trabalho estão imbricados nessa cadeia que

leva ao mal-estar docente e necessitam ser analisados. De acordo com Kuhlmann

Jr. (2015) “as denúncias sobre as pressões excessivas por publicações mostram que

elas também se fazem presentes e interferem nos problemas de saúde, mas não

estão isoladas, como se pode reconhecer” (p. 843).  Nesse contexto, Bianchetti  e

Machado (2009) apontam:

Na  dinâmica  da  pós-graduação,  as  pessoas  são  obrigadas  a
construir  estratégias  que,  analisadas  do  ponto  de  vista  pessoal,
garantem a sobrevivência de si, a sua inserção no PPG e uma boa
avaliação para o programa (p. 75-76).

9 A avaliação  da  pós-graduação,  criada  em 1976,  é  um instrumento  de  grande  importância  à
concessão de auxílios, tanto por parte das agências de fomento nacionais, como dos organismos
internacionais. Além do acompanhamento anual,  todos os programas de pós-graduação  stricto
sensu são submetidos a uma criteriosa avaliação periódica, cujos resultados são publicamente
divulgados.  Essa  avaliação,  atualmente,  é  realizada  a  cada  4  (quatro)  anos,  embora  o
acompanhamento  seja  anual.  Os  programas  recebem  notas  na  seguinte  escala:  1  e  2,  tem
canceladas as autorizações de funcionamento e o reconhecimento dos cursos de mestrado e/ou
doutorado por ele oferecidos; 3 significa desempenho regular, atendendo ao padrão mínimo de
qualidade;  4 é considerado um bom desempenho e 5 é a nota  máxima para programas com
apenas mestrado. Notas 6 e 7 indicam desempenho equivalente ao alto padrão internacional. O
Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, reconhece os resultados da
avaliação dos cursos novos e da Avaliação Periódica da Capes. Informações retiradas do site:
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-
graduacao/7421-sobre-avaliacao-de-cursos
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Assim  sendo,  os  professores/pesquisadores  da  pós-graduação  se  veem

emaranhados em um ambiente em que a competitividade cresce perante os pares

na busca de  obter  recursos e  pela  constante  corrida  pela  publicização  de  seus

estudos e pesquisas. Nesses moldes, segundo Kuhlmann Jr (2015), “a universidade

está  distante  de  ser  uma  corporação  homogênea  de  intelectuais  éticos  e

interessados  na  produção  do  conhecimento”  (p.  853). Dessa  forma,  cabe  aos

pesquisadores estabelecer os limites necessários à “sobrevivência” nos PPGs, ou

seja, “os limites precisam ser estabelecidos pelo sujeito que se vê desamparado

diante da voracidade e velocidade das demandas por produtividade” (BIANCHETTI;

MACHADO, 2009, p. 61).

 Diante do que foi exposto, podemos ressaltar que a crise de acumulação do

capital afetou e ainda tem afetado todos os segmentos de ensino, resultando em

uma  crescente  intensificação  do  trabalho  do  professor,  acompanhada  de  sua

precarização.  Embora  os  professores  universitários  tenham  melhores  condições

salariais do que aqueles da educação básica, ambos os níveis de ensino encontram-

se  imersos  nesse  contexto  de  intensificação  e  precarização  do  trabalho.  Se

tomarmos como referência a pós-graduação, podemos perceber um movimento de

intensificação  ainda  maior,  pois  além  do  trabalho  exercido  na  graduação,  os

professores da PG precisam, a grosso modo, publicar para sobreviver em um PPG.

Na mesma proporção  aumenta  a  competitividade  entre  os  pares  na  procura  de

obtenção  de  recursos.  Além  de  professores,  são  pesquisadores,  escritores,

empreendedores,  na  busca  de  recursos  externos  para  o  financiamento  de  suas

pesquisas  e  projetos  e  desempenham  cargos  administrativos  na  universidade.

Assim,  os  professores  devem ser  múltiplos  para  o  desempenho de todas essas

atividades dentro e fora das instituições de educação superior.  Essa polivalência

contribui para o adoecimento do professor e a construção de estratégias de defesa

para o sofrimento que constituem a tônica do próximo capítulo.

À guisa  de conclusão deste  item, é  fundamental  que os trabalhadores da

educação, que acreditam na educação como principal instrumento de libertação e

transformação  social,  lutem por  melhores  condições  de  trabalho.  E aqueles  que

trabalham no ensino superior concebam a docência como luta contra as mazelas

que contribuem para o definhamento deste nível de ensino nos dias atuais,  com
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instituições sucateadas, submetidas ao capital  e com a constante desvalorização

dos profissionais da educação.

1.4  A lente  do  pesquisador:  aproximações  entre  a  construção  teórica  e  o
objeto desta pesquisa 

Cada ser humano vê o mundo sob determinada perspectiva. As percepções

são múltiplas e distintas, pois correspondem à lente que cada um utiliza para ver

esse mundo. Partindo da lente com que olho o mundo e da posição que ocupo na

pesquisa, é possível aproximar, por meio do panorama teórico realizado, as ideias

defendidas pelos autores à construção do objeto desta pesquisa. 

Conforme  vimos  no  decorrer  de  todo  o  capítulo,  a  intensificação,  a

precarização  e  o  produtivismo  acadêmico  são  palavras-chave  no  contexto  do

trabalho docente  na universidade.  Mais  do  que palavras que fazem parte  desse

contexto e que permeiam a literatura acadêmica da área,  compõem a realidade

vivenciada pelos professores na conjuntura atual em que vivem. A denúncia que está

posta por meio do panorama realizado nos faz refletir sobre o trabalho docente na

educação superior, cada vez mais assolado pelas exigências do mundo atual.

O panorama reforça, ainda, a relevância desta pesquisa na composição do

estudo do trabalho docente na educação superior no Brasil. Busco nesta pesquisa

descortinar dados de um contexto que nos aproxima da realidade vivenciada pelos

professores e compreender como estes significam o próprio trabalho na educação

superior, contribuindo para o diálogo com o campo de estudos em que esta pesquisa

se insere. 

Por  meio  da  Iniciação  Científica  e  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso

realizados durante o Curso de Pedagogia pude conhecer um pouco mais a respeito

do trabalho do professor na educação básica, que também sofre as consequências

da intensificação e precarização do trabalho docente e tem sido influenciado por

diversos fatores, tais como: a falta de recursos nas escolas, os baixos salários, as

longas jornadas de trabalho, o desrespeito, a indisciplina e a violência por parte dos

alunos, as expectativas dos familiares, as pressões por parte da instituição escolar e

da  sociedade.  Somada  a  esses  fatores,  a  busca  exacerbada  por  resultados,

mediada  por  avaliações  internas  e  externas,  como  também  o  processo  de
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bonificações  e  gratificações  mediante  os  resultados  dessas  avaliações  têm

colaborado para a instauração do mal-estar docente nesse nível de ensino.

Nesta  dissertação  de  Mestrado,  busco  alargar  minha  compreensão

aproximando-me  dos  tensionamentos  vividos  pelos  professores  da  educação

superior  em um cenário  marcado  pela  intensificação  e  precarização do  trabalho

docente. Como vimos neste capítulo, o contexto de reestruturação produtiva trouxe

mudanças significativas para o trabalho do professor na universidade. Dentre essas

mudanças,  destaca-se o prolongamento da jornada de trabalho do professor,  ou

seja, a extensão do trabalho desenvolvido na universidade ao doméstico, diluindo-se

assim  o  tempo  destinado  ao  descanso.  Essa  extensão  é  um  dos  fatores  que

contribui  para o processo de intensificação do trabalho docente, inserido em um

contexto  de precarização,  com instituições de educação superior  cada vez mais

sucateadas  e  submissas  ao  capital.  Além  desse  cenário,  o  trabalho  docente,

especificamente  na  pós-graduação,  vem  sofrendo  as  consequências  do

produtivismo acadêmico, caracterizado pela busca desenfreada por produção. Esses

fatores, em última análise, também levam ao que Esteve (1999) define por mal-estar

docente e que será discutido no próximo capítulo.

Ao  propor  investigar  o  trabalho  docente  na  educação  superior,  busco

compreender,  assim,  os  males  que  afligem  a  categoria  na  qual  também  estou

inserida, embora como professora da educação básica. Como vimos, apesar das

condições salariais  e  de  carreira  no  ensino  superior  serem melhores  que as  da

educação básica e exista uma grande diferença quando se analisa as recompensas

materiais  e  simbólicas  entre  aqueles  que  se  dedicam  à  educação  básica  e  à

educação superior, ambos possuem fortes semelhanças, principalmente no que se

refere  à  precarização  do  trabalho,  que  reflete  diretamente  na  formação  de

professores nas universidades, gerando mudanças que transformam a totalidade da

instituição universitária.

O  panorama  teórico  apresentado  nos  ajuda  a  pensar  e  problematizar  a

docência na educação superior para além da denúncia que está posta. A educação

superior é o espaço da contradição e é justamente este espaço que possibilita a

construção e a utopia, implica possibilidades de busca, de lançar-se adiante. Assim,

como podem ser  identificados os  processos  que definham a educação superior,
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outras possibilidades e experiências podem ser realizadas nesse nível de ensino.

Possibilidades de mudança, de construção, de luta pelos direitos que estão sendo,

cada  vez  mais,  ameaçados  por  reformas  e  movimentos  que  alteram  a  própria

constituição do trabalho. 

Diante  disso,  o  interesse  em  investigar  o  trabalho  docente  na  educação

superior vai ao encontro da minha própria função como educadora. Mais do que

respostas, busco, por meio desta pesquisa, caminhos que levem à problematização

por parte dos docentes a respeito do seu próprio fazer no interior das universidades. 
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2 O DOCENTE NA UNIVERSIDADE: ENTRE A RESISTÊNCIA E A DESISTÊNCIA

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho provocadas pelo processo de

globalização  e  mundialização  da  economia,  pela  revolução  tecnológica,  como

também pela decadência das relações humanas solidárias “são fatores importantes

para o surgimento de sentimentos de insegurança, ansiedade e diminuição da auto-

estima do indivíduo de grupos sociais, nesse contexto o trabalho docente não pode

estar fora desse processo” (CAMPOS, 2011, p. 74). Conforme anuncia este autor,

verifica-se agora nas pesquisas sobre o trabalho docente a prioridade atribuída à

temática da saúde do professor. 

As discussões sobre as doenças que afligem a categoria profissional docente

são realizadas, na maioria das vezes, em fóruns específicos e sem o necessário

aprofundamento  que  o  assunto  exige.  Ou  seja,  “as  questões  sobre  esse

adoecimento não têm merecido o devido esclarecimento por parte da categoria e

muito menos a devida atenção das políticas públicas educacionais sobre as doenças

que  atingem  esses  profissionais”  (CAMPOS,  2011,  p.  74).  Todavia,  segundo  o

mesmo autor, implica necessidade da pesquisa sobre as condições de trabalho do

professor, como também sobre “o modo como é gerido o trabalho que executam, de

modo a  que  possamos revelar,  concretamente,  certos  sofrimentos  que  têm sido

negligenciados  até  hoje  pelos  especialistas  do  homem no  trabalho”  (DEJOURS,

1992).

Desse  modo,  para  analisar  esse  processo  é  preciso  aprofundar  o

conhecimento da realidade concreta dos professores, espaço este onde se tecem as

relações desses profissionais com o seu trabalho, consigo e com os outros. Assim,

este  capítulo  é  dedicado  ao  estudo  do  protagonismo  do  professor  e  o  seu

adoecimento  na  contemporaneidade,  especificamente  na  universidade,  como

também dos processos de resistência e desistência desses profissionais, entendidos

como estratégias de defesa frente ao sofrimento.

O estudo do protagonismo do professor imbricado à ideia do seu adoecimento

justifica-se por constituir-se em um paradoxo no estudo do trabalho docente. Isto é,

essa relação é paradoxal,  pois “aponta para um lugar contraditório ocupado pelo

professor, em que a exortação não se coaduna com suas condições materiais de

existência” (RAMOS, 2012). Nesse sentido, a mídia e os organismos internacionais
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contribuem para essa “valorização” do papel do professor na contemporaneidade,

desconsiderando o contexto no qual estão inseridos e suas condições materiais de

existência, como veremos a seguir.

2.1 Protagonismo docente: o lugar contraditório ocupado pelo professor 

Ao  delimitar  o  campo  no  qual  se  insere  o  trabalho  docente,  torna-se

fundamental  refletir  sobre  o  sujeito  que  exerce  esse  trabalho,  o  professor.  As

investigações sobre o trabalho docente segundo Oliveira (2003) começaram a surgir

como  objeto  de  estudo  na  pesquisa  educacional  brasileira  tendo  como  temas

centrais a organização do trabalho docente e a gestão da escola, no final da década

de 1970. Já na década de 1980, os estudos deslocaram-se das relações de trabalho

para os estudos sobre os aspectos culturais e a formação docente, “em consonância

com o período em que as reformas educacionais enfatizam a necessidade de um

novo  professor,  com  habilidades  e  competências  necessárias  para  atender  aos

objetivos requeridos pelo mercado” (TUMOLO; FONTANA, 2008, p. 1). 

Nesse contexto, Nunes (2001) revela que, nas pesquisas sobre formação de

professores, a prática pedagógica ganha destaque a partir dos anos 1990 com o

movimento de  dar voz ao professor, de influência europeia e americana (NÓVOA,

1991, 1992, 1995; TARDIF et al, 1991; PERRENOUD, 1992, 2001; SCHON, 1992,

2000).  O  debate  nacional  passa,  assim,  a  ser  alimentado  por  contribuições  de

autores estrangeiros que apontam para o protagonismo do professor.

As  pesquisas  a  partir  da  década  de  1990  buscam  “resgatar  o  papel  do

professor, destacando a importância de se pensar a formação numa abordagem que

vá  além  da  acadêmica,  envolvendo  o  desenvolvimento  pessoal,  profissional  e

organizacional da profissão docente” (NUNES, 2001, p. 28). Nóvoa (1995) afirma

que  essa  nova  abordagem  surgiu  em  oposição  aos  estudos  que  restringiam  a

profissão  docente  a  um  conjunto  de  competências  e  técnicas.  A mudança  nas

investigações passou,  assim,  a  ter  o  professor  como foco central  em estudos e

debates, como protagonista do processo ensino-aprendizagem. 

Os estudos sobre o protagonismo do professor, de acordo com Alves (2012),

apontam que o termo protagonismo/protagonista é utilizado para adjetivar o docente

posicionando-o no centro das discussões pedagógicas. Diante do seu protagonismo
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no campo educacional, como apontam as pesquisas realizadas por Caldas (2007) e

Ramos (2012),  o professor encontra-se imerso em um contexto no qual as reais

condições de trabalho não condizem com a forma como o discurso pedagógico o

valoriza, ou mesmo, a forma como o próprio docente concebe o seu trabalho.

Em sua tese de doutorado que busca compreender as ressignificações do

discurso pedagógico contemporâneo, partindo da análise dos  slogans constituídos

na  Conferência  Nacional  de  Educação  (CONAE)  realizada  no  ano  de  2010  em

Brasília,  “como  modo  de  problematizar  os  projetos  ideológicos  em  disputa  por

hegemonia no campo da educação nacional”, Ramos (2012) centra suas discussões

em  torno  do  protagonismo  do  professor  como  um  slogan presente  no  discurso

pedagógico  atual.  De  acordo  com  Ramos  (2012),  o  professor  ocupa  um  lugar

contraditório  no  cenário  da  docência  em  que  as  reais  condições  de  trabalho

contradizem  a  forma  como  os  discursos  pedagógicos  o  valorizam.  Esse

protagonismo leva os professores a se tornarem “alvos da própria celebração” que

os implicam à culpa,  “para que,  tomado pelo medo do fracasso e das possíveis

punições a ele imputadas, se esforce ainda mais, seja incansável em sua profissão,

mesmo  com  as  limitações  tão  concretas  com  as  quais  diariamente  convive”

(RAMOS, 2012, p. 178).

Para Caldas (2007), a questão epistemológica que articula esse protagonismo

é  a  epistemologia  da  prática  “que  valoriza  o  saber  tácito  do  professor  e  o

conhecimento na ação, acompanhando discursivamente o movimento que ocorre no

setor produtivo, na perspectiva da acumulação flexível, e questiona frontalmente o

modelo de formação acadêmica” (p. 27). As características do trabalho educativo e

suas  possibilidades  de  realização  passam  a  ser  consideradas,  segundo  Caldas

(2007), a partir do professor, mas as questões do contexto social no qual o professor

está inserido são apartadas e mencionadas apenas como entorno com o qual se

deve interagir.

José  Esteve  (1995),  em  seus  estudos  sobre  o  trabalho  docente,  busca

integrar os aspectos sociais à compreensão da situação do trabalho dos professores

e propõe-se a estudar sua situação atual, situando-a num processo histórico em que

as mudanças sociais transformaram profundamente o seu trabalho, a sua imagem

social  e o valor que a sociedade atribui à própria educação. Esse movimento de
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ideias tem apontado a possibilidade da melhoria da educação, através da ação do

professor,  contrapondo-se,  assim,  às  análises  estruturalistas  que  concebem  o

professor como mero agente da reprodução do aparelho de Estado.

Caldas  (2007)  revela  que  os  enfoques  estruturalistas  exerceram  relativa

influência sobre o pensamento pedagógico no Brasil, confundindo-se muitas vezes

com o Marxismo. Nesse contexto, a influência das ideias de Althusser, Bourdieu e

Passeron,  Baudelot  e  Establet,  de  acordo  com  Saviani  (1997),  “alimentou  as

reflexões e análises  daqueles que em nosso país se  colocavam em oposição à

política educacional dominante” (p. 79). 

Essas ideias contribuíram para desnudar  a ingenuidade das posições que

conferiam à escola o poder de corrigir as mazelas sociais. O espaço de contestação

é,  assim,  de  acordo com Caldas (2007),  pensado apenas no exterior  da  escola

“levando a crer que a dominação burguesa exercida no espaço escolar é absoluta e

insuperável e conduzindo ao progressivo abandono da escola como espaço de luta”

(p. 22). Desse modo: 

Se confirmaria que a escola não possui em si qualquer força capaz
de  a  fazer  progredir:  falta  de  esperança,  fatalismo  e
responsabilização dos docentes. O que leva uns a abandonar toda a
luta, outros a consagrar-se exclusivamente à política, renunciando à
fachada pedagógica (SNYDERS, 1977, p. 10).

No passado, de acordo com Codo e Menezes (2006), a profissão professor

tinha  prestígio  social  e  trazia  à  tona  uma  identidade  carregada  de  orgulho

profissional, pois, “a valorização da profissão remetia ao importante papel atribuído à

educação na integração social, no contexto da formação do Estado nacional e dos

esforços destinados a produzir uma identidade nacional” (p. 70). Com a expansão da

escolarização nos anos 1990, apesar do crescimento quantitativo do sistema, não

foram oferecidas condições para uma educação de qualidade.  Não obstante,  no

contexto  de  mudança  da  identidade  feminina,  ainda  segundo  Codo  e  Menezes

(2006),  a  escola  pareceu  demandar  dos  seus  trabalhadores  comportamentos

associados apenas ao cuidado e proteção das crianças. Os professores perderam a

referência precisa do que devem saber, de como se deve ensinar e avaliar, ou seja,

perderam aspectos essenciais da sua identidade profissional.
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As responsabilidades e exigências em torno do professor aumentaram nos

últimos anos, coincidindo com o contexto histórico de rápidas transformações que

tem se manifestado em uma modificação do papel  desse profissional.  Uma das

mudanças  no  seu  papel  é  a  “terceirização”  de  responsabilidades  por  parte  da

comunidade e da família,  de atividades anteriores à escola, sem que tenha uma

mudança  na  formação  dos  professores  para  prepará-los  para  enfrentar  estas

situações  com  êxito.  Nesse  sentido,  segundo  o  informe  da  Organização

Internacional do Trabalho – OIT (1981) sobre “Emprego e condições de trabalho dos

educadores”:

Em uma época em que se cobra cada vez mais que a escola cumpra
funções que tradicionalmente competiam a outras instituições sociais
como a família, os educadores consideram que é injustificável acusá-
los de que não estejam à altura de todos os desafios que propõe um
mundo em rápida transformação, especialmente se eles não dispõem
dos recursos que desejariam para enfrentar esses desafios (p. 127).

Além  disso,  segundo  Mitter  (apud  Esteve,  1999),  há  uma  “fase  de

desencanto” considerada como fator central do exercício da docência no Ocidente,

atribuída  à  subvalorização  da  formação  de  professores.  Nesse  sentido,  um dos

aspectos  mais  importantes  da  competência  social  dos  educadores,  conforme

Merazzi (apud  Esteve, 1999), é a capacidade de vivenciar conflitos, o que deveria

ser uma nova exigência da formação de professores.

Essas transformações no papel do professor, de acordo com Esteve (1999),

supõem um profundo e exigente desafio para os professores. Esta situação agrava-

se  devido  ao  fato  de  que  os  professores  devem  desempenhar  vários  papéis

contraditórios que lhe exigem manter o equilíbrio. Nesse sentido, o professor vive,

muitas vezes,

uma  profunda  ruptura  com  a  sociedade  ou  com  a  instituição
educacional  em  que  trabalha;  enquanto,  pessoalmente,  pode
discordar da forma com que funciona ou dos valores que promove;
mas ao mesmo tempo, o professor aparece aos olhos dos alunos
como  um  representante  da  sociedade  e  da  instituição  (ESTEVE,
1999, p. 32).
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Assim, a escolha para o professor, segundo Caldas (2007), reduz-se a tornar-

se,  um  reprodutor  do  sistema  ou  desistir  do  trabalho  educativo,  como  aponta

Althusser (apud Caldas, 2007):

Peço desculpa aos professores que, em condições terríveis, tentam
voltar contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas em
que este os encerra, as armas que podem encontrar na história e no
saber que ensinam. Em certa medida são heróis. Mas são raros, e
quantos (a maioria) não têm sequer um vislumbre de dúvida quanto
ao 'trabalho' que o sistema (que os ultrapassa e esmaga) os obriga a
fazer,  pior,  dedicam-se  inteiramente  e  em  toda  a  consciência  à
realização  desse trabalho  (os  famosos  métodos  novos!).  Têm tão
poucas dúvidas que contribuem até pelo seu devotamento a manter
e a alimentar a representação ideológica da Escola que a torna hoje
tão  'natural',  indispensável-útil  e  até  benfazeja  aos  nossos
contemporâneos (p. 22).

Este panorama gera nos professores um desejo de abandonar a profissão,

“que pode se manifestar através de mecanismos de evasão, com um distanciamento

psicológico dos problemas do cotidiano,  ou mesmo o abandono real  e definitivo”

(CALDAS, 2007, p. 30). Nesse contexto, as relações entre as pessoas

aparecem  como  relações  entre  coisas,  assim  como  a  relação
consigo.  Os  sujeitos  passam a  ser  regidos  por  normas  externas,
prescrições  e  significados  alheios  que  ordenam  suas  vidas,  sem
nenhum  sentido  de  controle  efetivo  sobre  o  seu  destino  e  suas
escolhas, restando-lhes tentar cumprir o esperado socialmente, sob
pena de tonarem-se desajustados (CALDAS, 2007, p. 59).

Não só a escola, mas a universidade também se constitui como espaço de

luta e também vem sofrendo as consequências da crise de acumulação do capital,

como vimos no primeiro capítulo.  Os docentes no contexto da reestruturação do

ensino superior passaram a ser empreendedores, ou seja, “alguém que pode buscar

recursos externos para manter a instituição, submetendo-se aos editais dos órgãos

de fomento e às demais exigências necessárias para ter sua solicitação aprovada”

(MAUÉS, 2015, p.  226).  A mudança no perfil  do professor da educação superior

contribui ainda mais para o processo de intensificação do trabalho neste nível de

ensino.
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A transformação  do  docente  em empreendedor,  aquele  que  deve
buscar os recursos para desenvolver as suas pesquisas, tem sido um
dos maiores  fatores  dessa intensificação,  pois  para  que isso seja
possível,  o  professor/empreendedor  precisa  se  transformar  em
gerente  e  contador,  além  de  manter  um  Lattes  que  possibilite  o
reconhecimento de suas capacidades empreendedorísticas (MAUÉS,
2015, p. 227).

O  professor  na  universidade  além  de  desempenhar  as  funções  do  seu

trabalho, torna-se um empreendedor na busca de recursos para o desenvolvimento

de suas pesquisas o que o envolve no processo de intensificação do trabalho. Esse

processo acarreta uma série de consequências, dentre as quais a mais visível, é

aquela que afeta a sua saúde e que o levam ao seu adoecimento.

Retomo aqui a ideia do protagonismo do professor para estabelecer relações

entre  esse  lugar  ocupado  por  ele  e  o  seu  próprio  adoecimento.  Os  estudos

elencados nesta  seção apontam o lugar  contraditório  ocupado pelo professor.  O

professor é colocado em posição de destaque no processo educativo, isto é, como

protagonista  desse processo,  mas sofre  as  consequências  do contexto  marcado

pela  intensificação  e  precarização  do  trabalho  docente  que  o  leva  ao  seu

adoecimento. 

Diante desse cenário, percebe-se um movimento contraditório ao colocar o

professor como protagonista, ou seja, como centro das discussões pedagógicas por

meio dos discursos que o valorizam e suas reais condições de trabalho, que não

condizem  com  esses  discursos.  Esse  movimento  nos  leva  a  refletir  sobre  um

protagonismo às avessas, ou seja, o protagonista professor que é valorizado pelo

discurso, mas o seu trabalho é intensificado e precarizado, a ponto de o levar ao seu

adoecimento. 

Esse adoecimento é inserido no contexto do mal-estar docente, que não diz

respeito  apenas  ao  adoecimento  físico  e  psicológico,  mas  corresponde  aos

comportamentos  que expressam insatisfação profissional  do  trabalhador,  falta  de

empenho em relação à  profissão e desejo  de abandonar  a  carreira  profissional.

Nesse contexto,  a  expressão mal-estar  docente,  denominada por  Esteve (1999),

ganha  destaque  nas  pesquisas  sobre  o  trabalho  docente  e  o  adoecimento  do

professor vem sendo objeto de estudo de autores como Dejours (1992, 1994, 1999),

Esteve (1995, 1999) e Codo e Menezes (2006), como veremos a seguir.
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2.2 Mal-estar docente: as relações entre trabalho e saúde do professor

A expressão  mal-estar  docente  vem  sendo  utilizada  há  muito  tempo  por

autores como Berger (1957),  Dupont (1983) e Mandra (1997) para descrever “os

efeitos permanentes do caráter negativo que afetam a personalidade do professor

como resultado das condições psicológicas e sociais em que se exerce a docência”

(ESTEVE,  1999,  p.  25).  Segundo  o  autor,  a  expressão  é  a  mais  inclusiva  das

utilizadas na bibliografia atual. 

O mal-estar docente é,  assim, um fenômeno internacional,  cujos primeiros

indicadores começaram a tornar-se evidentes nos países desenvolvidos no início da

década de 1980. De acordo com Esteve (1999) a expressão mal-estar docente  é

intencionalmente ambígua, pois o termo mal-estar, de acordo com o  Dicionário da

Academia Real da Língua, significa um “desolamento ou incômodo indefinido”. Ou

seja, ao utilizar o termo mal-estar, o autor afirma que “sabemos que algo não vai

bem, mas não somos capazes de definir o que não funciona e o porquê” (ESTEVE,

1999, p. 12), ao contrário da dor, que é algo determinado e que pode ser localizado

e da doença que tem sintomas manifestos. 

Os possíveis fatores que configuram a presença do mal-estar docente, de

acordo com Blase (apud Esteve, 1999), incidem sobre a ação do professor em sala

de  aula,  o  que  ele  define  como  fatores  primários  que  podem  gerar  tensões

associadas  a  sentimentos  e  emoções  negativas  e  os  fatores  secundários,  que

correspondem  ao  contexto  em  que  a  docência  é  exercida,  afetando  a  eficácia

docente à medida que provoca uma diminuição da motivação dos professores. Os

fatores primários incidem diretamente sobre a ação do professor enquanto que os

secundários  acontecem  de  forma  indireta.  Quando  associados,  influenciam  a

imagem que o professor tem de si mesmo e de seu trabalho, ocasionando uma crise

de identidade. Nesse sentido:

O conjunto de fatores que ingressam na configuração dessa crise
apontam  a  um  questionamento  do  saber  e  saber-fazer  dos
educadores,  da  sua  competência  para  lidar  com  as  exigências
crescentes  do  mundo  atual  em  matéria  educativa  e  com  uma
realidade  social  cada  vez  mais  deteriorada  que  impõe  impasses
constantes à atividade dos profissionais (BATISTA; CODO, 2006, p.
60). 



65

As  pesquisas  sobre  a  saúde  docente  na  América  Latina,  de  acordo  com

Robalino  (2012),  vêm  sendo  realizadas,  aproximadamente,  desde  a  década  de

1970. Muitos pesquisadores apontam para esse adoecimento, como Esteve (1995),

Batista  e  Codo  (2006),  Codo  e  Menezes  (2006),  Martins  (2007),  entre  outros.

Segundo  Esteve  (1995),  esse  mal-estar  é  definido  pelos  efeitos  negativos  que

afetam a personalidade do professor como resultado das condições psicológicas e

sociais  em  que  exerce  a  profissão  de  docente,  devido  às  mudanças  sociais

aceleradas. 

De  acordo  com  a  Organização  Mundial  da  Saúde  OMS  (2010),  os

adoecimentos mentais correspondem ao comprometimento de cerca de 450 milhões

de trabalhadores no mundo, sendo mais recorrentes em países emergentes ou em

desenvolvimento, como o Brasil. A depressão ganha destaque nesse contexto de

adoecimento  e,  segundo  estimativas,  121  milhões  de  pessoas  sofrem  desse

adoecimento, dentre elas, 17 milhões só no Brasil. É importante destacar que 75%

das pessoas atingidas pela depressão, nunca receberam tratamento adequado. 

A depressão é hoje a segunda maior causa de incapacidade para o trabalho,

mas estima-se que daqui a dez anos ocupará o topo deste ranking, que é ocupado

hoje pelo DORT/LER. Os profissionais mais atingidos pela depressão são os da área

da tecnologia,  informática,  financeira,  bancária,  judiciária,  saúde e  educação.  Na

área da educação, os docentes são os mais atingidos pela depressão como também

por outros adoecimentos mentais, como a síndrome de burnout.

2.2.1 Burnout como signo do trabalho docente

O  conceito  burnout surgiu  na  década  de  1970  como  uma  metáfora  para

expressar o sentimento de profissionais que trabalhavam diretamente com pacientes

dependentes  de  substâncias  químicas.  Segundo  Freudenberger  (apud  Codo  e

Menezes,  2006),  no  início  da  década  de  1970,  foi  realizado  um  estudo  com

profissionais  ligados  ao  tratamento  de  usuários  de  drogas  que  comprovou  que,

depois de alguns meses de trabalho,  “estes  profissionais  compartilhavam alguns

sintomas que já haviam sido observados e até estudados, mas de forma isolada” (p.

240). Nesse contexto:
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Podia se observar o sofrimento. Alguns reclamavam que já não viam
seus  'pacientes'  como  pessoas  que  necessitam  de  cuidados
especiais,  visto  que  eles  não  se  esforçavam  para  parar  de  usar
drogas. Outros reclamavam que estavam tão exaustos que às vezes
desejavam nem acordar para não ter que ir para o trabalho. Outros
ainda afirmavam que já não conseguiam mais atingir os objetivos que
haviam imaginado. Sentiam-se incapazes de modificar o status quo;
sentiam-se  derrotados.  A  estes  sintomas,  agora  pesquisados  e
analisados  em  conjunto,  atribui-se  o  nome  de  burnout  (CODO;
MENEZES, 2006, p. 240).

No entanto,  é  impossível  dizer,  segundo  Codo  e  Menezes  (2006),  desde

quando existe  burnout.  Mas podemos afirmar  que os  estudos de Freudenberger

(1974) contribuíram para nomear um sentimento que já estava ali. E “ao nomear o

que sentimos podemos lidar com o que sentimos, podemos entendê-lo, enfrentá-lo,

saber dos seus limites” (CODO; MENEZES, 2006, p. 240). Nesse contexto, foi em

1974 que Fregenbauer aplicou o termo burnout no sentido que usamos hoje. Mas o

que significa burnout?

Não  há  uma  única  significação  para  burnout,  mas  sim  um  consenso  na

literatura internacional a respeito deste conceito. Burnout, numa tradução mais direta

do termo, significa “perder o fogo”,  “perder a energia”,  “queimar para fora”.  Para

Freudenberger (1974) burnout representa um estado de esgotamento do trabalhador

que acaba deixando de lado as suas necessidades pessoais em virtude do seu

ofício.  Maslach  e  Jackson  (apud  CODO e  MENEZES,  2006,  p,  238)  definem a

síndrome de burnout como “uma reação à tensão emocional crônica gerada a partir

do contato direto e excessivo com outros seres humanos, particularmente, quando

estes estão preocupados ou com problemas”. 

Burnout, é assim, uma síndrome por meio da qual  “o trabalhador perde o

sentido da sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não o importam

mais e qualquer esforço lhe parece ser inútil” (CODO; MENEZES, 2006, p. 238). A

síndrome afeta principalmente os profissionais da área de serviços e, entre eles, os

profissionais da educação. O comprometimento desses profissionais com o trabalho

os afasta, cada vez mais, da realização de suas próprias necessidades. Não só a

educação, mas os profissionais da área da saúde também são considerados como

clientela de risco.
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A síndrome de  burnout, conforme Codo e Menezes (2006), refere-se a três

fatores que podem aparecer associados, mas que não dependem uns dos outros: a

exaustão  emocional,  o  baixo  envolvimento  pessoal  no  trabalho  e  a

despersonalização. A exaustão emocional é o estado em que o profissional,  cujo

trabalho envolve cuidado, se encontra não podendo dar mais de si  afetivamente,

ocasionando esse sentimento de esgotamento emocional causado pelo desgaste do

vínculo afetivo. Além disso,

a  tensão  entre  a  necessidade  de  estabelecimento  de  um vínculo
afetivo  e  a  impossibilidade  de  concretizá-lo  é  uma  característica
estrutural dos trabalhos que envolvem cuidado. Assim, o desgaste do
vínculo afetivo leva a um sentimento de exaustão emocional. Esse
esgotamento é representado pela situação na qual os trabalhadores,
mesmo  querendo,  percebem  que  já  não  podem  dar  mais  de  si
afetivamente. É uma situação de total esgotamento da energia física
ou mental. O professor nesta situação se sente totalmente exaurido
emocionalmente, devido ao desgaste diário ao qual é submetido no
relacionamento com seus alunos (CODO; MENEZES, 2006, p. 241).

No que se  refere  ao baixo  envolvimento  pessoal  no  trabalho,  este  ocorre

quando o profissional  não consegue alcançar  seus objetivos,  o  que o leva a se

avaliar de modo negativo, como sendo incapaz, impotente de realizar algo almejado,

como observamos no excerto a seguir:

O baixo envolvimento pessoal  no trabalho,  que também pode ser
entendido como baixa realização pessoal no trabalho, ocorre nesta
relação afeto-trabalho,  sendo na verdade a perda do investimento
afetivo. Não conseguir atingir os objetivos aos quais se propõe traz
ao professor um sentimento de impotência, de incapacidade pessoal
para  realizar  algo  que  tanto  sonhou.  Este  conflito  tem  como
tendência  levar  a  pessoa  avaliar  a  si  própria  negativamente,
particularmente com respeito ao próprio trabalho com os alunos. Seu
trabalho perde o sentido (CODO; MENEZES, 2006, p. 242).

A despersonalização ocorre quando há a substituição do vínculo afetivo pelo

racional, em que o trabalho passa a ser visto como valor de troca e, no caso dos

professores, por exemplo, o aluno passa a ser visto como objeto.

A despersonalização ocorre quando o vínculo afetivo é substituído
por um racional. Podemos entender despersonalização como a perda
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do sentimento de que estamos lidando com outro ser humano. É um
estado psíquico em que prevalece o cinismo ou dissimulação afetiva,
a  crítica  exacerbada  de  tudo  e  de  todos  os  demais  e  do  meio
ambiente  (integração  social).  O  professor  começa  a  desenvolver
atitudes negativas, críticas em relação aos alunos, atribuindo-lhes o
seu próprio fracasso. O trabalho passa a ser lido pelo seu valor de
troca; é a “coisificação” do outro ponto da relação, ou seja, o aluno,
em nosso caso específico, sendo tratado como objeto, de forma fria
(CODO; MENEZES, 2006, p. 242).

Diante disso, ainda segundo os autores, podemos verificar um aumento dos

fatores exaustão emocional e despersonalização quando há existência do conflito

entre trabalho e família. Esse conflito acontece quando o trabalhador percebe que o

trabalho exige muito de si a ponto de não sobrar tempo para se dedicar à família. A

falta de suporte afetivo, ou seja, a falta de um ombro amigo, de alguém com quem a

pessoa possa compartilhar suas experiências também levam aos sentimentos de

exaustão emocional e à despersonalização (CODO; MENEZES, 2006). 

O  Ministério  da  Saúde  do  Brasil  considera  a  síndrome  de  burnout um

transtorno mental e aponta que:

Dentre  os  problemas  de  saúde,  os  transtornos  mentais  são
responsáveis pelo maior número de dias de afastamento do trabalho,
ou seja, são problemas de saúde que afastam os trabalhadores do
trabalho por longos períodos. Além disso, como não se trata de uma
lesão visível ou de um processo físico mensurável, muitas vezes, os
pacientes  não  têm  o  seu  sofrimento  legitimamente  reconhecido
(2001, p. 193).

Assim, a síndrome de burnout, apesar de ser entendida sob vários pontos de

vista,  pode  ser  considerada  como  um  mal  que  atinge,  principalmente,  os

profissionais das áreas da educação e saúde,  que demandam um maior  vínculo

afetivo  destes  com  a  clientela  que  precisa  de  seus  serviços  e  os  utiliza.  É  a

síndrome causada pelas condições de vida e trabalho do atual contexto, marcado

pela  globalização,  a  urbanização  acelerada,  a  especulação  financeira  e  a

impessoalidade das relações humanas. 

Diante disso, podemos destacar que a síndrome de burnout se constitui como

uma das consequências das exigências do mundo atual. Nesse contexto, destaca-se

o assédio moral que vem sendo ultimamente destacado via teoria e empiria como
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uma dessas exigências. O assédio moral, quando relacionado ao trabalho, constitui-

se  como  um  integrante  expressivo  das  inúmeras  vertentes  da  precarização  do

trabalho.

O assédio moral é entendido como “o uso intencional de poder contra pessoa

ou um grupo que pode resultar em malefício para o desenvolvimento físico, mental,

espiritual  e  moral  deste(s)”.  Nesse  contexto,  “há  uma  degradação  nas  relações

humanas  por  meio  do  estabelecimento  de  comunicações  não  éticas,  abusivas,

caracterizadas pela repetição ao longo do tempo” (CARAN et al, 2010, p. 738). 

No contexto da educação superior, destaca-se o estudo realizado por Nunes

(2011)10 que  analisa  as  características  de  assédio  moral,  identificadas  pelos

servidores  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina.  O  autor  aponta  que  o

assédio moral é um assunto frequente de discussão na sociedade contemporânea e

é definido como comportamentos, ações e práticas hostis repetitivas e dirigidas a um

ou  mais  trabalhadores  de  forma  consciente  ou  inconsciente,  podendo  acarretar

consequências para a integridade física ou psíquica do sujeito, além de interferir no

desempenho e no ambiente de trabalho.

Considerando o contexto da educação superior, podemos considerar que o

assédio não é unidirecional, ou seja, de quem gerencia processos que envolvem

professores,  mas  mostra-se  bidirecional,  pois  pode  ser  utilizado  também  por

professores. Todavia, Nunes (2011) enfatiza que o assédio moral  é um processo

multidimensional, pois além das relações interpessoais, os fatores organizacionais

também contribuem para esse assédio. Nesse contexto, o ambiente de trabalho se

torna pesado devido às relações interpessoais cada vez mais esgarçadas, o que

contribui para a instauração do mal-estar docente.

2.2.2 Mal-estar docente na universidade

Um mal-estar assombra a Academia. Mal-estar este provocado pelo fetiche

do conhecimento como mercadoria e o seu canto da sereia, o produtivismo. Essa é

a discussão que Trein  e Rodrigues (2001)  trazem no ensaio em que se buscou

investigar  a  sensação  de  mal-estar  que  assola  a  educação  superior,  causada

10 Para  mais  detalhes  cf.  https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/95904/288978.pdf?
sequence=1&isAllowe=y
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principalmente pela tentativa de conciliação para o embate entre duas perspectivas

na produção do conhecimento: o valor socialmente útil e transformador de um lado e

o valor de troca mercantil do outro.

Essa sensação que toma conta da Academia está inserida em um contexto de

mal-estar que assola a sociedade em geral. Em O mal-estar na civilização (2006),

Freud já anunciava esse mal-estar ao discutir  a busca da felicidade e do prazer,

diante dos paradoxos da satisfação, no contexto da civilização, no século XX. Assim

como naquela época, no século XXI, essa análise realizada por Freud ganha maior

destaque no que se refere ao desenvolvimento tecnológico (TREIN; RODRIGUES,

2011).

Voltando os nossos olhares para os dias atuais,  podemos perceber que o

conhecimento  está  cada  vez  mais  convertido  em  mercadoria,  e,  como  tal,

caracteriza-se pela subsunção do seu valor de uso ao valor de troca. Em nossa

sociedade, as coisas, as pessoas e o próprio conhecimento científico estão voltados

à  mercantilização.  Desse  modo,  o  conhecimento  científico  só  tem  valor  se  é

conversível  em outra mercadoria, se pode ser mercantilizado, ou seja,  se possui

valor  de  troca.  Nesse  cenário  é  perceptível  o  descontentamento  por  parte  dos

docentes,  mas,  ao  mesmo  tempo,  percebemos  a  presença  de  argumentos  que

naturalizam as leis do mercado aplicadas à Academia como possibilidade para o

desenvolvimento social. Nas palavras dos autores:

A subsunção  do  valor  de  uso  social  de  sua  produção  científica,
técnica e artística ao valor de troca mercantil expressa-se em uma
crescente  insatisfação  por  parte  dos  docentes  pesquisadores.  Ao
lado de manifestações de resistência encontramos também a apatia
ou a adesão ao processo em curso, sob argumentos que naturalizam
as  leis  do  mercado  como  o  horizonte  possível  para  a  sociedade
brasileira (TREIN; RODRIGUES, 2011, p. 780).

A educação superior vem passando, portanto, por transformações a partir da

busca  do  aumento  da  produtividade  científica,  da  elevação  do  produtivismo  à

condição  de  fetiche,  produtivismo  este  analisado  no  capítulo  anterior.  Essas

transformações ocasionam consequências à própria Academia, mas também à vida

profissional  e  pessoal  dos  professores,  como  apontam  as  pesquisas  sobre  o

trabalho docente nesse nível de ensino.
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O mal-estar  docente nas universidades têm sido comprovado em diversas

pesquisas  realizadas  não  só  em  âmbito  nacional,  como,  também,  internacional.

Conforme a manchete “Reestruturação produtiva chega às universidades e provoca

adoecimento docente”, presente no informativo do Sindicato ANDES Nacional, nos

últimos 20 ou 25 anos,  principalmente  com o auge do neoliberalismo no Brasil,

novas exigências surgiram em torno do professor universitário. O professor passou

assim,  a  ser  cobrado  a  produzir,  desenvolver  atividades  com metas  impostas  a

serem alcançadas e prazos rigorosos a serem cumpridos.

Desse modo, um informativo do sindicato ANDES apresenta uma manchete

sobre os estudos que a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFES

Izabel  Cristina  Borsoi  desenvolve  sobre  a  precarização  do  trabalho  e  suas

implicações. Essa manchete evidencia que “os relatos da pesquisa demonstram que

o docente se sente improdutivo mesmo que produz muito. Há uma naturalização da

produtividade” (SILVESTRE, 2011, p. 9). Os dados da pesquisa revelam que mais da

metade dos professores entrevistados, 81,3%, buscaram atendimento médico nos

últimos dois  anos,  dentre  eles,  36% por  problemas psicoemocionais  (ansiedade,

depressão),  14% com enxaqueca,  cistite,  crise  gástrica,  e  12,8% com afecções

osteomusculares como LER/DORT, lombalgias,  cervicalgias,  hérnias de disco em

diferentes regiões da coluna e fibromialgias, entre outras.

Outra manchete publicada pelo mesmo informativo,  intitulada “Fomento ao

produtivismo leva ao adoecimento, aponta pesquisa”, em 16 de maio de 2014, traz

alguns dados sobre uma recente entrevista realizada com o professor e pesquisador

Jadir  Campos.  Campos  é  médico,  mestre  na  área  médica  e  em  educação  e

doutorando em Saúde do Trabalhador na Universidad Internacional Tres Fronteras,

de  Buenos  Aires  (Argentina)  e  ex-coordenador  de  saúde  do  trabalhador  da

Universidade Federal do Pará (UFPA). A entrevista com o professor aponta que “o

produtivismo e a competitividade impostos pelos órgãos oficiais de fomento e pelas

políticas  mercantilistas  do  Ministério  da  Educação  (MEC)  são  responsáveis  por

prejuízos causados à saúde mental e física dos docentes” (ANDES-SN, 2014). 

Em  sua  pesquisa  de  mestrado  Trabalho  Docente  e  Saúde:  Tensões  da

Educação Superior, Campos (2011) apresenta dados que sugerem que o fomento ao

produtivismo  e  à  competitividade,  estimulados  pela  Coordenação  de
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Conselho Nacional de

Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq),  estão  ocasionando  o

adoecimento mental entre professores da Universidade Federal do Pará. De acordo

com a pesquisa, no período compreendido entre 2006 e 2010, 14,13% dos pedidos

de afastamento do trabalho de docentes da universidade estiveram relacionados a

problemas com a saúde mental. O cenário da UFPA, segundo ele, não é diferente do

da maioria das instituições de educação superior do Brasil. 

Na  entrevista  concedida  ao  informativo  ANDES,  Campos  afirma  que  a

precarização do trabalho ocasiona uma situação de sofrimento e “se aquela pessoa

que  está  passando  por  este  sofrimento  não  tiver  condições  de  superá-lo,  irá

adoecer,  pois o docente está submetido a uma série de exigências por conta da

política de educação do MEC” (ANDES-SN, 2014). Todavia, os docentes, na maioria

das vezes, de acordo com Campos, não identificam a causa de seu adoecimento,

pois segundo ele,

o docente não está percebendo que está sendo 'usado' e, digamos
assim, imiscuído em um contexto político em que pela falta ou pela
exiguidade de recursos financeiros, os dois órgãos mais importantes
de  fomento  à  pesquisa,  a  Capes  e  o  CNPq,  fazem uma triagem
produtivista, tornando os docentes bodes expiatórios de um esquema
perverso  ao  professor.  Deste  modo,  o  professor  vai  atrás  deste
fomento para conseguir recursos para sua pesquisa, para ter acesso
às tecnologias, bolsistas etc. O professor que consegue isto acredita
que o conseguiu por ser 'gênio', porém, o que não se percebe é que
isso  o  coloca  refém  do  produtivismo,  da  competição,  e  impõe  a
exigência  de um grande número de publicações em revistas  com
qualis elevados (ANDES-SN, 2014).

Campos sugere que a solução para esses problemas está no combate às

atuais formas de controle da produção acadêmica,  pois as políticas criadas pelo

(MEC) tem um viés de controle. A título de exemplo, Campos coloca que:

Quando se impõe uma avaliação quantitativa aos docentes, com uma
série de requisitos e pontuações que devem ser preenchidas, isso
faz parte de uma política de controle. A Lei de Inovação Tecnológica
é outra questão perigosíssima, pois ela incentiva o professor a ser
além de produtivista, empreendedor. Essa Lei direciona a pesquisa
aos interesses mercantis, sujeitando os docentes a pesquisarem de
acordo  com  o  retorno  que  os  resultados  da  pesquisa  darão  ao
mercado, às empresas e/ou indústria; além disso, outras áreas que
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não  estão  ligadas  aos  interesses  industriais  e  de  mercado,  são
penalizadas,  dificilmente tem seus projetos aprovados porque não
são “rentáveis”. Aquilo que existia nas universidades em termos da
autonomia,  não  existe  mais.  Tornou-se  o  que  nós  chamamos  de
‘autonomia consentida’. Você vai até onde a instituição acha que é
permitido ir. O próprio docente está comprometido em sua autonomia
intelectual, ou seja, ele não tem mais a liberdade de pesquisar o que
ele  julga  e  percebe  ser  importante  para  a  sociedade  e  para  a
universidade (ANDES-SN, 2014).

Em âmbito internacional, um recente artigo intitulado Los 8 males del profesor

universitario: “es uno de los trabajos más tóxicos que existen” e publicado no diário

online espanhol El confidential: El diário de los lectores influyentes, revela que o mal-

estar docente no ensino superior não é uma realidade apenas do Brasil.  Há oito

anos, um estudo da Universidade de Murcia mostrou que 83,6% dos professores

sofrem de  estresse  crônico.  Esta  situação  repete-se  em outros  países  vizinhos,

como  o  Reino  Unido,  onde,  recentemente,  uma  pesquisa  publicada  pela  UCU

(Universitary  and  College  Union)  revela  que  houve  um aumento  significativo  de

doenças  mentais  entre  a  população  acadêmica.  Nesse  cenário  de  mal-estar

docente, Caldas (2007) aponta que:

Este  quadro  acaba  por  gerar  nos  professores  um  desejo  de
abandonar  a  profissão,  que  pode  se  manifestar  através  de
mecanismos  de  evasão,  com  um  distanciamento  psicológico  dos
problemas do cotidiano, ou mesmo o abandono real e definitivo (p.
30).

Assim,  podemos  compreender  que  os  professores  estão  imersos  em  um

contexto em que o mal-estar docente assola cada vez mais o campo da educação

superior. Ou seja, como vimos no capítulo anterior, os professores têm sofrido as

consequências do processo de reestruturação produtiva nas universidades o que

acarretou  sérias  consequências  para  o  trabalho  desses  profissionais  como  a

intensificação e precarização do trabalho,  resultando em um crescente mal-estar

docente  na  universidade.  Para  “sobreviver”  nesse  contexto  e  lidar  com  as

adversidades do dia a dia, os estudos sobre o trabalho docente apontam que restam

aos professores desistir ou construir estratégias de defesa para o sofrimento. Essa

questão será abordada no próximo item deste capítulo.
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2.3 Entre a resistência e desistência: estratégias de defesa dos professores
frente ao sofrimento

Desmotivação no trabalho, crise de identidade, mal-estar docente,  burnout...

Esses fatores, em última instância, têm se defrontado com a mesma questão: por

que  as  pessoas  desistem? Se  não  desistem,  por  que  e  como resistem? O par

dialético  resistência  e  desistência,  definido  por  Caldas  (2007)  em  sua  tese  de

doutoramento, apresenta-se fundamental nesse momento da discussão. Não só o

par  resistência  e  desistência,  como também comprometimento  e  desistência,  de

Kuenzer e Caldas (2009), também farão parte da análise das estratégias de defesa

para o sofrimento construídas pelos professores, apresentadas a seguir.

A escolha das categorias resistência e desistência obedecem à definição feita

por Cury (1989): “as categorias, como expressão conceitual, dão conta de uma certa

realidade da forma mais abrangente  possível.”  Todavia,  devemos considerar  que

essa expressão não é neutra, pois mostra-se vinculada com uma determinada visão

de mundo.  Além disso,  “o  uso  delas,  não só  na  sua  expressão  verbal,  mas  na

própria intencionalidade que as informa, já evidencia uma tomada de posição face

ao real-concreto” (CURY, 1989, p. 26).

As pesquisas sobre o trabalho docente, segundo Caldas (2007), revelam a

impossibilidade  de  se  analisar  os  processos  de  resistência  e  desistência

separadamente, pois embora sejam aspectos contraditórios, são inclusivos de um

mesmo processo. Essas pesquisas apontam como decorrência do quadro societário

atual,  a  tendência  ao  sofrimento  e  desistência  no  trabalho,  como  também

possibilidades de resistência, na perspectiva contra-hegemônica e transformadora.

Nesse contexto, a sociedade é, conforme Codo e Menezes (2006), marcada pela:

Globalização,  especulação  financeira,  ausência  de  lastro  para  as
moedas,  urbanização  acelerada  com  conseqüente  abandono  do
espaço rural, impersonalização das relações humanas, dificuldades
na elaboração de projetos políticos e sindicais capazes de galvanizar
os interesses da população, enfim (...) uma sociedade do "mínimo
eu",  onde  se  vive  um dia  de  cada  vez.  Esta  é  a  sociedade  que
engendra o burnout. (...) A economia, a falta de política, a carência de
sonhos deste mundo de hoje faz da desistência o caminho mais fácil
(...). O trabalhador pode desistir, porque a desistência já está posta
como estilo de vida em tempos de hegemonia neoliberal. O poder de
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transformar  o  mundo  é  negligenciado  via  burnout porque  já  não
estava lá (p. 362). 

As reações de desistência são entendidas, assim, como a “perda de sentido

do trabalho e  o  descomprometimento  dos  docentes  com a organização  em que

atuam bem como com os destinatários de seu trabalho”. Burnout foi o nome que se

achou para falar de desistência no trabalho. Por um lado, a desistência não tem uma

só forma, ao contrário, comparece como um monstro de mil cabeças, quando uma é

cortada  outra  toma  o  seu  lugar  (como  a  hidra  de  nove  cabeças  que  Hércules

enfrentou,  e  venceu)  (CODO;  MENEZES,  2006,  p.  248).  Assim,  a  resistência,

conforme os autores:

Tem sido a estratégia de escolha nestes dias que nos deram para
viver.  Muitos  e  muitos  'pensadores'  têm  ganhado  notoriedade
enchendo  folhas  e  mais  folhas  de  papel  com  o  único  intuito  de
tranquilizar o nosso espírito. Dizem, sem muitos disfarces, que não
há  como  entender  os  mistérios  do  mundo,  recorrem  a  'energias'
misteriosas  que  eles  mesmos  inventaram  para  concluir
magnanimamente  que  é  impossível  explicar  qualquer  coisa.
Arquitetou-se e tornou-se fecundo um mercado de organização da
covardia.  Um  mercado  voltado  exclusivamente  para  a  afirmação
repetida e exaustiva de que a ciência é inútil,  uma proliferação de
deuses de todas faces e doutrinas, a gosto do freguês de ocasião
(CODO; MENEZES, 2006, p. 247).

Se  as  causas  do  sofrimento  invisível  no  trabalho  não  são  reveladas  e

estudadas,  é  impossível  denunciá-lo,  enfrentá-lo  ou  lutar  contra  ele,  restando

apenas as alternativas da resignação ou do abandono, que se constituem como

formas diferentes da desistência,  impostas pela “negação do sofrimento alheio e

omissão do seu próprio sofrimento” (DEJOURS, 1999, p. 51). 

No que concerne ao uso do conceito de resistência,  nos estudos sobre o

trabalho  docente,  demarca-se  a  tentativa  de  ir  além  “dos  avanços  teóricos

importantes porém limitados que caracterizam as teorias da reprodução” (GIROUX,

1986, p. 134). Além disso, o autor argumenta que “essas explicações têm procurado

redefinir a importância da ideologia, da cultura e do poder como construtos centrais

para a compreensão das complexas relações entre escolarização e a sociedade

dominante” (p. 134). 
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As manifestações de resistência no sentido emancipatório, segundo Caldas

(2007),  adquirem caráter  representativo,  por  conterem a expressão concreta das

possibilidades de desenvolvimento e transformação. Assim, os comportamentos de

resistência,  no  sentido  crítico emancipatório,  constituem-se como espaço de luta

contra hegemônica. No entanto, esses comportamentos de oposição são produzidos

no meio de discursos e valores contraditórios.

Comportamentos  de  oposição,  da  mesma  forma  que  as
subjetividades  que  os  constituem,  são  produzidos  no  meio  de
discursos e valores contraditórios. A lógica que inspira determinado
ato  de  resistência  pode  por  um  lado  estar  ligada  aos  interesses
específicos  de  classe,  gênero  ou  raça;  mas  por  outro  lado  pode
representar  e  expressar  os  momentos  repressivos  inscritos  pela
cultura dominante ao invés de uma mensagem de protesto contra
sua existência (GIROUX, 1986, p. 140-141).

No  tocante  ao  processo  de  construção  de  estratégias  de  defesa  para  o

sofrimento, Dejours (1999), anuncia que os sujeitos adotam um comportamento de

“normalidade  sofrente”  que  lhes  permite  tolerar  o  que  é  intolerável.  Assim,  a

fragmentação dos processos de trabalho e a fragilização das formas de organização

coletiva constituem-se em fatores decisivos para esse processo de acomodação ao

sofrimento que conduzem à culpabilização individual.

Em situações de trabalho comuns,  muitas vezes os trabalhadores
não têm como saber se suas falhas se devem à sua incompetência
ou a anomalias do sistema técnico. E essa fonte de perplexidade é
também causa  de  angústia  e  sofrimento,  que  tomam a  forma de
medo de ser incompetente, de não estar à altura ou de se mostrar
incapaz  de  enfrentar  convenientemente  situações  incomuns  ou
incertas,  as  quais,  precisamente,  exigem  responsabilidade
(DEJOURS, 1999, p. 31).

Em tempos modernos, os sujeitos são isolados, o que leva à culpabilização

pelo  próprio  sofrimento,  reforçado  pelas  condições  de  existência  da

contemporaneidade, que consiste na fragmentação das relações. Assim, na própria

estrutura  do  papel  social,  “degradam-se  as  relações  sociais,  que  deixam

progressivamente  de ser  elementos  qualitativos para  serem apenas quantitativos”

(HELLER, 2004, p. 93-94).
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Mas e  o  comprometimento? Como é definido  e como se identifica  com o

trabalho educativo e em que medida ele contém elementos de resistência no sentido

transformador?  As  definições  de  comprometimento,  segundo  Codo  e  Menezes

(2006),  apresentam  pontos  em  comum  como  “o  desejo  de  permanecer  na

organização e de exercer as suas atividades,  a identificação com os objetivos e

valores organizacionais e o engajamento e empenho em favor da organização” (p.

101).

O  comprometimento  organizacional,  segundo  Bastos  (1993),  refere-se  ao

estado psicológico  que caracteriza o vínculo que o trabalhador estabelece com a

organização  em  que  atua.  Os  estudos  sobre  comprometimento  organizacional

apontam ainda dois  enfoques:  o  afetivo  e o  instrumental.  No enfoque afetivo,  o

comprometimento  é  definido  como  um  estado  de  identificação,  adesão  e  forte

envolvimento do trabalhador com os objetivos da organização em que trabalha. Os

aspectos  que  definem  o  comprometimento  afetivo  com  o  trabalho  são  os

sentimentos de lealdade que envolvem o trabalhador com a organização, o desejo

de permanecer como membro da organização e uma disposição de esforçar-se em

prol da organização. 

Já o enfoque instrumental concebe o comprometimento como um mecanismo

psicossocial  de  trocas  entre  o  indivíduo  e  a  organização.  Nessa  concepção,  o

comprometimento é tido como “uma função de recompensas e custos associados

com a condição de integrante da organização; sendo definido com uma tendência a

se manter  engajado na organização devido  aos custos  associados à  sua saída”

(CODO, 2006, p. 102). É importante frisar que, nesta última abordagem, o vínculo do

trabalhador  com o seu trabalho pode se  fortalecer  se a organização atender  às

expectativas do mesmo.

Assim, o comprometimento retrata um comportamento que extrapola
a mera lealdade passiva,  sendo a  representação de uma relação
ativa entre a organização e o trabalhador, em que este último está
disposto a dar o melhor de si com o intuito de contribuir para o bem-
estar organizacional (SOUSA; MENDONÇA, 2009, p. 502).

Caldas  (2007)  revela  que  existe  um  aparente  paradoxo  nas  pesquisas

realizadas sobre o trabalho docente que apontam a precarização desse trabalho e a
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existência  da  satisfação  e  do  comprometimento  dos  docentes.  A pesquisa  mais

abrangente  sobre  o  trabalho  docente  no  Brasil,  realizada  pelo  Laboratório  de

Psicologia do Trabalho da UNB (LPT), em parceria com a Confederação Nacional

dos Trabalhadores em Educação (CNTE), com o apoio da UNICEF e do CNPq, na

década de 1990, e que investigou 52.000 professores em 1440 escolas, traz um

exemplo desse paradoxo. 

Os resultados da pesquisa revelam que, desse total,  48% dos professores

sofre  de  algum  dos  sintomas  da  Burnout,  considerada  como  a  síndrome  da

desistência do professor que pode levar à falência da educação”. Todavia a mesma

pesquisa indica que “90% dos trabalhadores em educação estão muito satisfeitos, a

grande  maioria  muito  comprometida  com  seu  trabalho”  (CODO,  2006).  Os

educadores,

apesar de condições muitas vezes desfavoráveis, estão satisfeitos,
gostam daquilo que fazem, sentem-se realizados com os resultados
que produzem, conseguem sentir  prazer  pelo  desenvolvimento do
seu trabalho. A satisfação que o trabalho proporciona associada ao
sentimento  de  que  seu  trabalho  tem  um  produto  e  à  realização
pessoal através do trabalho é que estão mantendo essa atitude de
comprometimento do professor com a organização da qual faz parte
(CODO, 2006, p. 105). 

Na pesquisa coordenada por este autor estabelecem-se algumas hipóteses

para  as  razões  deste  aparente  paradoxo,  resumido  na  antinomia  “a  pior

organização; o melhor trabalhador”. Aponta-se a possibilidade de que o sentimento

de controle sobre o trabalho, o sentido do trabalho e a realização pessoal poderiam

manter  esta  atitude  de  comprometimento  do  professor,  apesar  das  condições

desfavoráveis. Caldas (2007) questiona:

Seria  este  um  sintoma  da  "normalidade  sofrente",  conforme
analisado por  DEJOURS (1999)? Seria  um efeito  do processo de
alienação,  conforme  apontado  pelas  teorias  críticoreprodutivistas,
que  induz  o  professor  a  se  dedicar  ao  trabalho,  pela  suposição
ingênua  que  esteja  contribuindo  para  melhorar  a  educação
(ALTHUSSER, s/d)? Ou poderíamos encontrar neste comportamento
um sentido de luta e transformação, no dizer de HELLER (2004), de
desafio à desumanização? (p. 78). 
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As respostas a estas indagações não se resolvem, segundo Caldas (2007),

de  forma  unívoca,  pois,  a  escola  constitui-se  como  espaço  contraditório,  como

terreno de lutas. Mas “trata-se, pois, de penetrar no terreno denso da concreticidade,

buscando  captar  a  síntese  das  múltiplas  determinações  que  estruturam  estes

processos” (CALDAS, 2007, p. 79). Não só a escola, mas a universidade também se

constitui como espaço contraditório e de luta. 

Nesse contexto, para conhecer a realidade na qual se inserem os professores

que fazem parte da instituição de educação superior, é preciso adentrar ao campo e

captar  os  sentidos  construídos  por  esses  profissionais  sobre  o  trabalho  que

exercem.  Assim,  o  capítulo  subsequente  apresenta  o  percurso  metodológico  da

pesquisa que compreende a abordagem fundamentada em Bakhtin e a entrevista

dialógica como instrumento utilizado para a construção dos dados.

2.4 A lente do pesquisador: do protagonismo aos processos de resistência e
desistência do professor

Como  vimos  no  decorrer  do  capítulo,  há  toda  uma  discussão  acerca  do

protagonismo do professor. Este, a partir da década de 1990, ganhou destaque nas

pesquisas que buscam resgatar o papel desse profissional, colocando-o em lugar

central  na  retórica  educacional.  Embora  ele  ocupe  esse  lugar  nas  discussões

pedagógicas,  o  contexto  no  qual  está  inserido  tem  sido  apartado,  ou  seja,

desconsiderado. Todavia, englobar o contexto é de fundamental importância para o

estudo  das  condições  de  trabalho  desse  profissional,  pois  ao  situá-lo  em  um

processo histórico, podemos compreender as transformações sociais que modificam

o seu trabalho e o valor que a sociedade atribui à educação.

Ao voltarmos os nossos olhares para os professores da educação superior,

sujeitos  desta  pesquisa,  precisamos  considerar  o  contexto  social  no  qual  estão

inseridos.  A  educação  superior  constitui-se  como  espaço  de  lutas,  onde  as

instituições de educação superior encontram-se sucateadas, colocando em jogo as

condições  de  trabalho  dos  professores,  o  que  ocasiona  uma  intensificação  do

trabalho desses profissionais em um cenário de precarização. Os professores, nesse

contexto, têm que buscar os recursos para o desenvolvimento do seu trabalho na

universidade, desde um recurso material, como, por exemplo, um computador, como
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também financiamento para suas pesquisas, recorrendo, muitas vezes, aos órgãos

de fomento e empresas.

O conjunto de fatores apresentados tem contribuído para um crescente mal-

estar docente. O denominado mal-estar docente (ESTEVE, 1995), cresce à medida

que as exigências e expectativas em torno desses profissionais aumentam. E esse

mal-estar acontece não só em âmbito nacional, mas também internacional. Embora

o  Brasil  seja  um  país  em  desenvolvimento,  cujas  condições  de  trabalho  são

inferiores  às  dos  países  desenvolvidos,  os  docentes  destes  países  também

adoecem, como aponta o artigo  Los 8 males del profesor universitario: “es uno de

los  trabajos  más  tóxicos  que  existen”  e  publicado  no  diário  online  espanhol  El

confidential: El diário de los lectores influyentes. 

Assim, o professor da universidade adoece. Da mesma forma que o professor

da educação básica, o docente na educação superior também sofre as exigências

do  mundo  contemporâneo,  no  processo  de  subsunção  ao  capital.  Embora  as

condições salariais sejam maiores e melhores na educação superior, as condições

de trabalho e precarização atingem essa categoria na mesma proporção que os

docentes  da educação  básica.  Não  se  trata  aqui  de  comparar  as  condições  de

trabalho do docente da educação básica com o da superior, mas de problematizar o

quanto esses profissionais também têm adoecido, embora a maioria das pesquisas

aponte  o  adoecimento  entre  os  docentes  da  educação  básica.  O  professor  da

educação superior adoece sim, mas também cria mecanismos de “sobrevivência” no

contexto da universidade. Este conta com mais e mais qualificadas recompensas

materiais e simbólicas.

O  par  dialético  resistência-desistência,  conceituado  por  Caldas  (2007),  foi

utilizado para definir esses mecanismos de “sobrevivência” na educação superior.

Nesse sentido, os fatores elencados ao longo do capítulo formam uma cadeia de

processos que levam os professores a resistirem ou desistirem de sua profissão, ou

seja, a criarem mecanismos de defesa para o sofrimento. A partir do movimento de

significação  do  trabalho  docente,  parte  do  objetivo  central  desta  pesquisa  é

compreender as estratégias utilizadas pelos professores da pós-graduação da UFSJ

como mecanismo de defesa para o sofrimento no exercício de suas atividades na

educação superior.
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3  O  PERCURSO  METODOLÓGICO  DA  PESQUISA:  CONSTRUÇÃO  DE
SENTIDOS 

O ato  de  pesquisar,  segundo  Jobim e  Souza  (2011)  é  um acontecimento

único, que ocorre a partir do encontro singular entre o pesquisador e o seu  outro.

Esse encontro é portanto, irrepetível. A irrepetibilidade do encontro é o que o faz

tornar-se  único.  O  acontecimento,  por  sua  vez,  envolve,  ao  mesmo  tempo,  um

pensamento sobre o mundo e um pensamento do mundo, ou seja, um pensamento

que procura envolver o mundo e outro que sente a si mesmo no mundo, como parte

dele. A pesquisa, é assim, em uma abordagem dialógica, como um acontecimento

na vida, que carrega consigo os sentimentos e contradições que o encontro com o

outro proporciona.

Além disso, podemos conceber a pesquisa como intervenção no mundo, pois

no ato de pesquisar o conhecimento produzido transforma as práticas sociais ao

passo que “proporciona novas perspectivas de enfrentamento de questões que, ao

ganharem novas formulações ao longo da história, exigem respostas que levem em

conta o momento e o contexto de nossas indagações” (JOBIM E SOUZA, 2011, p.

40). Assim, pesquisa é encontro. Encontro entre pesquisador e sujeitos. Pesquisador

e  seu  outro.  Encontro  no  qual  nenhum  dos  dois  sai  inalterado,  mas  tanto

pesquisador  quanto  sujeito  transformam-se  no  ato  de  pesquisar.  O  pesquisador,

nesse  contexto,  envolvido  por  suas  indagações,  se  deixa  surpreender  com  o

universo do outro e enfrenta as contradições que esse encontro desencadeia. 

Como pesquisadora, não estou só no mundo, mas com o mundo e com os

outros e só me constituo na relação com o outro. Perceber o outro como sujeito, que

é  histórico,  datado  e  marcado  por  sua  cultura,  torna-se  fundamental  nessa

perspectiva. Partindo desta premissa, escrevo a partir  do lugar que ocupo, como

pesquisadora,  mas  também como educadora,  baseando-se  em uma perspectiva

teórico-metodológica que não busca pesquisar  sobre  os sujeitos, mas promove o

pesquisar com os sujeitos. Assumo como referencial teórico-metodológico a filosofia

da linguagem de Mikhail Bakhtin11 a partir do estudo de algumas de suas obras e

uma leitura extensiva de outros autores como Faraco (2009), Freitas (2007), Geraldi

11 Mikhail Bakhtin (1895-1975) foi um dos maiores filósofos do nosso tempo. O pensador russo é
considerado um dos grandes pesquisadores da linguagem humana e do diálogo, e seus estudos
influenciaram diversas áreas do conhecimento (FREITAS, 2013).
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(2013), Jobim e Souza (2011), Kramer (2013) e Sobral (2009), que possuem uma

respeitada  trajetória  de  estudos  e  pesquisas,  fundamentados  no  referencial

bakhtiniano.

Orientada  pela  filosofia  da  linguagem  de  Bakhtin  e  os  autores  que  se

debruçaram sobre sua obra, o desafio que me coloco diante deste texto é buscar as

vozes dos sujeitos, ao realizar a pesquisa  com os sujeitos. Assim, ao investigar a

intensificação  e  precarização  do  trabalho  docente  na  educação  superior,  busco

compreender os sentidos construídos pelos professores que integram Programas de

Pós-Graduação (PPGs) da Universidade Federal de São João del-Rei sobre o seu

trabalho e as estratégias que utilizam para lidar com os desafios da prática docente.

A presente dissertação constitui-se assim, em um estudo de caso de alguns PPGs

da UFSJ.

Trata-se de pesquisa qualitativa que busca compreender o processo mediante

o  qual  os  sujeitos  constroem  esses  sentidos.  O  instrumento  escolhido  para  a

construção dos dados foi a entrevista dialógica, que se difere de outras formas de

entrevistas por caracterizar-se como uma situação de produção de linguagem entre

os sujeitos envolvidos, pesquisador e pesquisados, e que objetiva a compreensão

ativa que resulta na atitude responsiva dos sujeitos em diálogo. Assim, nos itens que

se  seguem,  procuro  delimitar  a  abordagem  e  o  instrumento  utilizado  para  a

construção  dos  dados,  como  também  a  inserção  no  campo  de  pesquisa,  os

primeiros contatos, impressões e sentidos já construídos no percurso metodológico.

3.1 A abordagem qualitativa da pesquisa fundamentada em Mikhail Bakhtin 

Embora  Bakhtin  não  tenha  dedicado  seus  escritos  à  educação,  podemos

compreender seus ensinamentos e utilizá-los no campo educativo, como também na

pesquisa  em  educação.  Ao  assumir  a  filosofia  da  linguagem  de  Bakhtin  como

fundamentação epistemológica da pesquisa em Ciências Humanas,  é necessário

compreender que sua importância está em “apreender tudo aquilo que é da ordem

da  singularidade da experiência  humana, ou melhor,  tudo que seja revelação de

novidade  e  criação,  em  detrimento  da  busca  exclusiva  por  explicações  do  que

permanece imutável no sujeito” (JOBIM E SOUZA, 2011, p. 37).
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Para compreender o que há de novo na experiência humana,  precisamos

definir,  a  priori,  quem é  o  sujeito  da  pesquisa  e  o  papel  do  pesquisador  nesse

contexto. O objeto das ciências humanas, de acordo com Bakhtin (2011), é o ser

expressivo e falante, que nunca coincide consigo mesmo, pois é inesgotável em seu

sentido e significado.  Ou seja,  o  objeto das ciências humanas é o sujeito  a  ser

investigado e que, por isso, não pode ser concebido como coisa, pois, “como sujeito

e  permanecendo  sujeito,  não  pode  tornar-se  mudo;  consequentemente,  o

conhecimento que se tem dele só pode ser  dialógico”  (BAKHTIN, 2011,  p.  400).

Assim, o outro não é um objeto de pesquisa, mas um sujeito cuja palavra confronta-

se com a do pesquisador, exigindo uma resposta. Freitas (2007) argumenta que:

Como o objeto das ciências humanas é um outro sujeito que tem voz,
o pesquisador, ao se colocar diante dele, não apenas o contempla,
mas fala com ele. É uma relação em que se encontram dois sujeitos,
portanto,  uma forma dialógica de conhecimento  (p.  145,  grifos da
autora).

Nesse  contexto,  o  pesquisador  constitui-se  como  um  dos  principais

instrumentos da pesquisa, pois é parte integrante da investigação (FREITAS, 2007).

Em outras palavras, o pesquisador não é apenas um observador do fenômeno no

processo de construção da pesquisa, mas alguém que se aproxima dele, participa

desse processo e se envolve a fim de compreendê-lo.  Conserva-se,  assim, uma

posição exotópica12, ou seja, permite que o sujeito tenha uma visão única e singular

que o outro não pode ter (CASTRO, 2010).

Dessa forma, a pesquisa em Ciências Humanas, “reserva ao outro a voz, a

palavra, a sua interpretação sobre o mundo”, ou seja, a relação entre pesquisador e

objeto de pesquisa passa pelo outro, prevalecendo tanto a visão do pesquisador e

do  pesquisado  que  se  “interpenetram  numa  perspectiva  dialógica  de  mútua

compreensão” (CASTRO, 2010). Ou seja, o  outro assume uma posição importante

12 Exotopia e extralocalidade são categorias filosóficas de base sobre as quais Bakhtin desenvolverá
as discussões sobre  Ética e Estética e, principalmente, suas considerações sobre as relações
dialógicas entre o  Autor e o Herói, possibilitando o desenvolvimento da ideia de  excedente de
visão. Bakhtin diz que “em todas as formas estéticas, a força organizadora é a categoria axiológica
de  outro,  é  a  relação  com  o  outro  enriquecida  pelo  excedente  axiológico  da  visão  para  o
acabamento  transgrediente”.  Informações  retiradas  do  Cadernos  de  Estudos  I  -  Palavras  e
contrapalavras:  Glossariando  conceitos,  categorias  e  noções  de  Bakhtin.  (GEGe  –  Grupo  de
Estudos dos Gêneros do Discurso, 2009)
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no processo de construção do conhecimento na pesquisa, pois possui participação

ativa nesse processo. 

A investigação se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo. Nós
não perguntamos à natureza e ela não nos responde. Colocamos as
perguntas  para  nós  mesmos  e  de  certo  modo  organizamos  a
observação  ou  a  experiência  para  obtermos  a  resposta.  Quando
estudamos o  homem, procuramos e encontramos signos em toda
parte e nos empenhamos em interpretar o seu significado (BAKHTIN,
2011, p. 319).

O Círculo de Bakhtin teoriza pontualmente o sujeito, mas em suas relações

com outros sujeitos que o constituem e são constituídos por ele. Ou seja, o sujeito é

pensado através de uma interação constitutiva com a sociedade, pois, da mesma

forma que precisa da sociedade para existir, é constituído em suas relações com a

sociedade (SOBRAL, 2009). Em outras palavras:

Toda relação entre ao menos duas pessoas já é um evento social,
uma relação  social  e  histórica  que  envolve  toda  a  sociedade,  do
ponto  de  vista  de  seus  diferentes  recortes  possíveis  num  dado
momento histórico, isto é, a relação entre duas pessoas traz à cena a
soma  total  das  relações  sociais  dessas  pessoas,  envolvendo  no
mínimo um espectro que vai da família ao Estado – e como estes só
existem  numa  dada  sociedade  e  num  dado  momento  histórico,
quando dois interagem, é de alguma forma o mundo que interage!
(SOBRAL, 2009, p. 47-48).

A sociedade não pode existir  sem as relações entre  os  sujeitos  que dela

fazem parte, pois são essas relações que a constituem, seja qual for o ambiente

“somos povoados pelo outro, e nossas relações com o outro faz [sic] de nós e deles

os elementos constituintes da sociedade” (SOBRAL, 2009, p. 48). Mas o que une o

individual e o social é o “aspecto da responsabilidade, da avaliação responsável, de

que  ele  não  pode  escapar”  (SOBRAL,  2009,  p.  48).  Essa  avaliação  abrange  o

aspecto de que avaliar supõe propor ao outro um dado modo de ver as coisas no

mundo.

Toda avaliação envolve presumidos, isto é, maneiras esperadas de
agir no mundo/entender o mundo que não precisam ser explicitadas
a cada vez que se age/fala e que são, portanto, coletivas, sociais,
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relativas a grupos sociais de que o sujeito é parte (SOBRAL, 2009, p.
52).

Ao  mesmo  tempo,  Sobral  (2009)  considera  que  ser  responsável  supõe

apresentar-se  diante  do  outro  como alguém que  “assume aquilo  que  fala/faz,  e

nesse plano o sujeito 'assinala' aquilo que diz/faz, pois embora todo ato seja social

num dado aspecto, seja portanto repetível, no outro todo ato é individual, irrepetível”

(SOBRAL, 2009, p. 52). Cabe ressaltar que, nessa concepção, o sujeito assume um

papel  ativo,  condição que une o pessoal  e  o social.  “Portanto,  no sujeito  está o

mundo, do mesmo modo como o sujeito está no mundo: o ato do sujeito altera o

mundo em que o sujeito está e esse sujeito também é alterado por esse mundo”

(SOBRAL, 2009, p. 52).

Assim, o encontro do pesquisador com o seu  outro permite a produção de

conhecimento  dialógico  e  alteritário,  mas  exige  também  um  compromisso  ético.

Bakhtin  critica  o  conhecimento  instrumental  que  é  produzido  de  acordo  com

interesses privados ou políticos de grupos específicos e acredita na singularidade da

experiência subjetiva, ressaltando a importância do compromisso ético de cada um

de nós, com a vida (JOBIM E SOUZA, 2011). 

Bakhtin leva-nos a refletir sobre os acontecimentos na vida, em que somos

habitados  pelas  vozes  de  outros e  a  responsabilidade  daqueles  que  buscam

expressar e traduzir, por meio de uma determinada linguagem, como por exemplo, a

científica, a experiência dos homens na vida. Em  A filosofia do ato responsável,

Bakhtin  ressalta  que  há  uma  cisão  entre  o  pensamento  teórico  discursivo  e  a

experiência histórica do ser humano no acontecimento real de sua existência. Para

ele  “o  aspecto  abstrato  do  pensamento  teórico  que  pretende  explicar  os  atos

humanos  na  vida,  ao  funcionar  como  um  pensamento  ou  juízo  universalmente

válido, só tem valor à medida que permanece em seu domínio apropriado, qual seja,

o domínio teórico” (JOBIM E SOUZA, 2011, p. 38). Diante disso, Bakhtin revela seu

incômodo no que se refere ao juízo universalmente  válido,  pois,  ainda que este

esteja inserido na avaliação de qualquer ato ou ação individual, ele não esgota a

compreensão deste ato em sua singularidade. Para Jobim e Souza (2011):
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No entendimento do filósofo, a vida de alguém, como um conjunto
singular de pensamentos e atos realizados, compõe uma experiência
que  escapa  à  pretensão  de  um juízo  universalmente  válido,  pois
este,  em  sua  imaterialidade,  é  completamente  impenetrável  à
materialidade da existência situada e responsável de alguém. Assim,
cada um que esteja pensando e portanto, seja responsável pelo seu
ato de pensar, não está presente no juízo teoricamente válido, ou por
outra, a vida singular de cada um de nós não existe dentro de uma
perspectiva de veridicidade formal ou teórica (p. 38-39).

Podemos  considerar  que  apesar  dos  escritos  de  Bakhtin  não  serem

diretamente destinados à educação, podemos utilizar seus ensinamentos, sem que

suas  ideias  sejam  transplantadas,  mas  reinventadas  no  contexto  educativo.  A

educação,  na perspectiva bakhtiniana,  é uma experiência humana na articulação

entre conhecimento, vida e arte. A produção do conhecimento se dá, assim, em um

campo tenso  e  múltiplo  e  implica  o  desafio  de  reconhecer  o  outro.  Sobre  esse

reconhecimento, Kramer (2013) aponta que:

O desafio de reconhecer o outro implica atuar na educação de tal
modo que seja possível não só que eu exerça o papel da primeira
pessoa (aquela que fala) e dá valor ao tu (aquele com quem eu falo),
mas também que assegure a voz do outro (esse terceiro de quem
eu/nós sempre falo ou falamos), sobretudo de modo a transformar
esse outro (ele, ela, a terceira pessoa) em um tu e em um eu (p. 32). 

Desse  modo,  só  é  possível  a  relação  eu-outro  por  meio  do  signo,  da

linguagem. Quando alguém fala, escuto e procuro entender, trago aquilo do outro

para mim e esta atividade se concretiza na fala ou escrita. É a partir da construção

de sentido, na interação do eu com  outro, que construo minha atividade psíquica

interior,  as  regras  do  funcionamento  desta  atividade.  Portanto,  há  que  se  ter

disponibilidade para entrar no mundo do outro e isso é preciso para entendermos a

nós  mesmos.  Em  outras  palavras,  eu  preciso  dizer  para  o  outro para  minha

experiência  interna se  transformar  em algo  comunicável,  por  meio  de coisas do

mundo.
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3.1.1 Dialogismo e alteridade em Bakhtin

Assumir o dialogismo e a alteridade “como marcas das relações estabelecidas

no contexto da pesquisa”,  de acordo com Jobim e Souza (2011),  “significa ir  ao

encontro  do  outro e  compartilhar  experiências,  conhecimentos  e  valores  que  se

alteram mutuamente” (p. 41). E é por meio desse encontro que a plurivocidade toma

corpo, ou seja, a tessitura de vozes que  constitui o espaço enunciativo-discursivo,

pois  a  língua  é  viva  e  o  homem  é,  por  natureza,  um  ser  social,  que  sente  a

necessidade  de  compartilhar  de  si  com seus  semelhantes.  Assim,  dialogismo  e

alteridade são conceitos que não podem ser pensados isoladamente e, presentes na

metodologia,  possibilitam problematizar  as  relações  que  se  estabelecem em um

dado contexto, entre o pesquisador e seus outros.

A alteridade é definida, conforme Geraldi (2013), no espaço da constituição

das  individualidades,  pois,  “é  sempre  o  outro  que  dá  ao  eu  uma  completude

provisória e necessária, fornece os elementos que o encorpam e que o fazem ser o

que é” (p. 12-13).

No  corpo  biológico  que  somos  constituídos  histórica  e
geograficamente  o  sujeito  que  seremos  –  não  sempre  o  mesmo,
mutável segundo suas relações, incompleto e inconcluso. Muitos e
um  só:  unidade  e  unicidade,  que  por  histórica  não  significa
permanência do mesmo, mas mutabilidade no supostamente mesmo
(GERALDI, 2013, p. 13).

A alteridade  não  se  reduz  à  consciência  da  existência  do  outro,  nem ao

diferente, mas permite também o estranhamento e o pertencimento. O  outro é o

lugar da busca de sentidos, mas, ao mesmo tempo, da incompletude. Nesse sentido,

há que se considerar o inacabamento do sujeito, o vir-a-ser da condição do homem

no mundo. Assim como o sujeito, o conhecimento também o é, pois não existem

“verdades” absolutas, mas provisórias, “verdades” em permanente  devir  (JOBIM E

SOUZA, 2011).

Diante disso, para Bakhtin, o outro é um ser vivo e falante e não há educação

fora da relação entre o eu e o outro. Desta relação, nenhum dos dois sai inalterado,

ninguém sai como entrou. Se no mundo da vida não saímos de um diálogo sem com

ele  nos  enriquecermos,  podemos  dizer  que  também  nos  processos  educativos
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professor e aluno saem diferentes, porque nessa relação ambos aprendem. Aliado a

esse princípio surge o diálogo como caminho de aproximação entre o eu e o outro. 

Para pensarmos o dialogismo, como categoria maior que engloba o diálogo

na perspectiva bakhtiniana, precisamos compreender o que é a palavra. Segundo

Bakhtin/Volochínov (1992),  a palavra  é  o  fenômeno ideológico  por  excelência.  A

realidade  da  palavra  é  absorvida  pela  sua  função  como  signo,  por  isso,  não

compreende  nada  que  não  tenha  sido  gerada  por  ela.  Além disso,  a  palavra  é

concebida  como  “o  modo  mais  puro  e  sensível  de  relação  social”

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 36). 

Entretanto a palavra não é apenas o signo mais puro, mas é também um

signo neutro. Enquanto o signo é criado por uma função ideológica que é precisa e

permanece inseparável dela, a palavra, por sua vez, é neutra em relação a qualquer

função  ideológica  específica.  A  palavra  é,  assim,  “o  material  privilegiado  da

comunicação na vida cotidiana.” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 37). 

Dessa  forma  é  que  a  palavra  funciona  como  elemento  essencial  que

acompanha toda criação ideológica, seja qual ela for. A palavra também dirige-se a

um interlocutor. Isto é, a orientação da palavra está em função do interlocutor, ou

seja, varia conforme esse interlocutor e é determinada seja pelo fato de que procede

de alguém, seja pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui o produto da

interação entre locutor e interlocutor. A palavra é “uma espécie de ponte lançada

entre mim e os outros.  Se ela se apóia sobre mim numa extremidade,  na outra

apóia-se sobre o meu interlocutor”. “A palavra é o território comum do locutor e do

interlocutor” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 113).

Essa  relação  entre  locutor  e  ouvinte  constitui  a  condição  necessária  da

linguagem.  A  língua  é  constituída  pelo  fenômeno  social  da  interação  verbal,

realizada por meio da enunciação. Nesse contexto, o diálogo,

no sentido estrito do termo, não constitui,  é claro, senão uma das
formas,  é verdade que das mais importantes,  da interação verbal.
Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo,
isto é, não apenas como a comunicação em voz alta,  de pessoas
colocadas face a face, mas toda comunicação verbal,  de qualquer
tipo que seja (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 123). 
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O  diálogo,  de  acordo  com  Faraco  (2009),  remete  à  ideia  de  solução  de

conflitos, entendimento, geração de consenso. Todavia, a linguagem constitui-se em

uma arena de confrontos. Por esta razão, não está em busca de consensos. Os

membros do Círculo “tentam dar conta da dinâmica das relações dialógicas num

contexto  social  dado  e  observam  que  essas  relações  não  apontam  apenas  na

direção das consonâncias, mas também das multissonâncias e dissonâncias”, ou

seja,  “delas  pode  resultar  tanto  a  convergência,  o  acordo,  a  adesão,  o  mútuo

complemento,  a  fusão,  quanto  a  divergência,  o  desacordo,  o  embate,  o

questionamento, a recusa” (FARACO, 2009, p. 68). Assim sendo,

para o Círculo, as relações dialógicas são espaços de tensão entre
enunciados  que  coexistem  e  se  tensionam  nessas  relações.  O
diálogo, no sentido amplo do termo (“o simpósio universal”), deve ser
entendido como um vasto espaço de luta entre as vozes sociais (uma
espécie de guerra dos discursos), no qual atuam forças centrípetas
(aquelas que buscam impor certa centralização verboaxiológica por
sobre  o  plurilinguismo  real)  e  forças  centrífugas  (aquelas  que
corroem continuamente as tendências centralizadoras, por meio de
vários processos dialógicos tais como a paródia e o riso de qualquer
natureza, a ironia, a polêmica explícita ou velada, a hibridização ou a
reavaliação, a sobreposição de vozes etc (p. 69-70).

O diálogo acontece por meio da interação entre os sujeitos, pesquisador e

pesquisados,  o  que  permite  uma  compreensão  ativa  de  ambas  as  partes  do

fenômeno estudado. A compreensão ativa é entendida por Bakhtin como a atitude

não passiva de recebimento da mensagem do locutor pelo ouvinte, em uma situação

de diálogo. Além disso, a fala do locutor desperta no ouvinte uma resposta.

Nessa relação, tanto pesquisador como pesquisado constroem sentidos. Esse

processo de construção de sentidos é um movimento dialógico para Bakhtin, que

implica uma compreensão ativa. A compreensão é pois, “uma forma de diálogo; ela

está  para  a  enunciação  assim  como  uma  réplica  está  para  outra  no  diálogo.

Compreender  é  opor  à  palavra  do  locutor  uma  contrapalavra

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992,  p.  132).  Nesse contexto,  o  pesquisador  constrói

sentidos a partir da compreensão do fenômeno estudado e de sua experiência com

os sujeitos pesquisados.

Dialogismo  e  alteridade  são,  portanto,  conceitos  que  não  podem  ser

pensados de forma isolada, principalmente no contexto da pesquisa fundamentada
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em Bakhtin.  Os conceitos não se restringem apenas ao trabalho de análise dos

discursos entre sujeitos, mas possibilitam a construção de um modo de se relacionar

com  o  outro,  compreendê-lo  e  produzir  conhecimento  sobre  as  relações  e

experiências que se constituem no ato e no contexto da pesquisa. 

3.1.2 Significado e sentido em Bakhtin

Sobre os sentidos... 
Ao  contrário  do  que  em  geral  se  crê,  sentido  e
significado  nunca  foram  a  mesma  coisa,  o
significado  fica-se  logo  por  aí,  é  directo,  literal,
explícito, fechado em si mesmo, unívoco, por assim
dizer;  ao  passo  que  o  sentido  não  é  capaz  de
permanecer quieto, fervilha de sentidos segundos,
terceiros e quartos, de direcções irradiantes que se
vão dividindo e subdividindo em ramos e ramilhos,
até se perderem de vista, o sentido de cada palavra
parece-se  com  uma  estrela  quando  se  põe  a
projectar  marés  vivas  pelo  espaço  fora,  ventos
cósmicos, perturbações magnéticas, aflições. 

(Saramago)

Saramago  em  Todos  os  nomes  (2007)  nos  convida  a  pensar  sobre  os

sentidos e o significado. Para ele, sentido e significado não são a mesma coisa.

Enquanto o significado é unívoco, fechado em si mesmo, os sentidos são múltiplos e

fervilham de sentidos segundos. Essa ideia aproxima de dois conceitos da filosofia

da  linguagem de  Bakhtin,  que  aparecem em sua  obra  Marxismo e  Filosofia  da

Linguagem (1992) com o nome de tema e significação na língua. 

O tema/sentido, para Bakhtin/Volochínov (1992), deve ser único, pois, se não

o  fosse,  não  teríamos nenhuma base  para  definir  a  enunciação.  Assim como a

própria enunciação, o sentido é individual e não reiterável, ou seja, não se consegue

repeti-lo. Nas palavras do autor:

O  tema  da  enunciação  é  determinado  não  só  pelas  formas
linguísticas  que  entram  na  composição  (as  palavras,  as  formas
morfológicas ou sintáticas, os sons, as entoações), mas igualmente
pelos elementos não verbais da situação. Se perdermos de vista os
elementos da situação, estaremos tão pouco aptos a compreender a
enunciação como se perdêssemos suas palavras mais importantes.
O tema da enunciação  é  concreto,  tão  concreto  como o instante
histórico ao qual ela pertence. Somente a enunciação tomada em
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toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um
tema.  Isto  é  o  que  se  entende  por  tema  da  enunciação
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p.128-129).

Todavia,  não  devemos  nos  limitar  apenas  ao  caráter  não  reiterável  e

historicamente único de cada enunciação, pois esta é igualmente dotada de uma

significação ou significado. A significação é entendida por Bakhtin/Volochínov (1992),

como o conjunto dos elementos da enunciação que são reiteráveis e idênticos todas

as vezes em que são repetidos. Dessa forma, esses elementos são abstratos, ou

seja, não existem independentemente. 

A  significação  da  enunciação  pode  ser  analisada  em  um  conjunto  de

significações ligadas aos elementos linguísticos que a compõem. Os sentidos, ao

contrário,  são  irredutíveis  à  análise.  Além  disso,  o  sentido  se  revela  como  “a

expressão de uma situação histórica concreta que deu origem à enunciação”, ao

passo que a significação é “idêntica em todas as instâncias históricas em que é

pronunciada” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 128-129). Em outras palavras:

O tema é um sistema de signos dinâmico e complexo,  que procura
adaptar-se adequadamente às condições de um dado momento da
evolução. O tema é uma reação da consciência em devir ao ser em
devir. A significação é um aparato técnico para a realização do tema
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 129).

Definidos os conceitos de sentido e significado, não podemos desconsiderar

que não há sentido sem significado e vice-versa, ou seja, não podemos delimitar

uma  fronteira  clara  entre  os  dois  conceitos.  A  significação,  conforme

Bakhtin/Volochínov (1992), pertence a um elemento ou conjunto de elementos na

sua  relação  com o  todo.  O  sentido  deve  apoiar-se  sobre  certa  estabilidade  da

significação, pois, “caso contrário, ele perderia seu elo com o que precede e o que

segue, ou seja, ele perderia, em suma, o seu sentido” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,

1992, p. 129).

A inter-relação entre sentido e significado apresenta-se na constituição do

sentido como estágio superior real da capacidade linguística de significar, ao passo

que  o  significado  é  o  estágio  inferior  da  capacidade  de  significar.  Em  outras

palavras, apenas o sentido significa de maneira determinada, pois o significado não



92

quer dizer nada em si mesmo, é apenas “uma possibilidade de significar no interior

de um tema concreto” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 131).

Todavia,  sentido  e  significado  se  distinguem,  conforme Bakhtin/Volochínov

(1992), em conexão com o problema da compreensão. Esta deve ser ativa e conter

uma resposta, o que permite apreender o sentido. Compreender a enunciação do

outro  implica  “orientar-se  em relação a  ela,  encontrar  o  seu  lugar  adequado no

contexto  correspondente”.  No  que  se  refere  à  compreensão,  Bakhtin/Volochínov

(1992) ressalta que:

A  cada  palavra  da  enunciação  que  estamos  em  processo  de
compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas,
formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem,
mais profunda e real é a nossa compreensão (p. 132).

Assim, a compreensão é uma forma de diálogo, é opor à palavra do locutor

uma contrapalavra (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992). Nesse contexto, a significação

pertence a uma palavra como traço de união entre os interlocutores, ou seja, ela

acontece no processo de compreensão ativa e responsiva. Em outras palavras:

Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através
do material de um determinado complexo sonoro. É como uma faísca
elétrica que só se produz quando há contato dos dois pólos opostos.
Aqueles  que  ignoram  o  tema  (que  só  é  acessível  a  um  ato  de
compreensão ativa e responsiva) e que, procurando definir o sentido
de  uma  palavra,  atingem  o  seu  valor  inferior,  sempre  estável  e
idêntico a si mesmo, é como se quisessem acender uma lâmpada
depois de terem cortado a corrente. Só a corrente da comunicação
verbal  fornece  à  palavra  a  luz  de  sua  significação
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 132, grifos do autor).

A palavra usada na fala real possui além de sentido e significado, um acento

de valor ou apreciativo, ou seja, “quando um conteúdo objetivo é expresso (dito ou

escrito)  pela  fala  viva,  ele  é  sempre  acompanhado  por  um  acento  apreciativo

determinado.  Sem acento  apreciativo,  não há palavra”  (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,

1992, p. 132). O nível mais superficial transmitido da apreciação social contida na

palavra  é  transmitido  por  meio  da  entoação expressiva.  Dessa forma,  o  sentido

realiza-se por meio da entoação expressiva sem a necessidade da significação das

palavras  ou  da  articulação  gramatical.  A  entoação  não  traduz,  portanto,
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adequadamente, o valor apreciativo, mas esse valor serve para orientar a escolha e

a  distribuição  dos  elementos  mais  carregados  de  sentido  da  enunciação.  Nas

palavras de Bakhtin/Volochínov (1992):

Não se pode construir uma enunciação sem modalidade apreciativa.
Toda enunciação compreende antes de mais nada uma  orientação
apreciativa.  É  por  isso  que,  na  enunciação  viva,  cada  elemento
contém ao mesmo tempo um sentido e uma apreciação. Apenas os
elementos abstratos considerados no sistema da língua e  não na
estrutura da enunciação se apresentam destituídos de qualquer valor
apreciativo (p. 135).

É para compreender a evolução histórica do sentido e do significado que se

torna essencial  considerar  a  apreciação social.  A evolução semântica  da língua,

conforme  Bakhtin/Volochínov  (1992),  é  diretamente  relacionada  à  evolução  do

horizonte apreciativo de um determinado grupo social  e esta é determinada pela

expansão  da  infraestrutura  econômica.  Ao  passo  que  a  estrutura  econômica  se

alarga,  promove  uma  real  expansão  no  escopo  de  existência  que  é  acessível,

compreensível  e vital  para o homem. Esse alargamento do horizonte apreciativo

realiza-se de maneira dialética.

Diante disso, é por meio da interação dialética que busco compreender os

sentidos construídos pelos professores. Pensar os sentidos no interior da proposta é

de fundamental importância, pois permite a compreensão de como os sujeitos da

pesquisa  concebem  o  seu  trabalho.  A entrevista  dialógica  constitui-se  como  o

instrumento escolhido para a construção dos dados da pesquisa e que tem como

objetivo a compreensão ativa que resulta  na  atitude responsiva dos sujeitos em

diálogo.

3.2 A entrevista dialógica como instrumento da pesquisa

Estamos todos nós
cheios de vozes

que o mais das vezes
mal cabem em nossa voz

(Ferreira Gullar)
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Em cada um de nós habitam várias vozes... Vozes que se entrecruzam na

constituição do discurso e são orquestradas nas relações com o outro. Vozes que a

princípio não são minhas, mas a partir do encontro com o  outro,  passam a fazer

parte do mesmo coro. É no encontro com o outro que se estabelecem as relações

dialógicas  e  alteritárias.  Mas,  nessas  relações,  não  significa  que  as  vozes  dos

sujeitos,  por fazerem parte do mesmo coro, sejam concordantes,  pois a palavra,

embora seja a ponte de encontro ao outro, constitui-se em uma arena de confrontos,

não somente em busca de consensos, mas onde ocorrem também conflitos. 

Se voltarmos os nossos olhares para o contexto da pesquisa, a relação entre

pesquisador e pesquisado não escapa a esta definição. A relação entre os sujeitos

da pesquisa é dialógica e alteritária, o que implica reconhecimento do  outro como

sujeito que possui voz ativa na construção do conhecimento. O ato de pesquisar,

portanto,  segundo  Amorim  (2011),  já  mobiliza  uma  relação  de  alteridade,

estabelecida entre pesquisador e pesquisado, o pesquisador e seu outro, sujeitos da

pesquisa.

Nesse contexto, a entrevista é um instrumento que permite que o pesquisador

coloque suas indagações na forma de perguntas ao entrevistado, que, por sua vez,

busca  responder  com  o  intuito  de  esclarecer  tais  indagações.  Várias  são  as

definições para esse instrumento. A entrevista é, para Brandão (2000):

(…) trabalho, reclamando uma atenção permanente do pesquisador
aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta
do  que  é  dito,  a  refletir  sobre  a  forma  e  conteúdo  da  fala  do
entrevistado, os encadeamentos, as indecisões, as contradições, as
expressões e gestos… (p. 181).

Na perspectiva que assumo, a entrevista é compreendida como uma situação

de  produção  de  linguagem  que  acontece  na  interação  entre  pesquisador  e

pesquisado e objetiva a compreensão ativa que resulta na atitude responsiva dos

sujeitos  em diálogo.  Este  tipo  de entrevista  parte  do conceito  de dialogismo em

Bakhtin.  Ou  seja,  o  diálogo  constitui-se  como fundamental  na  entrevista,  pois  é

nesse  encontro  entre  pesquisador  e  pesquisado  que  poderão  surgir  tensões,

confrontos,  concordâncias  e  discordâncias  que  levam  os  sujeitos  a  pensar  e
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repensar.  Assim,  pesquisador  e  pesquisados  saem  modificados  do  campo  de

pesquisa. 

Nesse sentido, a entrevista pode ser considerada como dialógica, “pois se

constitui como uma relação entre sujeitos, cada um com suas experiências históricas

e culturais, e nessa relação constroem sentidos” (CASTRO, 2010, p. 95). Em outras

palavras:

A entrevista acontece entre duas ou mais pessoas: entrevistador e
entrevistado(s) em situação de interação verbal e tem como objetivo
a mútua compreensão. Não uma compreensão passiva baseada no
reconhecimento de um sinal, mas uma compreensão ativa que, no
dizer de Bakhtin (1988), é responsiva, pois já contém em si mesma o
gérmen de uma resposta. O ouvinte concorda ou discorda, completa,
adapta,  repensa  e  essa  atitude  está  em  elaboração  constante
durante  todo  o  processo  de  audição  e  de  compreensão  desde  o
início do discurso (FREITAS, 2007, p. 34-35).

Entrevistar  é,  nesta  perspectiva,  segundo  Peregrino  (2015),  “dialogar  e

compreender”, ou seja, “supõe afetar esse outro e gerar um clima no qual ele possa

desvelar-se e dar-se a conhecer(-se), sem tolhimento” (p. 2). Por clima, considera “a

constituição de um espaço o mais livre possível de ameaças, no qual o entrevistado

possa sentir-se acolhido e valorizado” (ALMEIDA; SZYMANSKI, 2011, p. 98). Nesse

contexto, o que importa do discurso que o participante oferece para conhecimento é

o “engendrar desse discurso, sua costura e tessitura, sinalizadores do que o outro

estava construindo em si e produzindo sobre si” (PEREGRINO, 2015, p. 3). 

O  foco  na  alteridade,  segundo  Peregrino  (2015),  consiste  numa  postura

humilde frente a vida, que pressupõe ser necessária a construção constante. Nessa

troca,  torna-se  essencial  antecipar  algumas  atitudes  responsivas,  ou  seja,  é

necessário que o entrevistador saiba de que lugar sociocultural o entrevistado fala,

para  que  esteja  ciente  de  que  o  entrevistado  compreende  possíveis

questionamentos, dando ou não respostas esperadas no ciclo de enunciados.

Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do
meu  discurso  pelo  destinatário:  até  que  ponto  ele  está  a  par  da
situação,  dispõe  de  conhecimentos  especiais  de  um dado  campo
cultural  da  comunicação;  levo  em  conta  as  suas  concepções  e
convicções, os seus preconceitos (do meu ponto de vista), as suas
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simpatias e antipatias − tudo isso irá determinar a ativa compreensão
responsiva do meu enunciado por ele (BAKHTIN, 2011, p. 302).

Peregrino (2015) aponta ainda a importância do entrevistador estar atento às

questões que poderão surgir durante a entrevista, feitas pelo entrevistado. Diante

disso, não é ético o entrevistador fingir não ouvir o que o entrevistado tem a falar ou

deixá-lo sem resposta. Nesse sentido, Freitas (2002) afirma que:

O pesquisador, durante o processo de pesquisa, é alguém que está
em  processo  de  aprendizagem,  de  transformações.  Ele  se
ressignifica no campo. O mesmo acontece com o pesquisado que,
não  sendo um mero objeto,  também tem oportunidade de refletir,
aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa (p. 26).

A entrevista constitui-se assim como produção de linguagem, concebida como

dialógica e não se reduz a uma troca de perguntas e respostas. Os sentidos são

construídos  na  interlocução  e  estão  vinculados  à  situação  experimentada  e  aos

lugares sócio-históricos ocupados pelos sujeitos envolvidos.

A entrevista  é,  por  conseguinte,  carimbada  pelo  social.  Daí  que
aquele momento único, irrepetível e dialógico amplia-se, expande-se,
vai além do curto espaço de tempo entre o apertar o botão que liga o
gravador  ou  filmadora  e  o  que  desliga  cumprindo-se  o  registro
possível. A entrevista redimensiona-se e entra para um diálogo ainda
maior (PEREGRINO, 2015).

Os enunciados e seus limites, ainda conforme Peregrino (2015), são definidos

pela alternância dos sujeitos do discurso. Em outras palavras, um enunciado termina

quando a palavra é dada ao outro, isto é, quando surge a réplica. Cada réplica, nas

palavras de Bakhtin (2011) “por mais breve e fragmentária que seja,  possui uma

conclusibilidade específica” (p. 275).

A expressividade que o entrevistado concede à intenção discursiva é outro

ponto a ser destacado durante uma entrevista dialógica, ou seja, “de que forma ele é

implicado e afetado pelo tema; como ele lida com o tema e de que modo este foi

tecido  no  discurso;  o  que  a  intenção  discursiva  desencadeia  nesse  outro;  que

sentido ele dá a ela, sendo o enunciado sempre um contexto” (PEREGRINO, 2015,

p.  7).  O  pesquisador,  neste  contexto,  deve  estar  aberto  à  novidade  e  deve



97

compreendê-la e a enfrentá-la sem receios, estando atento “no que diz respeito aos

próprios sentimentos, preconceitos, valores e expectativas, que podem ser fontes de

vieses” (ALMEIDA; SZYMANSKI, 2011, p. 96).

Não há neutralidade no que se diz, pois sempre há juízos nos enunciados

“nos  diferentes  campos  da  comunicação  discursiva,  o  elemento  expressivo  tem

significado vário e grau vário de força, mas ele existe em toda parte: um enunciado

absolutamente  neutro  é  impossível”  (BAKHTIN,  2011,  p.  289).  Saber  da

impossibilidade  do  não  envolvimento,  da  não  implicação,  da  não  afetação  é

fundamental, pois “afetar e ser afetado é condição inerente às interações humanas,

e a situação de entrevista não escapa dessa condição” (ALMEIDA; SZYMANSKI,

2011, p. 89). A afetação é, na verdade, imprescindível para que haja diálogo.

3.3 Os sujeitos da pesquisa: o encontro entre o pesquisador e seu outro

Definido  o  instrumento  para  a  construção  dos  dados  é  importante

conhecermos quem são os sujeitos da pesquisa, no encontro entre pesquisador e

seu  outro.  Como vimos no decorrer  deste  capítulo, o  outro,  na  perspectiva  que

assumo, é um ser expressivo e falante, inesgotável em seu sentido e significado e

que  possui  participação  ativa  no  processo  de  construção  no  conhecimento  da

pesquisa. O outro é o lugar da busca de sentidos mediados pelo diálogo.

Partindo  desse  pressuposto,  para  a  construção  desta  pesquisa  foram

realizadas seis entrevistas dialógicas com professores que integram o corpo docente

de quatro Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-

Rei  vinculados aos cursos de licenciaturas.  A cada participante foi  assegurado o

sigilo do nome, pois, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 77), “as identidades dos

sujeitos devem ser protegidas, para que a informação que o investigador recolhe

não possa causar-lhes qualquer tipo de transtorno ou prejuízo”.  Diante disso, os

nomes  utilizados  para  identificar  os  professores  entrevistados  são  fictícios  e  se

repetem durante todo o processo de análise. No quadro a seguir, apresentamos os

sujeitos da pesquisa relacionados aos PPG dos quais fazem parte. 
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SUJEITOS DA PESQUISA

Programa de Pós-Graduação em

Educação
Professores Antônio e Cristina

Programa de Pós-Graduação em

Ecologia
Professoras Isabel e Teresa

Programa de Pós-Graduação em

Física e Química de Materiais
Professora Laura

Programa de Pós-Graduação em

Geografia
Professora Carolina

Quadro 2: Sujeitos participantes da pesquisa

É  importante  salientar  que,  para  uma  das  etapas  de  constituição  desta

pesquisa,  foi  realizado  um  trabalho  piloto  com  o  intuito  de  apresentar  o

desenvolvimento da pesquisa à banca de qualificação, como forma de conhecerem

como se deu o processo de construção das categorias, além de dar pistas de como

a análise seria realizada na condução do trabalho final. Para esse momento, escolhi

o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEDU), do qual faço parte como

discente, para realizar esse trabalho. 

Elaboramos um roteiro  de entrevista semi-estruturada13,  tendo como base,

algumas  questões  fundamentais.  O  roteiro,  segundo  Thompson  (1992),  é  de

fundamental importância para a entrevista, pois,  “ele é essencialmente um mapa

para o entrevistador” (p. 263). No entanto, outras questões podem surgir durante a

entrevista, de acordo com as circunstâncias momentâneas em que o entrevistado

oferece informações valiosas à pesquisa. Nesse sentido, cabe ao pesquisador saber

aproveitar essas informações.

Com  o  roteiro  para  a  entrevista  pronto,  elaboramos  uma  solicitação  de

participação  em  entrevista  que  foram  entregues  aos  coordenadores  dos  PPGs

escolhidos  para  a  pesquisa.  Com  a  solicitação  em  mãos,  realizei  um  primeiro

contato com a coordenadora do PPEDU com vistas a encaminhar  o pedido aos

professores  que  fazem parte  do  programa por  ela  coordenado.  A coordenadora

sugeriu que elaborasse um convite14 aos professores e o encaminhasse por e-mail,

13 Apêndice A.
14 Apêndice B.
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pois acreditava que, dessa forma, atenderia melhor aos professores. Assim feito, a

coordenadora  do  programa levou em assembleia  de  professores  o  convite  para

participarem das entrevistas.

Na mesma semana, recebi o aceite de dois professores do programa acima

citado. Entrei em contato com eles por e-mail, agradecendo-os pelo interesse em

participar  da  pesquisa  e  solicitando  uma  data  e  horário  para  marcarmos  as

entrevistas, de acordo com sua disponibilidade.  Com as entrevistas marcadas,  o

próximo passo foi  a elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE)15. 

O TCLE, segundo Goldim et al (2003) “tem por objetivo permitir que a pessoa

que está sendo convidada a participar de um projeto de pesquisa compreenda os

procedimentos,  riscos,  desconfortos,  benefícios  e  direitos  envolvidos,  visando

permitir uma decisão autônoma” (p. 372). Ou seja, o TCLE é um documento que

autoriza a participação do sujeito na pesquisa, mantendo sigilo do nome, caso os

participantes assim o queiram, além de permitir que as informações básicas possam

ser mantidas para leitura posterior.

Vale  ressaltar  que  as  entrevistas  foram  gravadas  em  áudio  e  transcritas

posteriormente. Após os encontros foram produzidas notas de campo que consistem

no  “relato  escrito  daquilo  que  o  investigador  ouve,  vê,  experiencia  e  pensa  no

decurso da recolha” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). As notas de campo para a

pesquisa  qualitativa  são  de  fundamental  importância,  pois,  os  instrumentos

utilizados  para  a  construção  dos  dados,  como  o  gravador,  não  captam  as

impressões  e  os  comentários  extras,  ditos  antes  e  após  esses  momentos  de

interação.

A primeira entrevista foi realizada foi com o professor Antônio em uma sala do

departamento do qual faz parte. Apesar de fazer parte do mesmo PPG que ele, mas

como  discente,  ”estava  muito  ansiosa  e  apreensiva,  pois  ainda  não  conhecia

pessoalmente  o  professor  o  qual  ia  entrevistar”  (Trecho  da  nota  de  campo  da

pesquisadora). Já a segunda entrevista foi realizada com a professora Cristina, que

abriu as portas de sua casa para me receber. “Logo quando cheguei, Cristina foi

muito receptiva, oferecendo-me um copo de água ou chá” (Trecho da nota de campo

da pesquisadora). Em seguida, nos direcionamos para o porão de sua casa, local

15 Apêndice C.
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em que realizamos a entrevista. Para essa entrevista, estava mais tranquila, pois

além de já ter realizado a entrevista com o professor Antônio, conhecia a professora

a qual ia entrevistar.

Com  o  trabalho  piloto  realizado,  ajustamos  o  roteiro  da  entrevista  e

contatamos  os  professores  dos  demais  PPGs.  O  processo  de  negociação  foi

bastante demorado e angustiante. Enviei o convite de participação das entrevistas

para cada secretaria dos PPG, mas obtive pouco retorno. Decidi, então, entrar em

contato pessoalmente com alguns professores os quais conhecia e explicar melhor a

proposta da pesquisa. Esse contato foi fundamental para o processo de negociação

com os professores, pois ao conhecerem a proposta, convidaram outros professores

que fazem parte dos mesmos PPGs e que poderiam se interessar em participar das

entrevistas.

A  intenção  inicial  era  entrevistar  dois  professores  de  cada  programa

escolhido. No entanto, em meio ao processo de entrevistas, a universidade entrou

em greve por mais de um mês, o que ocasionou um atraso na realização do trabalho

de campo. Alguns professores não se encontravam na cidade, o que dificultou o

nosso  encontro.  Diante  disso,  além  das  duas  entrevistas  que  já  haviam  sido

realizadas com dois  professores  que integram o PPEDU, foram realizadas mais

quatro entrevistas, totalizando seis entrevistas.

Dessas entrevistas, duas foram realizadas com professoras que fazem parte

do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PGE). Além delas, outra entrevista foi

realizada com uma professora do Programa de Pós-Graduação em Física e Química

de Materiais (FQMat) e, por fim, a última entrevista foi realizada com uma professora

que integra o Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeog). O espaço onde

se deu o diálogo com estas professoras foi a própria universidade. 

Durante  as  entrevistas  realizadas,  buscamos  compreender  como  os

professores da UFSJ significam o trabalho que exercem na universidade. Podemos

afirmar  que  os  sentidos  são  múltiplos  e  foram  construídos  em  um  movimento

dialógico entre pesquisador e pesquisados.

Concomitante ao desenvolvimento das entrevistas, foi iniciado o processo de

transcrição  das  mesmas.  Esse  processo  constitui-se  como  fundamental  no
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desenvolvimento do trabalho de campo da pesquisa, pois possibilita ao pesquisador

retomar os discursos dos professores entrevistados. Conforme Brandão (2000):

O uso abusivo das transcrições e citações de trechos das falas dos
entrevistados é um dos problemas mais comuns nas pesquisas em
educação.  A  análise  do  material  exige  uma  seleção
permanentemente  conectada  às  hipóteses  e  recorte  da  pesquisa;
não se justifica, pois,  a restituição da fala do entrevistado em sua
integralidade (p.181).

Ao retirar-se do campo, espaço onde se deu o diálogo vivo com o sujeito da

pesquisa, cabe ao pesquisador considerar a dimensão ética do ato de pesquisar em

seus dois  momentos:  “o  encontro  do  pesquisador  e seu outro,  e  o  encontro  do

pesquisador e seu texto” (JOBIM; SOUZA, 2011, p. 40). Da mesma forma em que

acontece  no  campo,  no  encontro  com  o  pesquisador  e  pesquisado,  durante  o

processo da escrita, “um saber se constrói e novas descobertas são feitas na e pela

gestão e reflexão da relação com o outro” (AMORIM, 2011, p. 209). Trata-se, por

conseguinte, de analisar a relação com o outro de acordo como ele é representado

no texto. Assim, após a retirada do campo de pesquisa, busquei compreender os

sentidos  construídos  pelos  professores  entrevistados  por  meio  do  texto,  das

transcrições das falas e notas de campo. 

3.4 O processo de análise das entrevistas: entre palavras, vozes e ecos

Então,  de repente,  palavras,  vozes,  ecos,  coisas
que estão dentro de você começam a despertar, a
se  fazer  ouvir,  a  se  comunicar  entre  si  [...]  São
muitas vozes falando, as quais você vai tecendo.

(Ferreira Gullar)

Após o encontro com o outro, o pesquisador, imbuído das vozes dos sujeitos

entrevistados,  encontra-se  diante  do  texto.  O  texto  compreende  as  falas  dos

entrevistados nas transcrições das entrevistas, como, também, as notas de campo

realizadas pela entrevistadora, com suas impressões, angústias e sentimentos com

relação a esse encontro. São palavras, vozes, ecos, coisas que estão dentro de nós,

que, conforme Gullar (1999), começam a despertar e se tecem na escrita do texto.
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Nesse contexto, o encontro do pesquisador e seu texto, ou seja, a relação com o

outro conforme  ele  é  representado  no  texto,  constitui-se  no  foco  do  processo

analítico.  No  entanto,  é  importante  considerar  que  todo  o  processo,  desde  a

construção do roteiro para a entrevista até o momento do encontro com o outro, é

analítico, pois a todo instante, o pesquisador reflete sobre o que está acontecendo,

realizando, assim, um movimento de análise.

Para  ser  coerente  com  a  pesquisa  proposta,  busco,  nesse  processo  de

análise, explorar o texto sem perder de vista o que pretendo investigar. Diante disso,

retomo ao objetivo norteador: compreender os sentidos construídos por professores

universitários que integram Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal

de São João del-Rei sobre seu trabalho e as estratégias que utilizam para lidar com

os  desafios  da  sua  prática  em  um  contexto  marcado  pela  intensificação  e

precarização do trabalho docente. Trabalhar o texto retomando esta questão permite

um  direcionamento  ao  processo  de  análise  e  a  construção  de  categorias.  As

categorias estão intimamente ligadas ao processo de construção de sentidos e são

construídas de acordo com o campo, ou seja, o campo é que diz quais categorias

analisar.  Assim,  para  a  construção  das  categorias,  é  preciso  estar  atenta  às

questões que norteiam este trabalho e que dão um direcionamento ao processo de

análise.

O primeiro passo para a construção das categorias foi a leitura atenciosa do

texto, as transcrições e notas de campo. Essa leitura permite ao pesquisador uma

visão  global  do  que já  foi  construído  no campo de  pesquisa.  Durante  a  leitura,

realizei marcações no texto, buscando aproximar as falas dos entrevistados ao que

me propus a investigar. Assim, construí os primeiros indicadores, ou seja, as falas e

assuntos  recorrentes  no  texto  e  fundamentais  para  a  pesquisa.  Para  esta

construção,  separei  esses  indicadores  por  cores,  com  o  intuito  de  facilitar  a

aglutinação  para  a  construção  das  categorias.  Dessa  forma,  após  a  leitura  dos

indicadores separados por cores, percebi que estes poderiam ser agrupados em três

temas:

1) Identidade: esse tema corresponde à formação dos professores entrevistados, a

escolha da profissão e o que é ser professor universitário para eles.
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2)  Condições  de  trabalho:  corresponde  aos  fatores  que  contribuem  para  a

intensificação e precarização do trabalho que exercem na instituição como, também,

o produtivismo acadêmico e o mal-estar docente.

3)  Estratégias:  diz  respeito  às  estratégias  de  enfrentamento  que  os  professores

utilizam para lidar com os desafios da prática docente.

A partir da separação dos indicadores por temas e cores, foi realizada uma

nova aglutinação, o que resultou na construção das categorias, como listaremos a

seguir.

3.4.1 A construção das categorias

O  processo  de  construção  das  categorias  é  complexo,  pois  consiste  em

delimitar, em poucas palavras, todo o ocorrido no campo de pesquisa. Todavia, ao

criar as categorias, não se trata apenas de separar elementos importantes do texto

de  acordo  com  os  objetivos  da  pesquisa,  mas  trata-se  de  contextualizá-los  no

discurso, buscando os sentidos nas falas dos entrevistados.

Assim  sendo,  a  partir  das  falas  dos  sujeitos  nas  entrevistas  procurei

categorizá-las,  buscando  os  sentidos  construídos  de  acordo  com a  metodologia

fundamentada em Bakhtin. No quadro abaixo apresento as categorias para a melhor

visualização e compreensão do que cada uma representa:

CATEGORIAS

Ser professor universitário
Compreende a escolha da profissão e as percepções

dos professores acerca do seu trabalho.

Trabalho docente e

produtivismo acadêmico:

Intensificação, precarização e

adoecimento do professor

universitário

Voltada para a identificação e análise da jornada de

trabalho do professor universitário, sua intensificação

e precarização, produtivismo acadêmico e o mal-estar

docente.

Entre a resistência e a

desistência: As estratégias de

enfrentamento dos professores

Corresponde  às  estratégias  que  os  professores

utilizam para lidar com os desafios da prática docente.

Quadro 3: Categorias construídas para o processo de análise
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As categorias elencadas acima foram construídas em um movimento dialético

com o campo de pesquisa. Após a escrita das transcrições das entrevistas e apoiada

nas notas de campo, busquei agrupar as falas recorrentes dos professores, o que

possibilitou  o  aglutinamento  das categorias.  Nesse sentido,  no  próximo capítulo,

apresento a análise realizada tomando como ponto de partida as categorias criadas

nesta sessão.

3.5 A lente do pesquisador: eu-pesquisadora diante do campo e seus sujeitos

No decorrer do capítulo apresentamos o percurso metodológico da pesquisa,

ou  seja,  os  caminhos  percorridos  na  consolidação  do  trabalho.  Definimos  a

abordagem da pesquisa, fundamentada em Bakhtin, o instrumento escolhido para a

construção dos dados, a entrevista dialógica, o encontro do eu pesquisadora com o

outro, sujeitos da pesquisa, o processo de análise e a construção das categorias.

A teoria de Bakhtin orienta este trabalho no sentido de ir ao encontro do outro,

compartilhando experiências, conhecimentos e valores. Pautado pelo diálogo, esse

encontro possibilita o conhecimento da alteridade, ou seja, a busca de sentidos no

outro e  com o  outro.  Nessa  relação  dialógica,  tanto  pesquisador  e  pesquisador

aprendem e nenhum deles sai inalterado, mas afetados pelo discurso alheio. Além

disso, faz-me refletir sobre o ato responsivo desse encontro. Ao trabalhar com os

sentidos, busco compreender as vozes, os sentimentos dos sujeitos entrevistados,

que vão além de enumerar respostas para a questão que orienta este estudo.

O instrumento escolhido para a construção dos dados vai  ao encontro da

própria  teoria  assumida como orientadora  desta  pesquisa.  A entrevista  dialógica

constitui-se como produção de linguagem e não se reduz a uma troca de perguntas

e respostas, pois os sentidos são construídos na interlocução entre pesquisador e

pesquisados. No que concerne ao processo de entrevistas, podemos considerar que

a escuta ativa do pesquisador, a interação pesquisador-pesquisados, como também

o  próprio  processo  de  construção  mediado  pela  linguagem,  caracterizam  as

entrevistas realizadas como dialógicas.

Considerar  que  os  sentidos  se  constituem como elemento  central  para  a

análise  que  aqui  se  pretende,  pois  busco  compreender  como  os  professores
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significam o trabalho docente na educação superior, implica pensarmos, também, o

modo como signifiquei o próprio encontro com o outro. 

Desse modo, no processo de realização dessas entrevistas, posso dizer que

fui  muito  bem  acolhida  pelos  professores,  o  que  diminuiu  a  ansiedade  e  a

insegurança por estar diante desses sujeitos. Esse acolhimento possibilitou que os

questionamentos fossem ampliando-se ao longo da conversa, fortalecendo, assim, o

próprio  movimento  dialógico  pretendido.  A  fertilidade  do  encontro  do  eu-

pesquisadora com os sujeitos desta pesquisa reforça a importância da entrevista

dialógica na constituição deste trabalho. 

Os diferentes momentos das entrevistas fizeram-me refletir, também, acerca

da própria posição que ocupo na pesquisa, uma jovem pesquisadora diante de um

contexto complexo que é a educação superior e de seus sujeitos, os professores

universitários.  Assumir  a  perspectiva  crítica  que  assumo  implica  enveredar-me

nessa seara, mas também posicionar-me diante do contexto, dos sujeitos e do texto.

O processo de construção das categorias revelou a dificuldade de recortes

das  falas  dos  professores  entrevistados  pertinentes  à  análise.  Esses  recortes

constituem-se em depoimentos significativos desses professores que denunciam e

anunciam questões referentes ao trabalho que desenvolvem na educação superior.

Dada sua importância, esses enunciados extrapolam o texto, ou seja, muitos são os

sentidos construídos por meio dos relatos dos professores. Como bem nos lembra

Saramago: os sentidos são múltiplos, fractais e  fervilham de sentidos segundos,

terceiros e quartos. Alguns desses sentidos comporão a análise construída a seguir.
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4 O TRABALHO DO(C)ENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO

O trabalho do(c)ente, ideia que intitula esta dissertação e que é explorada

neste  capítulo,  constitui-se  em uma proposta  do estudo do trabalho docente  na

educação superior, indo além do entendimento que enfatiza o adoecimento do corpo

humano do docente,  mas o  próprio  adoecimento  do  trabalho.  A proposta  busca

compreender os processos que levam ao adoecimento do trabalho e do próprio

docente,  por  meio  dos  depoimentos  concedidos  pelos  professores  durante  as

entrevistas.

O processo de análise das entrevistas revelou os sentidos construídos pelos

professores  entrevistados  sobre  o  trabalho  docente  no  contexto  marcado  pela

intensificação, precarização e mal-estar docente, como também pelo produtivismo

acadêmico.  Os  relatos  foram  agrupados  em  três  categorias:  Ser  professor

universitário;  Trabalho  docente  e  produtivismo  acadêmico:  intensificação,

precarização  e  adoecimento  do  professor  universitário;  Entre  a  resistência  e  a

desistência: as estratégias de enfrentamento dos professores. 

Vale ressaltar que, em cada categoria, foi realizada uma análise do uso das

metáforas  utilizadas  pelos  professores  em  seus  discursos.  Nos  apoiamos  nas

considerações de Lakoff e Johnson (2002) para entendermos a função dessa figura

de linguagem no texto. Segundo os autores, a essência da metáfora “é compreender

uma coisa em termos de outra” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 49-50). As metáforas

estão inseridas na vida cotidiana, presentes não só na linguagem, mas também no

pensamento e ações. Nosso sistema conceitual é metafórico por natureza. Ou seja,

os conceitos que estruturam os pensamentos, estruturam também a forma como

compreendemos o mundo, a maneira com que nos comportamos no mundo e o

modo como nos relacionamos com as pessoas.

O  uso  das  metáforas  enfatiza  ou  oculta,  assim,  certos  aspectos  do  que

representam. Nesse contexto, Fairclough (2001) salienta que quando significamos

algo  por  meio  de  uma  metáfora  estamos  construindo  nossa  realidade  de  uma

maneira  e  não  de  outra,  o  que  sugere  uma  maneira  particular  de  representar

aspectos do mundo e reconhecê-los. Por esse motivo, destacamos a importância

desse estudo para a análise dos discursos dos professores.
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Diante disso,  o  capítulo  foi  dividido em três partes,  que correspondem às

categorias sumariadas anteriormente. A primeira categoria foi realizada com o intuito

de uma aproximação com os sujeitos entrevistados para melhor conhecê-los. Nesse

sentido, busca traçar um perfil desses professores, levando-se em consideração a

escolha da profissão e o significado do que é ser professor universitário para cada

um deles. Optamos pela utilização das falas dos professores em detrimento do uso

de questionários para a construção desse perfil,  pois  acreditamos que o uso do

questionário poderia restringir as possibilidades no contexto da pesquisa que busca

agitar os sentidos construídos pelos sujeitos.

A segunda categoria apresenta as percepções dos professores entrevistados

sobre  o  trabalho  que  desenvolvem  na  educação  superior,  a  jornada  e  suas

condições de trabalho, bem como as relações interpessoais, com os alunos e com

os pares. A categoria é voltada para o estudo do mal-estar docente por meio das

falas  dos  professores,  que  tem sido  evidenciado  pelo  adoecimento  do  docente,

como também do próprio trabalho.

Por  fim,  a  última categoria  retoma o  objetivo  central  dessa  pesquisa  que

consiste  em  compreender  como  os  professores  significam  o  seu  trabalho  e  as

estratégias que utilizam para lidar com os desafios da prática docente.

4.1 Ser professor universitário

Ser professor universitário significa ser um sujeito
de muitas, múltiplas atitudes e ações (…) Significa
você trabalhar fundamentalmente a formação dos
futuros profissionais(…) Significa você prepará-los
para a realidade profissional que eles vão enfrentar
e,  ao  mesmo  tempo,  para  transformar  esta
realidade.

(Professor Antônio)

O depoimento do professor  Antônio avulta  a ideia  do que é ser  professor

universitário. Tal temática constitui-se como foco da análise dessa categoria na qual

procurei  investigar  a  escolha  dos  professores  pela  profissão  e  os  sentidos

construídos  por  eles  acerca  do  “ser  professor  universitário”.  A  categoria  é  de

fundamental importância na composição da análise, pois busca traçar um perfil dos
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professores envolvidos na pesquisa e revela-se como uma forma de aproximação

com os próprios sujeitos. 

Ao tecer as relações entre a escolha da profissão e o que é “ser professor

universitário” a temática esbarra em uma questão fundamental: O que levou estes

sujeitos a serem professores?

A escolha da profissão é um momento decisivo na vida de todo profissional.

Carreira, condições de trabalho, remuneração, prestígio, são fatores decisivos no

momento dessa escolha. Aliado a esses fatores, o contexto histórico, social, político

e econômico também interfere na decisão de qual caminho seguir. Se voltarmos os

nossos  olhares  para  os  professores  que  compõem  o  quadro  docente  das

universidades,  podemos  ver  que  essa  também  é  a  realidade  daqueles  que

escolheram  trabalhar  em  prol  do  futuro  da  sociedade,  seja  na  formação  de

profissionais  para  o  mercado  de  trabalho,  como  também  na  produção  do

conhecimento.

Diante  disso,  ao  analisarmos  as  entrevistas  realizadas  com  os  seis

professores que integram Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal

de São João del-Rei, podemos dizer que os relatos dos entrevistados descortinam

os caminhos que os levaram a ser professores. Embora a escolha profissional tenha

acontecido  por  diferentes  motivos,  as  falas  dos  professores  compartilham  a

satisfação dos mesmos com o trabalho e/ou carreira acadêmica.

Dentre esses relatos, destacamos a fala do professor Antônio que evidencia

as experiências vivenciadas no decorrer da graduação como um dos motivos que

despertou o seu interesse em ser professor.  Antônio é bacharel  e licenciado em

Química.  Possui  mestrado  em Química  e  doutorado  em Educação.  Trabalha  na

UFSJ  há  21  anos,  mas  já  trabalhou  em  outras  instituições  durante  seis  anos,

aproximadamente.  Ao  ser  questionado  sobre  a  escolha  da  profissão,  Antônio

ressaltou que:

Eu tive uma experiência na graduação com um grupo da faculdade
de Educação e lá existia um grupo que trabalhava na melhoria do
ensino de Ciências e Matemática. Comecei trabalhando com esse
grupo no curso de formação continuada de professores do Colégio
de Aplicação da universidade. Depois, um projeto de iniciação que
tinha essa preocupação de melhorar o ensino mesmo. E aí nesse
projeto  eu  trabalhei  com  um  professor,  uma  professora,  visitei
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escolas,  fiz  um  trabalho  na  comunidade  de  ouvir,  de  estudar  os
saberes da comunidade, trazer para a escola (…) E aí começou a
despertar  o  professor.  E  eu  comecei  a  gostar  desse  trabalho  de
ensinar.  Mas  sempre,  assim  na  perspectiva  de  fazer  coisas
inovadoras, coisas melhores do que as coisas que eu tive, atividades
mais dinâmicas (…) O que fez mesmo foi a interação desse grupo na
faculdade  de  Educação.  Foi  ali  que  despertou  o  interesse.
(PROFESSOR ANTÔNIO)

Percebe-se na fala do professor Antônio que as experiências no grupo de

formação  continuada  como  também  a  iniciação  científica,  realizadas  durante  a

graduação,  possibilitaram  um  contato  maior  com  os  professores  e  o

desenvolvimento de um trabalho junto à comunidade escolar. Esses fatores foram

essenciais para o despertar da profissão docente para o professor Antônio. Embora

reconheça  que  o  campo  educacional  seja  um espaço  de  lutas  e  conquistas,  o

professor  entrevistado  acredita  que  fez  a  escolha  certa  e  demonstra  um

engajamento nas atividades como professor.

Já a professora Carolina nunca havia pensado em seguir a carreira docente.

“Eu me descobri professora (…) Eu tenho muito prazer em falar disso e falo com os

meus  alunos,  porque  a  gente  sabe  que  na  licenciatura,  a  educação  tem  um

descrédito, enfim em relação à formação”.  Carolina possui graduação, mestrado e

doutorado em Geografia. Trabalha na docência do ensino superior desde 1995 e

está  há  quatro  anos na  UFSJ.  A professora  iniciou  a  carreira  docente  em uma

universidade privada nos cursos emergenciais durante as férias e em 1999 começou

a trabalhar em um centro universitário. No ano de 2012, mudou-se para São João

del-Rei e começou a trabalhar na UFSJ.

Não obstante, a escolha da profissão de professora não foi  algo imediato.

Carolina  havia  terminado o  bacharelado em Geografia,  e  como ainda  não  tinha

perspectivas  de  emprego,  decidiu  dar  continuidade  aos  estudos.  Em  um  ano,

concluiu a licenciatura e com essa possibilidade decidiu fazer um concurso para

professor na prefeitura da cidade em que morava. Mas, ao mesmo tempo em que

fizera o concurso, realizou uma entrevista de emprego em uma empresa de análise

ambiental e começou a trabalhar como geógrafa. Porém, as demandas no trabalho a

fizeram buscar novamente os estudos por meio de disciplinas isoladas no mestrado:

“Eu entrei para o mestrado aos pouquinhos, fazendo disciplinas. Cada demanda que
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eu sentia dificuldade e que a minha formação chegou no meu limite, eu buscava em

alguma universidade uma disciplina”.

Quando estava terminando o mestrado, Carolina foi chamada para assumir o

cargo de professora na rede municipal de ensino. Sua vaga estava garantida na

empresa e, segundo seus relatos, o salário era bom e ela gostava das consultorias e

viagens que fazia por causa da mesma. Carolina ficou indecisa e não sabia o que

fazer,  mas  uma  vizinha  que  era  pedagoga  a  aconselhou:  “Vai  lá  ver,  vai

experimentar, ver o que é, pelo menos você vai saber se você gosta ou se não

gosta. Não é algo impossível, se você não gostar, você pede exoneração”. Foi assim

que decidiu se tornar professora em uma escola próxima à região em que morava e

acredita que fez a escolha certa.

Tudo isso foi um ambiente que favoreceu eu gostar cada vez mais e
eu ir me identificando, porque ser professora me permitiu aflorar o
lado criativo, que eu não sabia, o prazer de falar em público, porque
eu sou tímida. Eu não gosto de falar em público, mas na sala de aula
é diferente. Então, de repente, eu me vi dedicando horas e horas.
Para mim aquilo não era trabalho, era prazer. Então, a sala era um
laboratório  para  mim  no  sentido  não  de  experimento,  mas  um
laboratório  de  aprendizagem  e  eu  não  tinha  consciência  disso.
(PROFESSORA CAROLINA)

 O relato da professora Carolina exprime a satisfação com a escolha em ser

professora.  Depois  de  alguns  anos  dedicando-se  à  educação  básica,  Carolina

decidiu  lecionar  na  educação  superior,  pois,  segundo  ela,  era  uma  forma  de

multiplicar os ensinamentos: “E aí tem outras realizações porque você começa a ver

como você pode contribuir com aqueles que vão trabalhar com, 30, 50 ou muito

mais”.

A professora  Cristina  também  acredita  que  fez  a  escolha  certa  e  revela

satisfação com sua escolha profissional. Cristina é graduada em Filosofia e possui

mestrado e doutorado em Educação. Trabalha na UFSJ há 14 anos com dedicação

exclusiva. Embora ser professora não seja um sonho de criança, Cristina relatou

emocionada sobre a importância dos estudos na vida de sua família e o quanto isso

interferiu em sua escolha:
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A minha mãe muito cedo ensinou a gente com, eu acho que com
mais ações do que conversas que o único bem que a gente pode ter
é o conhecimento. Então, pra mim, muito cedo ficou claro que tudo é
muito ilusório, assim, na vida. Que o que você tem que é um bem,
um  patrimônio  seu  é  o  conhecimento.  Então  o  estudo  era  muito
importante e eu assumi isso né?! Eu fiz disso parte da minha vida.
Mas  eu  não  queria  ser  professora,  apesar  de  gostar  muito  de
estudar,  porque  eu  vi  a  vida  que  minha  mãe levava.  Minha  mãe
trabalhava em escola estadual e sempre trabalhou muito. Então, era
muito,  nossa  eu  ficava  impressionada  como  que  minha  mãe
conseguia dar conta assim. Quatro filhos e trabalhando muito,  de
manhã,  de  tarde  e  de  noite  e  então  eu  fiquei  meio  assim,  não
querendo aquela vida. (PROFESSORA CRISTINA)

A fala da professora Cristina evidencia que, ao observar a rotina diária de sua

mãe, não pensava em ser professora. O seu sonho era ser escritora. Desde criança,

Cristina imaginava que moraria em uma cidade grande e que teria uma máquina de

datilografar, com o auxílio da qual realizaria o seu trabalho de escritora: “E então eu

achava que eu podia fazer jornalismo e escrever uma coluna em um jornal, numa

revista, algo assim”. Mas, Cristina percebeu que isso não seria possível e acredita

que a formação inicial  em uma escola pública na cidade em que morava deixou

lacunas em alguns aspectos. Assim, decidiu prestar o vestibular para o curso de

Filosofia, contra a vontade da sua mãe. “E minha mãe, claro, achou que eu ia fazer

Letras, porque ela era formada em Letras (…) E no meio do caminho, de bicicleta

para os Correios eu ia fazer a inscrição e disse: 'Eu não quero fazer, eu não quero

ser igual à minha mãe!'”.

Como se depreende dos relatos da professora Cristina,  a  escolha da sua

profissão  está  intimamente  condicionada  ao  contexto  social  ao  qual  pertencia.

Quando  criança,  gostaria  de  ser  jornalista,  mas  as  condições  de  vida  a

impulsionaram a tomar um rumo diferente e escolher outra profissão. Apesar de, a

princípio, negar a possibilidade de ser professora assim como a mãe, Cristina viu na

carreira, condições de crescer como pesquisadora e acredita que o lugar que ocupa

hoje foi uma construção ao longo da vida. Além disso, apresenta sentimentos de

satisfação e felicidade no exercício de sua profissão, conforme demonstra na fala a

seguir:

Eu lutei tanto para ocupar o lugar que eu ocupo com tanta felicidade
e não é só chegar porque depois que você chega, você tem que lutar
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para você criar uma respeitabilidade e mostrar para os outros que
você merece ocupar o lugar que você ocupa. Foi a escolha certa do
concurso.  Então assim, depois que eu construí  isso tudo, é muito
investimento. E um investimento feliz. Eu não sei fazer outra coisa. A
minha especialidade é essa. Se eu deixar de ser professora, acho
que eu vou morrer de fome, porque eu não sei se eu sei fazer outra
coisa.  Eu  não  tenho  dúvida  alguma,  eu  nasci  para  isso.  Fui
construindo  isso  ao  longo  da  vida,  isso  eu  tenho  certeza.
(PROFESSORA CRISTINA)

Assim como Cristina, a professora Teresa também pertence a uma família de

educadores.  Teresa  é  bacharel  em  Biologia,  possui  mestrado  e  doutorado  em

Ecologia.  Trabalha  na  UFSJ  desde  2009,  mas  já  havia  trabalhado  em  outra

universidade federal durante um ano. Atualmente é coordenadora do curso de Pós-

Graduação do qual faz parte. Teresa revelou que o despertar da sua função como

educadora  aconteceu  tardiamente,  pois  iniciou  os  estudos  em  outro  curso  de

graduação, mas no decorrer deste descobriu que gostaria mesmo de ser professora

universitária:

Quando eu entrei na graduação, na verdade eu comecei a fazer um
curso  de  Medicina  descobri  que  não  era  pra  mim.  Sou  filha  de
educadores, os meus pais são educadores e descobri  na Biologia
uma  forma  de  conciliar  aquilo  que  eu  gostava  de  fazer  com  o
ensinar.  Então, na verdade foi  há muito tempo atrás, já durante a
graduação, mas eu fiz a opção de não fazer a licenciatura, eu fiz a
opção de fazer o bacharelado, mas sempre pensando na docência
no  ensino  superior.  Então  eu  me  interessei  pela  pesquisa  muito
cedo, já no segundo semestre da universidade, segundo período da
graduação,  mas  pensando  que  um  dia  eu  queria  ser  professora
universitária.  Então  eu  foquei  desde  sempre  nessa  formação.
(PROFESSORA TERESA)

A professora Isabel também viu na carreira de professor universitário uma

possibilidade de conciliar o que ela gosta de fazer com o trabalho. Isabel possui

bacharelado  e  licenciatura  em  Ciências  Biológicas,  mestrado  e  doutorado  em

genética e evolução. Em seus relatos, evidencia que, desde a graduação, sempre se

interessou  pela  pesquisa.  Nesse  sentido,  Isabel  iniciou  seus  estudos  em  uma

instituição  particular  de  ensino  onde  não  oferecia  possibilidades  de  desenvolver

pesquisa e decidiu prestar o vestibular para uma universidade pública:
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Desde quando eu estava na graduação eu queria fazer pesquisa. Na
verdade, a minha ideia era fazer pesquisa. Tanto que eu comecei a
em uma universidade particular. E, no fim do ano eu falei: 'Não, mas
essa  universidade  particular  não  me  dá  a  oportunidade  de  fazer
pesquisa'. Eu sabia que nas universidades públicas, a gente teria os
laboratórios  para  poder  trabalhar,  né?!  Fazer  pesquisa (…)  Aí  eu
prestei vestibular no fim do ano de novo pra Biologia e passei. Era a
minha terceira opção(…) Foi  muito bom porque além de ser uma
universidade pública, que tinha essa possibilidade de trabalhar com
pesquisa que era o que me interessava, eu também estava numa
cidade menor. (PROFESSORA ISABEL)

Os relatos das professoras Teresa e Isabel demonstram que as mudanças em

suas formações iniciais contribuíram para o desenvolvimento das atividades pelas

quais  tinham  interesse.  Ambas  são  formadas  em  Biologia  e  têm  interesse  na

pesquisa.  Além disso,  as  professoras  revelam que o  contato  e  vivência  com os

educandos  são  um  dos  motivos  pelos  quais  escolheram  essa  profissão,  como

podemos depreender dos relatos a seguir:

Alguns momentos são bem gratificantes.  É legal!  O trabalho junto
com os jovens, com os alunos. Alguns não estão ligando muito, mas
tem sempre alguns que são interessados ou na sua aula, ou na sua
área de pesquisa. Então eu tenho alunos que trabalham comigo que
são bem motivados. (PROFESSORA ISABEL)

Eu acho que o contato com os alunos, ele renova, sabe? Porque te
faz pensar diferente, a velocidade deles é muito mas rápida que a
minha, a forma de aprender é diferente e tal. Então assim, eu acho
que o que me faz ficar, primeiro, eu gosto daquilo que eu faço. Eu
gosto  de  acompanhar  a  literatura,  eu  gosto  do  contato  com  os
alunos, eu gosto muito do contato com os professores, porque você
acaba  descobrindo  pessoas  que  você  se  relaciona  bem,  você
descobre pessoas que você fala assim, eu nunca quero ser igual a
essa pessoa, eu nunca quero ter este tipo de atitude, então você
acaba  se  espelhando  também  né,  pro  bem ou  pro  mal  de  certa
forma. (PROFESSORA TERESA)

As falas  das  professoras  Isabel  e  Teresa  revelam que  há  um sentimento

compartilhado  de  realização  no  trabalho  junto  aos  educandos.  Quanto  a  esses

sentimentos, Borsoi (2012) aponta que:
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São frequentes comentários acerca da relação com os estudantes
como um aspecto do trabalho que traz gratificação e prazer – pois se
trata de uma convivência com “jovens que buscam conhecimento” –,
ou,  então,  sobre  a  natureza  do  próprio  trabalho,  que  permite  dar
vazão à criatividade e ao exercício da autonomia. O contato com os
alunos e a oportunidade de acompanhá-los em seu amadurecimento
intelectual são, para muitos docentes, os maiores trunfos da carreira
de um professor. Aqui não há pressão por produtividade, mas certo
deleite  e  determinada compensação,  uma vez  que  percebem sua
importância  na vida de pessoas que estão se preparando para  o
mundo do trabalho (p. 93).

Diante  disso,  podemos perceber  que o  contato  com educandos promove,

segundo Borsoi (2012), sentimentos de gratificação e prazer, presentes nas falas

das  professoras  Isabel  e  Teresa.  Além  disso,  os  relatos  evidenciam  o

reconhecimento, por parte dos educadores, da função social que exercem para o

futuro do educando, como também para a própria sociedade.

Nesse contexto, a professora Laura também acredita que a convivência com

os educandos seja algo gratificante e prazeroso. Laura é licenciada e pós-graduada

em Química. Trabalha na UFSJ como professora permanente desde 2010, mas já

lecionou em outra IES como professora voluntária, quando cursava o pós-doutorado.

Durante  a  entrevista,  a  professora  relatou  que  a  área  da  educação  sempre

despertou  o  seu  interesse,  pois  via  na  licenciatura,  perspectivas  de  uma  boa

formação para a prática docente: 

A área da Química sempre me atraiu, não sei te explicar o porque.
Na época, eu escolhi a licenciatura imagino que seja por isso. Eu
morava com uma prima que também fazia Química e ela tinha ido
para a licenciatura e eu vi também perspectiva de, a formação do
licenciado ter uma bagagem boa e também dar condições de dar
aula no ensino médio que é uma questão de emprego, se precisasse
já está apta a dar aula no ensino médio. Mas eu sempre gostei do
processo de ensino mesmo, eu me sinto satisfeita em dar aula, eu
gosto.  Eu  gosto  de  estudar  e  gosto  de  dar  aula  também.
(PROFESSORA LAURA)

A carreira acadêmica foi realmente uma escolha da professora Laura desde o

início da vida profissional. Por meio de suas falas, podemos compreender que a

escolha inicial por se tornar professora foi decorrente do gosto por estudar, lecionar

e fazer pesquisa:
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Eu gosto de estudar. Eu gosto de Química. Gosto de pesquisa. Eu
gosto de ler. Eu gosto de ler um conteúdo e preparar uma aula. Eu
acho legal. Então eu gosto de passar aquilo que eu vejo que é legal.
O meu papel é, eu tenho que cumprir  essa ementa, para mim as
coisas fazem sentido (…) Então eu gosto de ler e eu gosto de falar
sobre o tema. (PROFESSORA LAURA)

Os relatos dos professores entrevistados apontam indícios  do cruzamento

dos  caminhos  percorridos  por  cada  um  na  concretização  da  carreira  docente.

Embora as trajetórias sejam diferentes,  convergem para a realização do mesmo

ofício. Além disso, algumas falas sugerem uma depreciação e perda da atratividade

das licenciaturas  na educação superior,  como é o  caso do relato  da  professora

Carolina  citado  anteriormente:  “(…) porque  a  gente  sabe  que  na licenciatura,  a

educação tem um descrédito, enfim, em relação à formação”.

Nesse sentido, um levantamento realizado pela área de Estudos e Pesquisas

da Fundação Victor Civita16 revelou que a carreira docente não é considerada uma

opção atraente pelos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, pois apenas 2%

entre 1501 alunos de 18 escolas públicas e privadas das cinco regiões do país

desejam cursar Pedagogia ou outras licenciaturas. A pesquisa buscou investigar por

meio  de  questionários  e  grupos  de  discussão  o  porquê  de  tão  poucos  se

interessarem pela docência.

O panorama apresentado pela pesquisa reflete a perda da atratividade da

carreira docente entre alunos da educação básica. Embora as condições salariais e

de carreira sejam melhores na educação superior, não podemos esquecer, conforme

afirmam Leher e Lopes (2008), que ambas possuem fortes similaridades em alguns

aspectos e esses fatores refletem na formação de professores nas universidades, o

que produz modificações que alteram a totalidade da instituição universitária.

16 O relatório  da pesquisa realizado em 2009 apresenta as percepções dos alunos participantes
sobre  o  “ser  professor”  e  o  trabalho  docente.  A baixa  remuneração,  a  falta  de  identificação
profissional  ou  pessoal,  o  desinteresse  e  desrespeito  dos  alunos,  a  desvalorização  social  da
profissão  e  as  más  condições  de  trabalho  são  os  fatores  negativos  elencados  pelos  alunos
entrevistados  que  pensaram em ser  professores.  Diante  disso,  os  especialistas  ouvidos  pela
equipe que coordenou a pesquisa revelam que “a transformação desse panorama exige medidas
como a oferta de salários iniciais mais altos, a melhoria nas condições de trabalho, a redefinição
da formação (inicial  e  continuada)  e  ações para resgatar  o  valor  do  professor  na sociedade”
(GATTI  et  al.,  2010,  p.  8).  Ou seja,  para  resgatar  a  carreira  de  professor  na atualidade  são
necessárias algumas medidas que vão além das transformações nas escolas, mas também na
formação de professores nas universidades.
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Nesse sentido, vale ressaltar as percepções dos professores da educação

superior  sobre  o  “ser  professor”.  Retomando  a  epígrafe  dessa  categoria,  ser

professor  universitário  para  o  professor  Antônio  é  “ser  um  sujeito  de  muitas,

múltiplas  atitudes  e  ações”,  ou  seja,  para  ele,  ser  professor  universitário  é

desempenhar diversas atividades na instituição, dentre elas a formação dos futuros

profissionais da sociedade. Nesta direção, a professora Laura aponta que:

Ser  professor  universitário  pra  mim  numa  universidade  federal  é
diferente de ser professor universitário numa universidade particular.
Professor  universitário  ele  não  é  só  professor,  ele  é  professor  e
pesquisador.  E além disso,  o professor universitário no Brasil,  ele
tem a responsabilidade de toda parte administrativa. (PROFESSORA
LAURA)

Diante  dos  depoimentos  dos  professores  Antônio  e  Laura  é  possível

aproximar  os  sentidos  construídos  por  cada  um  deles  acerca  da  docência  na

educação superior. Os relatos revelam que, além de professores, são pesquisadores

e  desenvolvem  atividades  administrativas  na  instituição.  Nesta  direção,  Zabalza

(2004) aponta que além do ensino, as atividades desempenhadas pelo professor

universitário  compreendem  também  a  pesquisa  e  a  administração  em  diversos

setores  da  instituição.  No  entanto,  novas  funções  agregam-se  às  já  citadas,

tornando ainda mais complexo o trabalho do professor.

Considerando tal complexidade, a professora Isabel descobriu na profissão a

possibilidade  da  pesquisa,  área  que  mais  a  atrai  na  carreira  acadêmica.  Ser

professor  universitário  para  ela  é  realizar  o  desejo  que  a  acompanha  desde  a

graduação. Embora os recursos sejam escassos, Isabel revela estabelecer parcerias

com colegas de outras universidades no desenvolvimento de suas pesquisas.  O

trecho de fala da professora ilustra essa escassez de recursos: “Então assim, eu

não  sei  se  é  a  universidade  que  é  pequena,  se  os  recursos  agora  estão  mais

escassos (…). Agora eu tenho a minha primeira aluna de mestrado e eu estou vendo

a possibilidade de mandar ela para fora do Brasil ou então conseguir parceria com

colegas em outras instituições mais ricas”. 

As falas dos professores entrevistados indicam ainda outro desafio à prática

docente. A formação dos cursos de pós-graduação não oferece subsídios para o

desenvolvimento das funções exercidas na universidade, com revela o depoimento
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da professora Isabel:  “a pós-graduação não prepara o estudante para o tipo de

coisa que ele faz na universidade”.

Evidencia-se, a partir do relato da professora Isabel, uma insuficiência dos

cursos  de  pós-graduação  para  a  formação  relacionada  ao  fazer  docente  na

universidade. Em  termos  legais,  o  artigo  66  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação  Nacional  (9394/96),  incumbe  os  Programas  de  Pós-Graduação  a

preparação para o exercício do magistério superior. Não obstante, verifica-se nas

IES uma preocupação com a formação do pesquisador em detrimento da formação

pedagógica.

Embora  os  indicadores  apontem  a  falta  de  formação  adequada  para  a

docência  e  as  demais  atividades  que  compreendem  a  função  do  professor

universitário, podemos observar sentimentos de realização com o trabalho docente.

Para a professora Cristina, ser professora universitária:

(…) é uma realização muito plena que eu tenho e que pouquíssimas
pessoas  podem  ter  na  vida,  porque  eu  tenho  uma  carreira,
entendeu? Eu não tenho uma coisa que eu faço só por dinheiro. Eu
tenho uma trajetória que eu construo. Ocupar o meu lugar. Um lugar
que eu lutei  muito para conquistar  e que me traz felicidade plena
com relação ao trabalho. (PROFESSORA CRISTINA)

Em concordância com a professora Cristina, a professora Carolina considera

que ser professora universitária é uma realização pessoal e profissional que envolve

dedicação e comprometimento com a profissão:

É uma continuidade. Professor é professor. Eu me dedico aqui aos
meus alunos, tanto da graduação, como do mestrado e também os
que  estão  sob  minha  orientação  da  mesma  maneira  que  eu
dedicava,  eu  me  dedicava  muito  ao  pessoal  da  escola  básica
também.  (…) Então eu vejo  uma dedicação mesmo.  Então como
professora eu continuo aquela professora que é dedicada,  porque
sente prazer no que faz. (PROFESSORA CAROLINA)

Além disso,  segundo  Carolina,  a  prática  docente  na  universidade  não  se

difere  da  educação  básica,  pois  exige  o  mesmo  grau  de  comprometimento  e

dedicação.  Em  seus  relatos  a  professora  frisa  que  se  dedica  aos  alunos  da

educação superior na mesma proporção que destinava àqueles da educação básica.
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Como podemos perceber por meio dos relatos dos entrevistados, são vários

os  fatores  que  os  levaram  a  se  tornarem  professores  universitários:  a  escolha

condicionada ao contexto social, o gosto pelo estudo, o fazer pesquisa e a docência,

as  boas  experiências  durante  a  graduação,  o  (re)descobrir-se  professor.  Esses

fatores  não  só  interferiram  na  escolha,  como  também  na  própria  condução  do

trabalho  docente.  Podemos  verificar  também  um  sentimento  compartilhado  de

satisfação e comprometimento dos professores com o trabalho.

Diante do exposto, podemos considerar que ser professor universitário é um

desafio, como afirma a professora Teresa: “Eu acho que em tempos atuais é um

grande desafio. É um desafio acompanhar a mudança”. Desafio é a melhor palavra

para  definir  o  trabalho  docente  na  educação  superior,  inserido  no  contexto  de

intensificação  do  trabalho,  das  más  condições  e  a  precarização  que  assola  as

instituições de educação superior, como também o crescente mal-estar docente.

4.2 Trabalho docente e produtivismo acadêmico: intensificação, precarização e
adoecimento do professor universitário

Inicio  a  discussão  dessa  categoria  de  análise  das  percepções  dos

professores entrevistados sobre o trabalho que exercem na universidade, com uma

crítica à atual  sociedade, considerada na proporção 24/7.  A ideia defendida pelo

escritor  norte-americano  Jonathan  Crary  (2014),  reflete  as  mudanças  do  mundo

atual  baseada  na  configuração  de  um  modo  de  vida  em  que  a  relação  entre

produção e consumo acontece de maneira ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia nos

sete dias da semana. 

Em uma sociedade na qual tem se buscado, cada vez mais, atingir objetivos

com o menor tempo possível e com alto desempenho mental e físico do trabalhador,

ganha destaque a busca científica por formas que vão além do estímulo da vigília,

mas de redução da necessidade de sono do corpo para o uso desse tempo para o

trabalho.  Nesta  direção,  inserido  no  contexto  do  trabalho  capitalista,  a  ideia  de

trabalhar sem pausa, ou melhor, sem limites é vista como normal e “dormir é, acima

de tudo, para os fracos” (CRARY, 2014).

Ao estabelecer relações entre a denúncia posta com o trabalho docente na

educação superior, podemos considerar que o ritmo frenético dos tempos atuais, da
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“sociedade 24/7”, tem ocasionado a intensificação do trabalho de forma geral. Essa

intensificação é causada, principalmente, pela in/extensão da jornada de trabalho

como  também  devido  às  condições  de  trabalho  do  professor  no  contexto  de

precarização do mesmo. 

No contexto do trabalho docente, a extensão da carga horária é comum entre

os professores. Ou seja, há uma extensão do trabalho do professor na universidade

ao doméstico. Sobre essa extensão, Borsoi (2012) anuncia que o trabalho docente

pode ser realizado, pela própria natureza do trabalho, “em parte, fora do ambiente

institucional”  (p.  83).  Podemos  considerar  que  a  vida  privada  foi  invadida,  pois

“diluíram-se os limites entre o local de trabalho e o lar” (BIANCHETTI; MACHADO,

2007, p. 5).

A discussão sobre a extensão da jornada de trabalho do professor constitui-se

no primeiro item analisado nessa categoria. Anuncio um movimento pendular que

nos leva a refletir sobre o tempo considerado de trabalho e tempo de não trabalho.

Centrada na ideia da “sociedade 24/7”,  fica clara a inscrição dos professores na

duração  sem  descanso,  ou  seja,  em  um  processo  de  funcionamento  contínuo.

Tempo este que não passa, mais para além das horas do relógio (CRARY, 2014). É

sobre  esse  tempo  que  a  seção  a  seguir  vem  discutir  em  diálogo  com  os

depoimentos concedidos pelos professores durante a realização das entrevistas.

4.2.1 Do tempo de trabalho ao tempo de não trabalho: a extensão da jornada
dos professores entrevistados

O tempo é um dos elementos estruturantes na constituição das sociedades.

Não o tempo como grandeza física, mas o tempo social,  como algo produzido e

vivenciado  pelos  sujeitos.  Nesse  contexto,  a  expressão  “tempo  de  trabalho”

constitui-se  como  uma  dimensão-chave  para  o  entendimento  das  interações

estabelecidas entre os atores sociais (CARDOSO, 2013).

Paralelo  ao  movimento  do  tempo  de  trabalho,  sua  duração,  redução  ou

extensão17, evidencia-se uma “ampliação velada” do tempo de trabalho que não é

contabilizado  como  tempo  à  disposição  do  empregador,  não  sendo,  portanto,

remunerado.

17 Para mais detalhes cf. Cardoso (2013).
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Cada vez maior é o tempo dedicado às tarefas levadas para casa
que,  muitas  vezes,  ocorre  de  maneira  informal.  Também  as
tecnologias da informação, como o celular, o computador portátil e a
internet, servem tanto para acionar como controlar os trabalhadores
a qualquer momento e em qualquer local (CARDOSO, 2013, p. 354).

Diante  disso,  podemos perceber,  conforme Zarifian  (apud  Cardoso,  2013),

que cada vez mais o tempo de trabalho vai invadindo o tempo de não trabalho, o

que torna a fronteira entre esses dois polos cada vez mais fluida. 

As expressões “tempo de trabalho” e “tempo de não trabalho” remetem-nos à

ideia de um movimento pendular. Esse movimento, anunciado no título dessa seção,

indica a oscilação existente entre o tempo utilizado para o trabalho, que corresponde

às  horas  exigidas  formalmente,  àquelas  que  os  trabalhadores  dedicam  extra-

oficialmente.  Se voltarmos os  nossos olhares  para  o  trabalho desenvolvido  pelo

professor,  e  especificamente,  pelo  professor  da  educação  superior,  podemos

perceber  que este excede a carga horária formal  de trabalho.  A presente seção

dedica-se à análise da extensão da jornada de trabalho por meio dos relatos dos

professores entrevistados.

A jornada de trabalho de cada trabalhador é estabelecida de acordo com a

Consolidação das Leis de Trabalho18 (CLT). A legislação trabalhista estabelece que a

duração da jornada normal de trabalho é de oito horas diárias, desde que não seja

fixado expressamente outro limite. Diante disso, sugere-se que não seja extrapolado

o limite do tempo destinado ao trabalho. No entanto, o que se tem observado é um

processo de extensão da carga horária  desse trabalho ao doméstico,  favorecido

principalmente por meio das tecnologias da informação.

Nesse contexto, o trabalho do professor universitário tem se intensificado à

medida  que  se  sofisticam  os  instrumentos  de  trabalho  como  também  amplia  o

acesso de informações a qualquer hora e lugar. Além disso, “aos professores são

crescentemente  apresentadas  demandas  laborais  para  além  de  suas  funções

tradicionais (ensino, pesquisa e extensão)” (GUIMARÃES; CHAVES, 2016, p. 569).

Ou  seja,  o  trabalho  do  professor  na  educação  superior  tem se  intensificado  na

medida em que as demandas aumentam. Assim, a extensão da jornada de trabalho

do  professor  e  as  diversas  atividades  desenvolvidas  por  ele  dentro  e  fora  da

18 Para mais detalhes cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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instituição contribuem para essa intensificação do trabalho na universidade que é

conseguida pela nova e poderosa infraestrutura digital disponibilizada.

Os recortes de falas dos professores entrevistados apontam que:

Então, sempre foi muito pesado o trabalho na universidade (…) O
que  eu  acho  mais  difícil  é  a  dispersão,  a  grande  diversidade  de
atividades  que  têm  que  fazer.  Então  você  tem  as  aulas,  tem  o
planejamento das aulas,  você tem os alunos,  o acompanhamento
dos alunos,  as avaliações, as aulas envolvem disciplinas que têm
temáticas  diferentes.  Então  exigem  fundamentos  diferentes.  Você
tem os alunos de pós-graduação, cada um fazendo o seu trabalho,
cada um em um estágio do seu trabalho. Você tem reunião diária
para  discutir  coisas,  você  tem  as  assembleias  de  departamento.
Você  tem  as  reuniões  de  pós-graduação,  você  tem  os  estágios
supervisionados,  cada  um  em  uma  escola,  cada  um  com  um
professor, cada um fazendo uma coisa. Então no final, você tem os
projetos,  as  suas  produções,  a  sua  linha  de  pesquisa.  Há  uma
grande  diversidade  de  coisas,  o  que  eu  tenho  chamado  de
dispersão. (PROFESSOR ANTÔNIO)

Se for pensar, eu dedico mais de oito horas por dia na universidade.
Eu  não  fico  mais  de  oito  horas  nela,  mas  em  casa  eu  trabalho
também. O curso é a noite, não tem o terceiro turno, mas na parte da
manhã e na parte da tarde, geralmente eu estou envolvida ou com
orientação,  ou  na  escola,  ou  no  PIBID,  ou  com  o  projeto  de
extensão. Realmente eu tenho até pensado em ver como eu concilio
isso, para não ter que trabalhar mais do que oito horas. Quando eu
não trabalho oito horas por dia,  com certeza no outro dia eu vou
trabalhar  quinze  para  poder  compensar.  (PROFESSORA
CAROLINA)

Os depoimentos dos professores indicam o binômio dispersão-compensação

ao  se  referirem  à  diversidade  de  atividades  que  desenvolvem  na  universidade.

Nesse  sentido,  o  professor  Antônio  aponta  em  sua  fala  o  que  ele  define  por

dispersão, ao se referir às atividades desenvolvidas pelo professor universitário. Ou

seja, o professor exerce funções que vão além do tripé ensino, pesquisa e extensão,

o que ocasiona uma dispersão e aumento da sobrecarga de trabalho. A amplitude de

atividades fica demandada pelas inúmeras atividades exercidas pelos professores

como  as  aulas  e  seus  planejamentos,  o  acompanhamento  aos  alunos,  as

avaliações,  a  pós-graduação,  as  reuniões  e  assembleias  de  departamento,  os

estágios supervisionados, projetos, produções e pesquisas. Essas atividades foram
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enumeradas pelos professores entrevistados e compõem o quadro de funções a

serem exercidas.

Diante de tal dispersão de atividades, sobressai a ideia de compensação. Por

compensação, entendemos a troca de um esforço por outro em que há um equilíbrio

e igualdade entre duas partes, ou seja, com relação ao trabalho do professor na

universidade, a compensação se dá quando o trabalho executado pelo professor

não é o suficiente, ocasionando a sobrecarga de trabalho em outra ocasião. Amplia-

se, assim, o tempo de dedicação necessária quando há dispersão.

Cardoso  (2013)  aponta  que  o  tempo  de  trabalho  e  seu  processo  de

transformação tem como efeito mais perceptível a flexibilização desse tempo com a

inserção de novas formas de compensação da jornada. Assim:

A fragmentação e individualização dos tempos de trabalho levam ao
surgimento de uma pluralidade de novos tempos laborais,  que se
colocam, cada vez mais, em total assincronia com os outros tempos
sociais– como o da família, do descanso, do lazer, da educação, etc
(CARDOSO, 2013, p. 351). 

Desse modo, se a carga horária do professor universitário com dedicação

exclusiva  são  40  horas  semanais,  ou  seja,  oito  horas  de  trabalho  diárias,  se  o

mesmo não trabalhar  essas oito  horas em um dia,  ele  trabalhará no outro para

compensar. Isso acontece devido à pluralidade de atividades que o mesmo deve

desempenhar. 

O  professor  Antônio  utiliza  uma  metáfora  para  comparar  o  trabalho  que

desenvolve na universidade: “é como se tivesse nadando contra um tsunami. Contra

um tsunami, ele vem e você está indo na outra direção”. Assim como o tsunami em

que as  águas revoltas  emborcam pessoas,  as  arrastam para  as  profundezas,  a

metáfora é utilizada para ilustrar os momentos em que somos atingidos por uma

força exterior capaz de deixar nosso mundo fora de lugar. O professor deixa claro

que  a  jornada  de  trabalho  na  universidade  é  pesada  e  esse  peso  está  nesse

movimento de resistência, em “nadar contra um tsunami”. 

Outro fator relevante para o trabalho docente é o tempo. A falta de tempo está

associada  à  diversidade  de  atividades  que  os  professores  desenvolvem  na

instituição  e  que  contribuem  para  a  dispersão.  Embora  seja  estabelecido
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formalmente um regime de trabalho com horas semanais a serem cumpridas, os

professores  estendem  essa  jornada.  Nesse  sentido,  Forattini  e  Lucena  (2015)

apontam que:

O  mundo  acadêmico,  refém  do  mercado,  é  estimulado  a  ser
autogerido  no  desenvolvimento  de  sua  carreira  e  nas  atividades
cognitivas, sendo levado ao desempenho focado em resultados, à
mercantilização de suas pesquisas e à intensificação das atividades
administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão para além de
sua carga horária formal (p. 44).

Para  responder  a  tais  exigências,  “os  docentes  precisam  estender  sua

jornada de trabalho e, fundamentalmente, com a utilização da internet, transformam

o tempo de não trabalho em tempo de trabalho” (GUIMARÃES; CHAVES, 2016, p.

569).  Ou  seja,  extrapolam-se  os  limites  da  vida  privada,  estendendo  o  trabalho

desenvolvido na instituição de ensino ao doméstico.

Além  de  as  atividades  profissionais  invadirem  o  espaço  privado,  o  que

dificulta os limites entre o tempo de trabalho e não trabalho, Borsoi (2012) aponta

que “o consumo de recursos necessários a tais atividades fica por conta do próprio

professor”  (p.  87).  Ou  seja,  o  custo  dos  recursos  necessários  para  o

desenvolvimento das atividades é absorvido pelo próprio docente, o que desonera a

instituição.  Assim,  em  decorrência  da  ampliação  de  funções  do  professor  e  a

extensão da sua jornada, o trabalho docente é intensificado.

Nesse  contexto,  a  professora  Carolina  considera  sua  carga  horária  como

profissional  na  docência  do  ensino  superior  muito  pesada  e  justifica  que  suas

escolhas podem ter influenciado essa sobrecarga de trabalho:

Então assim,  como profissional  na docência,  eu sempre tive uma
carga horária muito puxada. Por quê? Porque eu nunca me contentei
só com aula. Eu gosto da extensão, eu gosto da pesquisa, eu adoro
a sala de aula, mas me faltavam outros elementos. Então eu sempre
optei, porque era uma questão de opção. Eu optei por ter extensão e
pesquisa. E quando eu vim para São João, porque aí já é diferente, a
realidade  é  diferente,  é  pública.  Você  tem  os  três  eixos,  ensino,
pesquisa e extensão. Então eu também abracei. E como eu gosto
muito,  eu  acabo  abraçando  muita  coisa.  (PROFESSORA
CAROLINA)
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O depoimento da professora Carolina aponta uma característica comum entre

os professores, a sobrecarga de trabalho que o professor assume ou “abraça” em

virtude  da  profissão.  A  metáfora  utilizada  por  Carolina  remete  à  ideia  de

envolvimento pessoal com a profissão, ou seja, os professores assumem atividades

que  extrapolam  a  carga  horária  estabelecida  devido  ao  número  de  atividades

obrigatórias ou mesmo pelo prazer da prática docente. 

Isso posto, a sobrecarga de trabalho tem contribuído para o que o professor

Antônio definiu por dispersão. Além disso, podemos perceber, por meio da fala do

professor, o quanto o trabalho do outro interfere o seu próprio trabalho:

Você  tem  que  cuidar  de  determinadas  coisas  que  são  da  tua
profissão,  mas  você  tem  que  cuidar  de  outras  também  e
normalmente você cuida, durante a maior parte do tempo, de coisas
que não são suas, são de outros, são de alunos, são de colegas,
bancas, defesas, então são coisas de outras pessoas que você tem
que dedicar. Então tem que ter um equilíbrio, você tem que dedicar
para as suas coisas também e fugir dessa dispersão. (PROFESSOR
ANTÔNIO)

Conforme  depreende-se  do  relato  do  professor  Antônio,  os  docentes  da

educação superior costumam realizar atividades que fazem parte do seu ofício, mas

em muitos casos, do ofício do outro. A relação com o trabalho alheio vem também

complementar a ideia de dispersão, pois o “outro” imprime novas demandas que vão

sendo incorporadas ao trabalho do “eu”. 

Podemos aproximar a discussão realizada sobre a dispersão e o acúmulo de

atividades desenvolvidas pelo professor,  que compreende tanto as suas próprias

atividades como as dos outros, com a ideia do professor multitarefa ou multitasking,

mencionado pela professora Teresa:

Se  você  não  tiver  esse  perfil,  a  universidade  te  sufoca.  É
impressionante  essa  sensação.  Porque  se  você  não  conseguir
responder  um  e-mail  a  tempo,  fazer  um  serviço  administrativo,
cumprir uma função, em alguma instância universitária, estar na sala
de aula a tempo, com a aula preparada (…) Porque você tem que
aprender a administrar o seu tempo. Eu acho que ser multifunção, o
tal  do  multitasking  do  inglês,  hoje  é  essencial.  Eu  acho  que  em
várias,  não  só  na  universidade,  em  várias  áreas  do  mercado  de
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trabalho  é  absolutamente  essencial.  Mas  é  sufocante.
(PROFESSORA TERESA)

O termo multitasking19 expresso pela professora Teresa vem sendo utilizado

pela literatura como os profissionais que possuem a habilidade de desenvolverem

várias tarefas ao mesmo tempo e alterná-las de maneira rápida. Segundo Bulgari e

Domingues (s/d;  s/p),  os  multitasking “conectados e antenados,  chegaram a ser

vistos pelas empresas como a 'aposta' do futuro por serem mais ágeis ao iniciar

tarefas,  manusear  tecnologias  e  improvisar”.  Além  disso,  o  depoimento  da

professora Teresa aponta ainda a dualidade existente no trabalho, em sua dupla

face. Ao mesmo tempo em que o trabalho é essencial, o mesmo é sufocante.

Assim sendo, na lógica da intensificação,  podemos considerar o professor

multitarefa  ou  polivalente  como  o  perfil  ideal  do  profissional  para  a  educação

superior, pois as exigências em torno dessa profissão crescem à medida que as

mudanças no mundo do trabalho avançam.

A professora  Laura  corrobora  a  polivalência  da  função  do  professor  na

educação superior e aponta que: “Professor universitário não é só professor. Ele é

professor  e  pesquisador.  (...)  o  professor  universitário  trabalha  com  ensino,

pesquisa,  extensão  e  com  a  parte  administrativa,  sendo  que  nós  não  temos

formação para isso”.

A fala da professora Laura ressalta o tríplice lugar ocupado pelo professor na

universidade.  Além  de  professor,  é  pesquisador  e  desenvolve  atividades

administrativas na instituição. O relato da professora aponta ainda, uma das queixas

frequentes dos professores entrevistados: a ausência de formação administrativa.

Além  do  tripé  ensino,  pesquisa  e  extensão,  o  professor  também  desenvolve

atividades no âmbito administrativo. Seja como coordenadores de graduação, pós-

graduação, pró-reitores, membros de comissões técnicas e conselhos, entre outros,

os professores não recebem nenhuma formação para essas funções.

As falas da professora Teresa comprovam essa ausência de formação: “Eu

não sou administradora, eu não tenho formação em administração, então às vezes

eu acho que a gente perde muito tempo que podia ser alocado pra ensino, pesquisa

19 De acordo com o Cambridge Dictionary online: multitasking is a person's ability to do more than
one thing at a time. Ou seja, significa a capacidade de uma pessoa fazer mais de uma coisa de
uma só vez.
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e  extensão,  fazendo  administração”.  Além disso,  denuncia  que  essas atividades

interferem na qualidade do trabalho desenvolvido e cita “perda de tempo” com o

trabalho desempenhado em cargos administrativos.

Eu, muitas vezes desvio muito do meu tempo, de melhorar uma aula,
preparar uma aula melhor, adicionar uma aula prática, ou mesmo, sei
lá,  ler  um  artigo  científico  que  acabou  de  sair  na  área  que  eu
pesquiso, porque às vezes eu perco muito tempo fazendo trabalho
administrativo. (PROFESSORA TERESA)

Nesse sentido, a professora Laura, que já foi coordenadora do Programa de

Pós-Graduação  ao  qual  pertence,  também  questiona  a  falta  de  formação

administrativa:

Eu acho que o professor, ele ser pesquisador já vem da formação
dele e é por escolha própria. Então você faz isso com satisfação (…)
Agora somada a isso a parte administrativa é uma área que precisa,
porque a universidade precisa ser gerida, os programas precisam ser
conduzidos,  as  reuniões  são  colegiadas,  mas  isso  sobrecarrega.
Primeiro porque nós não temos formação e segundo porque quando
você assume a coordenação você acaba fazendo um papel que não
é o papel que você pensava que ia fazer. (PROFESSORA LAURA)

Além  disso,  a  professora  Laura  relata  o  tempo  gasto  com  atividades

administrativas  e  compara  a  função  do  professor  universitário  no  Brasil  com  a

mesma função desenvolvida por ele na Europa:

Você acaba tendo que lidar com coisas administrativas que tomam
muito parte do seu tempo. O que é um pouco diferente do que a
gente vê na Europa. Na Europa o professor dá algumas aulas e faz
pesquisa. Você não vê ele lidando com essa parte administrativa. É
muito  diferente.  Então  eu  acho  que  isso  toma  muito  do  tempo.
(PROFESSORA LAURA)

O  trabalho  administrativo  é  visto  assim,  pelos  professores  entrevistados,

como dispêndio de tempo. Além disso, os relatos da professora Laura indicam que a

universidade  precisa  ser  administrada,  mas  o  professor  não  possui  formação

específica para isso. Nesse sentido, a professora Isabel afirma que “essa questão

administrativa  envolve  muito esse  entendimento  do  funcionamento  da  máquina
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universitária  e  até  fora  da  universidade”.  Em outras  palavras,  é  necessário  um

conhecimento maior sobre a universidade em sua totalidade, no que diz respeito às

legislações e conhecimentos administrativos para o seu gerenciamento.

Os relatos dos professores entrevistados apontam ainda a falta  de tempo

para se dedicarem aos alunos, como podemos depreender dos relatos a seguir:

Eu sinto que agora assim, nos últimos anos eu não consigo dedicar o
tempo  que  eu  dedicava  aos  meus  alunos,  por  exemplo.  Eu
conseguia,  por  exemplo,  cumprir  prazos  para  corrigir  provas,
entregar as coisas (…) Mas a atenção que eu dava antes aos meus
alunos  de  Iniciação  Científica...  Porque  agora  eu  tenho  o  meu
primeiro  aluno  de  mestrado.  Antes  eu  conseguia  fazer  reuniões
semanais com eles, discutir artigo, tinha grupo de estudo com outros
estudantes.  Fora  da  minha  orientação,  eu  não  tenho  conseguido
fazer isso. (PROFESSORA ISABEL)

Então, hoje por exemplo, tem um tempo que eu não oriento iniciação
científica.  O aluno exige uma atenção maior  por  estar  no estágio
inicial da formação e acho que eu não estou fazendo isso porque
tem os alunos da pós-graduação que também exigem uma atenção
quase  que  semanal,  principalmente  no  segundo  ano,  quando
começam a escrever o relatório, começam a escrever a dissertação.
Você tem que estar toda semana encontrando para a coisa andar
bem. (PROFESSOR ANTÔNIO)

A falta de tempo anunciada pelos professores e agravada pela sobrecarga de

trabalho  na  instituição  prejudica  a  relação  professor-aluno.  Os  professores

entrevistados se queixam da falta  de tempo para se dedicarem à orientação de

alunos  que  desenvolvem  pesquisas  de  iniciação  científica,  por  exemplo.  Esse

contato  entre  professor  e  aluno  em  sua  formação  inicial  é  de  fundamental

importância para o crescimento e amadurecimento do profissional em formação.

No entanto, devido às demandas do trabalho, os mesmos abrem mão dessas

pesquisas  ou  não  dedicam  o  tempo  necessário  a  elas,  pois  há  uma  crença

disseminada  na  universidade  de  que  as  pesquisas  vinculadas  à  pós-graduação

sejam mais valorizadas.

Nesse  contexto,  os  relatos  dos  professores  entrevistados  sugerem que  a

carga  horária  de  trabalho  na  universidade  aumentou  significativamente  com  a

entrada para um PPG:  “a entrada para o mestrado, para um Programa de Pós-
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Graduação, mesmo em um programa com nota apenas três, igual ao nosso, é um

divisor  de  águas  na  sua vida,  porque o  encargo  é  muito  forte”  (PROFESSORA

CRISTINA). 

O depoimento da professora Cristina indica que a própria face do trabalho se

transforma quando o professor ingressa na pós-graduação. O “encargo” é outro se

considerarmos os professores que se dedicam apenas à graduação. O ingresso na

pós-graduação  prolonga  e  intensifica  a  jornada  de  trabalho  do  professor,

constituindo-se  como  um  “divisor  de  águas”  na  vida  do  professor.  A metáfora

utilizada  por  Cristina  indica,  assim,  essa  mudança  significativa  no  rumo  dos

acontecimentos da vida da professora com a entrada para a pós-graduação.

Algumas das professoras entrevistadas apontam ainda o fato da maternidade

ter  contribuído  para  a  sobrecarga  de  atividades.  Os  recortes  de  falas  das

professoras  Laura  e  Isabel  enfatizam  que  suas  jornadas  de  trabalho  mudaram

completamente após a chegada dos filhos:

A minha jornada de trabalho era chegar uma da tarde e se eu dava
aula até as 22h30min, eu ia até as 22h30min na maioria dos dias.
Mas quando necessário, eu sempre vinha de manhã também. Então
acabava que tinha dias na semana que eu trabalhava os três turnos.
Trabalhava de manhã, ia em casa, ficava a tarde e às vezes ia para
casa só depois da última aula. Depois que o meu filho nasceu, aí as
manhãs eu só venho quando tem reunião administrativa. Faço parte
do colegiado na graduação, e tem as assembleias de departamento
ou  reuniões  diárias  que  são  de  manhã.  Então  nesses  casos  eu
venho, se não eu fico em casa com ele. E aí eu trabalho à tarde,
paro  para  buscá-lo  na  escola,  depois  volto  e  dou  aula  à  noite.
(PROFESSORA LAURA)

Depois que eu tive filho, em 2012 eu tive um casal de gêmeos, agora
estão  com  quatro  anos,  aí  as  coisas  ficaram  um  pouco  mais
complicadas  (…)  Então  assim,  a  carga  de  trabalho  aumentou
consideravelmente  ou  os  trabalhos  domésticos  aumentaram
consideravelmente. Aí, tá um pouco mais pesado agora assim, nos
últimos quatro anos. (PROFESSORA ISABEL)

Os relatos das professoras evidenciam a dupla e às vezes tripla jornada de

trabalho da mulher. Além de professoras, são mães, esposas e cuidadoras do lar. As
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mulheres são responsáveis pelas atividades domésticas e o cuidado com os filhos,

além  de  exercerem  atividades  econômicas.  Cramer,  Paula  Neto  e  Silva  (2002)

apontam que:

A mulher  acaba por  assumir  uma dupla jornada de trabalho,  pois
além do cuidar da casa (filhos,  tarefas do lar),  também entrou no
mercado de trabalho, tendo que assumir os mesmos horários, tarefas
e compromissos que seu colega do sexo masculino (p. 31-32).

Esses fatores evidenciam a sobrecarga de responsabilidades das mulheres

em relação aos homens e avulta a temática do trabalho segundo uma perspectiva

de gênero. Os estudos sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho apontam

que, na maioria das vezes, o que acontece é o aumento da jornada de trabalho para

a mesma. Entre estes, França e Schimanski (2009) apontam que:

A inserção da mulher em um espaço por muito tempo considerado
majoritariamente  masculino  acabou  por  fazer  com  que  a  mulher
assumisse tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico,
sobrecarregando-a com uma dupla jornada de trabalho (p. 74).

No  contexto  da  universidade,  o  aumento  do  número  de  mulheres  na

educação  superior  tem  evidenciado  uma  forma  de  combate  à  desigualdade  de

gênero  (ALMEIDA;  SOARES,  2012).  No  entanto,  essa  participação  ainda  é

incipiente. Leta (2003) revela que historicamente a ciência sempre foi vista como

uma atividade desenvolvida por homens. Somente a partir da segunda metade do

século  XX  é  que  as  mulheres  começaram  a  conquistar  o  seu  espaço,  sendo

permitido o acesso à educação científica e às carreiras ocupadas tradicionalmente

pelos homens.

Todavia, as estatísticas20 indicam que as mulheres têm participado cada vez

mais  da ciência  no  Brasil,  mas  “ainda  não  avançam em cargos  e  posições  de

destaque  e  reconhecimento”  (LETA,  2003,  p.  280).  Ou  seja,  ainda  há  a

predominância de homens em posições de destaque no interior da universidade,

mas a mulher tem ganhado cada vez mais espaço nas IES e na produção científica.

Diante disso, podemos compreender que o trabalho feminino é intensificado

devido à extensão da jornada de trabalho e as inúmeras atividades realizadas por

20 Para mais detalhes cf. Leta (2003).
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elas não só na universidade, como também em sua própria casa. No entanto, não

são apenas as mulheres que sofrem as consequências das condições de trabalho.

Essa é uma caraterística presente no contexto do trabalho docente na educação

superior em geral.

Por meio da discussão aqui apresentada buscamos abrigar os depoimentos

dos professores entrevistados no que se refere à extensão da jornada de trabalho

na educação superior. Podemos perceber o movimento pendular existente entre o

tempo considerado de trabalho, no qual o professor desenvolve na instituição de

educação  superior  em  que  atua  e  o  tempo  de  não  trabalho,  que  deveria  ser

destinado  ao  descanso,  mas  que  vem  sendo  utilizado  como  uma  extensão  do

trabalho. 

Além disso, a seção apontou o lugar ocupado pelo professor e a diversidade

de atividades desenvolvidas por ele, dentro e fora da instituição. Essa sobrecarga de

atividades  corresponde  àquelas  em  que  o  professor  “abraça”  em  virtude  da

profissão,  que  podem ser  suas  como também alheias,  ou  seja,  dos  outros.  Foi

mencionada também a ausência de formação administrativa, uma queixa recorrente

no discurso dos professores, a falta de tempo, o que a inserção na pós-graduação

trouxe em termos e trabalho e a jornada tripla da mulher.

No  próximo  item  veremos  como  as  condições  de  trabalho  influenciam  o

trabalho  desenvolvido  pelo  professor  na  educação  superior,  no  contexto  de

intensificação e precarização desse trabalho.

4.2.2 Condições de trabalho na universidade: intensificação e precarização do
trabalho docente

A noção de condições de trabalho é definida por Oliveira et al (2010) como o

conjunto  de  recursos  que  possibilitam  a  realização  do  trabalho.  Esse  conjunto

envolve “as instalações físicas, os materiais e insumos disponíveis, os equipamentos

e  meios  de  realização  das  atividades  e  outros  tipos  de  apoio  necessários,

dependendo da natureza da produção” (p. 1). Ou seja, o termo condições refere-se

aos recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho que abrange desde as

condições materiais como também as relações existentes no interior do mesmo.
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Tais  condições  não  se  restringem  apenas  ao  local  ou  à  realização  do

processo  de  trabalho,  mas  englobam  também  as  relações  de  emprego.  Nesse

sentido, Oliveira  et al (2010) apontam que “as condições de trabalho se referem a

um conjunto que inclui relações, as quais dizem respeito ao processo de trabalho e

às  condições  de  emprego  (formas  de  contratação,  remuneração,  carreira  e

estabilidade)” (p. 39). Assim, podemos conceber a noção de condições de trabalho

como a unidade necessária ao desenvolvimento do trabalho docente.

Ao  analisar  os  relatos  dos  professores  entrevistados,  podemos  ressaltar

trechos que enfatizam as condições de seu trabalho na universidade. Nesse sentido,

a  professora  Isabel  quando  questionada  sobre  suas  condições  de  trabalho,

classifica-as de acordo com a tríade ensino-pesquisa-extensão. No que se refere ao

ensino,  para  Isabel,  as  salas  de  aula  possuem  uma  infraestrutura  em  que  os

laboratórios  são  equipados,  a  coordenação  disponibiliza  alguns  recursos

necessários como computadores e também material  para cópia reprográfica.  Em

termos de pesquisa, a professora revela que não possui financiamento para o que

desenvolve e a pesquisa é realizada com recursos próprios ou em outra área que

não requer muitos recursos. Já a extensão, Isabel considera que é a área na qual

tem conseguido produzir satisfatoriamente, pois há recursos. No entanto, segundo a

professora, é preciso trabalhar muito para conseguir os recursos que a universidade

compra.  Além disso,  os produtos solicitados em licitação,  de maneira geral,  não

possuem a qualidade necessária para o desenvolvimento das pesquisas.

Para  a  professora  Teresa  as  condições  não  são  ideais,  mas  revela  que

pertence a  uma geração que consegue perceber  as  mudanças e  ver  o  positivo

nelas. A professora relata que ingressou e regressou na universidade, terminou o

doutorado e retornou ao Brasil em um momento de crise. Na época, segundo ela,

não havia concursos. Em termos de infraestrutura revela que foi “uma época de não

ter  infraestrutura  de  laboratório  de  pesquisa,  de  não  ter  papel  higiênico  nos

banheiros”. Assim, ao ingressar na UFSJ, ela percebeu algumas dessas mudanças

positivas  em  termos  de  infraestrutura,  biblioteca,  acesso  à  informação.  Mas  ao

mesmo tempo, embora estejamos vivenciando um período de retrocesso, ela ainda

consegue perceber que as mudanças que aconteceram foram positivas. 
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Já  a  professora  Cristina  destaca  que  as  condições  de  trabalho  são

fundamentais para o desenvolvimento da profissão, mas acredita que a universidade

não  oferece  boas  condições  para  o  exercício  da  docência.  Para  explicitar  seu

posicionamento, enumera:

1 – Turmas muito grandes. Eu não acho bom, não acho produtivo.
Não é bom você ter turmas de 50 alunos. 2 – As condições de, por
exemplo, o meu gabinete, os gabinetes eu acho péssimos. Eu nunca
tive  incentivo  algum  da  instituição,  como  por  exemplo,  um
computador,  o  mobiliário  que  eu  pudesse  sentar  e  me  sentir
confortável, né? Tudo isso é péssimo! O computador que eu tenho,
ou é que eu comprei para mim, ou o que eu tive que fazer projeto e
conseguir  financiamento  da  Fapemig  e  tal  e  etc.  A biblioteca  da
universidade é pobre. Por isso eu tenho tantos livros também, né?
Não só por admiração, por eu estudar a história do livro, mas porque
eu  preciso.  Os  meus  alunos,  de  pesquisa  ou  iniciação,  eles
trabalham com os meus livros, tiram xerox e a biblioteca não tem.
Não tem condições. (PROFESSORA CRISTINA)

Vale ressaltar na fala da professora entrevistada que as condições de trabalho

não são favoráveis ao desenvolvimento da docência.  Turmas grandes,  gabinetes

mal  equipados,  acervo  limitado  da  biblioteca,  são  alguns  pontos  elencados  por

Cristina. Além disso, o depoimento da professora denuncia que não há incentivo por

parte  da  instituição  quanto  aos  recursos  necessários  ao  exercício  da  prática

docente, o que também colabora para a precarização do trabalho do professor.

Outro fator agravante que diz respeito às condições de trabalho do professor

é a segurança. Como anuncia a professora Laura, segurança “é uma condição de

trabalho que hoje eu não tenho”. A professora relatou durante a entrevista sobre um

assalto ocorrido em um trailer de venda de lanches que fica próximo ao prédio em

que leciona. Nesse dia, a professora conta que um aluno imobilizou o assaltante que

acabou indo embora. Mas o clima de apreensão permeou durante todo o horário da

aula. Os vigilantes da universidade ficaram a noite toda rodeando o prédio no qual

estavam. Mas Laura destaca a ausência de vigilantes no local, que possui pouca

iluminação à noite e há a presença de pessoas da comunidade que utilizam o seu

espaço. “Então isso, em termos de questão de segurança, as condições de trabalho

hoje aqui não são ideais, principalmente para quem trabalha à noite”.
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Outra questão apontada pela professora é a segurança nos laboratórios. A

professora afirma que a universidade já se propôs a fazer,  como por exemplo, a

instalação de portas corta fogo. No entanto,  nada ainda foi  feito.  Há a ausência

também de um tratamento de resíduos e um almoxarifado para estocar reagentes,

pois os mesmos ficam dentro do próprio laboratório. Nesse sentido, professores e

alunos acabam absorvendo esses materiais que são prejudiciais à saúde.

Para  além  das  questões  materiais,  as  relações  não  materiais  também

precarizam o trabalho docente. Por relações não materiais entendemos as relações

existentes entre as pessoas, os pares na universidade. Nesse sentido, a professora

Cristina salienta: “eu acho o clima, dentro da universidade, entre os professores, em

quase todos os departamentos, péssimo. (…) Eu acho que falta respeito, amizade

(...) Eu acho assim, péssimo e isso já me fez sofrer muito”.

A análise  do  enunciado  da  professora  com  relação  aos  pares  revela  a

complexidade  do  relacionamento  interpessoal  entre  os  docentes  de  um  mesmo

departamento e denuncia o esgarçamento das relações entre eles. O recorte de fala

da professora Cristina indica, assim, que as relações não materiais também são

precarizadas. Diante desse cenário precário de condições de trabalho:

Os professores estranhados em sua própria  condição de trabalho
acabam por atuar em ambientes acadêmicos movidos por relações
precárias  entre  seus  pares  assentadas  em  uma  espécie  de
desertificação  das  próprias  relações  sociais.  Essas  formas  de
estranhamento acabam por envolvê-los nas teias da individualização
máxima, entendo [sic]  a sua própria condição de sofrimento como
natural e não social (FORATTINI; LUCENA, 2015, p. 45).

Esse  processo  de  “desertificação”  das  relações  sociais  contribui  para  a

precarização  do  fazer  docente  na  educação  superior.  A  dificuldade  de

relacionamento entre pares de um mesmo departamento corrobora o discurso da

professora Cristina e avulta a necessidade de um olhar atento às concepções dos

professores  acerca  das  relações  interpessoais  como  forma  de  identificar  o

adoecimento docente. Nesse contexto,

verificar  as  percepções  de  professores  universitários  sobre  as
relações interprofissionais que levam ao estresse, possibilita aferir o
quanto  os  professores  compreendem  formas  de  relacionamento
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interpessoal  como  possíveis  determinantes  de  desgaste  físico  e
psicológico (ULRICH, 2005, p. 7).

Se  voltarmos  os  nossos  olhares  para  os  Programas  de  Pós-Graduação

podemos perceber que essa relação tende a ser muito mais complexa devido à

competição  avultada  pelo  produtivismo  acadêmico.  Nesse  sentido,  a  professora

Cristina aponta:

O  que  mais  me  incomoda  é  o  modo  desumano  como  os
trabalhadores  da  educação  superior  se  tratam,  também  na
graduação,  mas  especialmente  na  pós.  Para  mim,  a  falta  de
humanidade  nas  relações  interpessoais  no  ambiente  de  trabalho
adoece  mais  do  que  ter  que  escrever  dez  artigos  por  ano.
(PROFESSORA CRISTINA)

A fala de Cristina reflete o incômodo da professora com o tratamento entre os

pares  no  contexto  da  pós-graduação  e  denuncia  que  as  relações  interpessoais

contribuem  muito  mais  para  o  adoecimento  docente  do  que  a  pressão  por

produtividade, expressa no quantitativo de artigos publicados.

Ao contrário dos relatos que denunciam a falta de condições de trabalho na

instituição,  alguns  professores  apontam  que  as  mesmas  não  são  ideais  e

evidenciam  a  expansão  do  REUNI21 como  propulsora  de  melhorias  para  a

instituição:

As condições de trabalho física são boas sim, com o processo do
REUNI, a universidade cresceu muito. (PROFESSORA LAURA)

21 O  Programa  de  Apoio  a  Planos  de  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais
(REUNI) tem como objetivo ampliar o acesso e permanência na educação superior. Além disso,
busca  um  melhor  aproveitamento  da  estrutura  física  e  de  recursos  humanos  existentes  nas
universidades federais. De acordo com seu histórico, no ano de 2006 teve início uma campanha
contra  o  atual  formato  do  ensino  ministrado  na  maioria  das  universidades.  Essa  campanha
contava, segundo Léda e Mancebo (2009), com “diagnósticos e análises variados, baseados em
dados estatísticos, sobre vagas nas universidades públicas e as altas taxas de evasão no ensino
superior” (p. 52). A proposta intitulada na época de “Universidade Nova” para se contrapor a esse
quadro foi  divulgada pelo professor Naomar Monteiro de Almeida Filho,  reitor da Universidade
Federal da Bahia e principal interlocutor da proposta. Almeida Filho acreditava na proposta da
“Universidade  Nova”  como  “solução  contra  a  obsolescência  das  universidades  de  modelo
tradicional” (LÉDA e MANCEBO, 2009, p. 52). No fim do ano de 2006 e começo de 2007, um
documento  não-oficial  do  MEC intitulado  “Programa  de  Apoio  a  Planos  de  Reestruturação  e
Expansão das Universidades Federais” começou a circular em ambiente restrito. No entanto, a
versão  final  do  Decreto  Presidencial  nº  6.096  que  institui  o  Programa de  Apoio  a  Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) só ficou pronta em abril de 2007
após discussões do MEC com outras entidades, dentre elas a ANDIFES.
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Eu acho que as condições de trabalho, elas não são ideais, mas, ao
mesmo tempo, eu não consigo ver mudanças a curto prazo. Eu acho
que  a  longo  prazo  pode  acontecer,  mas  a  gente  está  um pouco
engessado no sistema que é um sistema antigo. Mas pelo fato de
estar habituada a esse sistema, na verdade a gente está habituado
aos problemas. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que
as pessoas da minha geração sabem lidar com este desafio melhor
do que as pessoas da próxima geração. (PROFESSORA TERESA)

Em termos de infraestrutura,  a  gente  está  sempre querendo algo
mais. A gente sabe que a expansão do REUNI teve características
diferentes em cada lugar  do Brasil.  No nosso departamento,  todo
mundo tem a sua sala, o seu gabinete (...) Os laboratórios ainda não
estão  montados  como  nós  gostaríamos,  tem coisas  que  a  gente
queria  de  equipamentos,  então  falta  isso.  Mas  na  sala,  todo
professor tem computador, Internet. (PROFESSORA CAROLINA)

Embora  os  relatos  dos  professores  apontem  benefícios  com  relação  à

expansão  do  REUNI,  os  pesquisadores  presentes  na  XXX  Reunião  Anual  da

ANPEd, ocorrida entre 7 e 10 de outubro de 2007, em Caxambu/MG afirmaram que

a expansão da educação superior da forma como vem sendo realizada “não terá

uma  contrapartida  orçamentária  correspondente,  para  a  implementação  de  um

ensino de qualidade, em especial, se considerarmos a já precária situação física e

de pessoal da maioria das universidades federais” (LÉDA; MANCEBO, 2009, p. 54).

No tocante a essa expansão, Mattos (2007) acrescenta que:

Não é simples avaliar o que está em jogo. De um lado, uma proposta
de mudança radical dos cursos superiores nas Federais é definida
por  decreto,  sem  qualquer  debate  prévio  com  a  comunidade
universitária  ou a sociedade.  De outro,  uma simulação de debate
democrático nas universidades, com a ideia de que a “adesão” ao
programa  é  voluntária.  Por  que  simulação?  Porque  a  chave  da
proposta é uma chantagem: o governo oferece recursos adicionais
para  as  instituições  aderentes,  em  troca  do  cumprimento  de
determinadas “metas”, numa reedição da velha fórmula do contrato
de gestão, lançado por Bresser Pereira quando ministro do primeiro
mandato de Fernando Henrique. A Autonomia Universitária, princípio
garantido pela Constituição de 1988, perdeu-se no caminho (s/p).

A expansão das universidades resultou, assim, em um aumento significativo

do número de cursos de graduação e programas de pós-graduação. Não obstante, a

mesma expansão não se  verifica  em relação ao corpo docente,  pois  houve um
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aumento expressivo da demanda de trabalho docente e um acréscimo insuficiente

no corpo docente efetivo, principalmente àqueles que assumem as atribuições da

pós-graduação (MATTOS, 2007).

As  condições  materiais  e  não-materiais  elencadas  pelos  professores

contribuem para a precarização do trabalho docente. A noção de precarização, como

vimos,  está  atrelada  ao  próprio  processo  de  reestruturação  produtiva.  A

reestruturação marcada pela flexibilização dos vínculos empregatícios, das relações

de trabalho, da jornada e condições de trabalho precarizam a docência de forma

geral,  principalmente na educação superior.  Nesse sentido, a professora Cristina

afirma: “estamos em um sistema capitalista e a precarização do trabalho/alienação

dos trabalhadores é estruturante neste sistema. É um dos pontos cruciais para que

o capitalismo se sustente. E isso tem entrado cada vez mais na universidade”22

Podemos  perceber  no  relato  da  professora  Cristina  a  relação  entre

precarização e alienação. Com relação à alienação, Marx e Engels (1986) evidencia

o processo de objetivação do trabalho. Para ele, o homem torna-se objeto do seu

próprio trabalho, pois há uma valorização do mundo das coisas. Nesse sentido, o

trabalho é externo, ou seja, não pertence ao seu ser e o trabalhador, por sua vez,

não se afirma, mas se sente fora de si no trabalho. 

O trabalho, nesse contexto, deixa assim de ser voluntário, para ser forçado,

pois “há um processo de constante apropriação do trabalho por outro, o trabalho já

não  pertence  ao  trabalhador,  é  isso  que  leva  ao  estranhamento,  à  alienação”

(LEMOS, 2006, p. 3). Nesse contexto, podemos considerar que a precarização e a

intensificação são expressões da alienação do trabalho docente. 

É nesse cenário de precarização e intensificação do trabalho, produtivismo

acadêmico e aridez das relações que finalizo essa sessão dedicada à análise das

condições de trabalho dos professores entrevistados. Pudemos perceber, por meio

dos relatos dos professores, que as condições materiais interferem no exercício da

prática docente, como também as relações entre os pares, consideradas como não

materiais.  Diante disso, se considerarmos os professores da PG, essas relações

tornam-se  ainda  mais  complexas  devido  ao  próprio  processo  de  produtivismo

acadêmico  que  estimula  a  competição  entre  os  pares.  Assim  sendo,  a  próxima

22 Depoimento  concedido  pela  professora  via  e-mail  por  iniciativa  própria,  como  forma  de
complementar a entrevista realizada pessoalmente.
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seção é destinada à análise dos discursos dos professores sobre as percepções

sobre o trabalho desenvolvido na pós-graduação.

4.2.3  O produtivismo acadêmico e  as percepções dos professores sobre o
trabalho na pós-graduação

Um dos aspectos  relacionados ao capitalismo organizacional,  como vimos

nos capítulos anteriores, é o produtivismo acadêmico. Segundo Bosi (2009) não é

possível  identificar  com  precisão  o  seu  ponto  de  partida,  mas  a  mudança  da

Coordenação  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES)  para  fundação  pública,

ocorrida em 1992, foi de fundamental importância à medida que se inspirou “no etos

competitivo presente na experiência norte-americana” (BOSI, 2009, p. 29). Nesse

cenário,  a  pós-graduação  e  a  pesquisa  transformaram-se  no  principal  foco  de

avaliação do trabalho docente na educação superior.

O trabalho docente passou, assim, a ser avaliado nos moldes do mercado, ou

seja, pelos dados quantitativos de produtividade como a quantidade de publicações

e prazos de conclusão de mestrados e doutorados (BOSI, 2009). Nesse contexto, há

um enfoque dado à pesquisa e uma desvalorização dos demais eixos do trabalho,

que  demonstra  que  a  pesquisa  constitui-se  como  o  “carro-chefe  da  instituição”

(SGUISSARDI; SILVA JR., 2009). Os enunciados das professoras Cristina e Teresa

apontam essa desvalorização e anunciam o enfoque dado à pesquisa na educação

superior:

Ninguém quer dar aula. É como se eu fosse a ralé. A extensão então
nem se fala. A pesquisa é que vai te dar status dentro desse campo,
dessa disputa que Bourdieu bem fala né? É publicar na revista A e
não sei o quê. (PROFESSORA CRISTINA)

Eu acho que a gente é contratado para focar nesses três pilares da
universidade, mas não é todo mundo que tem perfil para os três. Eu
falo por mim, eu não consigo ainda ter o perfil extensionista, porque
eu ainda não consegui dividir o meu tempo para essas três coisas.
(PROFESSORA TERESA)
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Os relatos das professoras entrevistadas evidenciam que há um sentimento

compartilhado  de  descontentamento  entre  os  docentes  com a  forma  e  grau  de

exigência  da  produtividade  que,  na  maioria  das  vezes,  são  incompatíveis  às

condições para o seu desenvolvimento. Além disso, demonstram que as atividades

de pesquisa, por serem mais valorizadas na educação superior, tomam o tempo que

seria destinado às atividades extensionistas, por exemplo.

Nesse  sentido,  podemos  perceber  uma  aproximação  das  falas  dos

professores Antônio e Cristina quando questionados sobre o trabalho desenvolvido

nos  PPGs.  Ambos  consideram  a  produção  como  parte  do  trabalho  docente

universitário,  mas  afirmam  que  a  escrita  exige  tempo  e  planejamento  que  não

coincide com os prazos estipulados pela Capes. Nesse sentido, a quantidade tende

a  sobrepor-se  à  qualidade  da  produção,  devido  aos  prazos  rigorosos  a  serem

cumpridos:  “é muito difícil conciliar a quantidade que se pede para você manter a

qualidade” (PROFESSORA CRISTINA).

A Capes,  como  agência  reguladora  desse  movimento,  assume  um  papel

fundamental na indução da nova identidade institucional das IES, como também nas

mudanças do trabalho do professor, como vemos no trecho a seguir:

O  tempo  da  economia  tende  a  tornar-se  o  tempo  da  produção
acadêmica,  estabelecendo  um  nível  de  produtividade  para  a
pesquisa nas Ifes que se torna o parâmetro para se alcançarem os
benefícios da Capes e do CNPq, donde se tem a materialidade para
a  produção  do  produtivismo  acadêmico  (SGUISSARDI;  SILVA
JÚNIOR, 2009, p. 213).

Assim o tempo da universidade e da pesquisa deve equiparar-se ao tempo da

sociedade e da economia (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). Nesse sentido, o

depoimento da professora Isabel revela que a pressão por produção a acompanha

desde a época em que cursava a pós-graduação:  “as publicações vinculadas aos

estudantes  de  mestrado  e  doutorado  eram  muito  mais  valorizadas”.

Concomitantemente  à afirmação  de  Isabel,  a  professora  Cristina  também

desconhece outra forma de produção na educação superior:

Eu já entrei no esquema Capes. Eu não vivi a pós-graduação antes
eu nem sei exatamente precisar  no tempo quando começou essa



139

coisa  da  avaliação  dos  programas  de  pós-grduação,  da
intensificação.  Então  eu  já  entrei  nisso.  Eu  não  conheço,  como
professora, eu não conheço outra possibilidade. Nem como aluna,
porque quando eu fiz o mestrado tinha isso já. De ter que defender,
ter que defender no prazo, se você é bolsista você é bolsista e então
é uma cobrança muito grande. Eu não me esqueço uma vez a minha
orientadora do mestrado publicou um artigo e ela falou assim: “Ai,
agora  eu  posso  relaxar  para  o  resto  do  ano.  (PROFESSORA
CRISTINA)

As falas das professoras Isabel e Cristina induzem a uma naturalização da

produção do  modelo  de avaliação da  Capes.  Nesse  sentido,  Sguissardi  e  Silva

Júnior (2009) enfatizam que:

Os  professores-pesquisadores,  que  se  doutoraram  mais
recentemente, isto é, depois da entrada em vigor do atual Modelo
Capes de Avaliação,  parecem aceitar  com alguma naturalidade as
cobranças  que  são  feitas  aos  professores-pesquisadores  para
manter  os  programas  com  visibilidade  e  produtividade,  quando
avaliados pela Capes (p. 221).

Nos  relatos  dos  professores  entrevistados  também  foram  observadas

relações de competição entre os pares pela quantidade de insumos produzidos nos

PPGs, como podemos perceber no depoimento da professora Carolina:

As pessoas não são iguais, mas eu vejo competição e eu tento não
ser contaminada com isso assim, no sentido assim, porque aí é uma
questão  da  vaidade,  porque  pra  mim,  como  eu  escolhi  ser
professora, eu vejo que eu sou muito bem resolvida comigo mesma.
Eu sei o que eu sei,  e eu sei o que eu não sei.  E eu não tenho
problema nenhum em falar que eu não sei e estudar, isso não me
diminui em nada. Porque eu sei das minhas qualidades, eu sei dos
meus valores, então é isso. Então não é pelo tanto que eu produzo,
se eu produzir x artigos, se eu publiquei na revista A1, A2, que vai
falar de mim. Então assim, eu não tenho preocupação. Eu não faço
isso para estar em evidência.

A fala da professora indica uma disputa que envaidece os professores da pós-

graduação. Essa situação a entristece, pois a mesma acredita no trabalho coletivo

dentro do PPG. Nesse contexto, a professora Laura acredita que mais do que uma

competição entre os pares, existe uma pressão em torno dos professores para os

mesmos se manterem no programa:  “é uma disputa porque tem gente que quer
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sempre mais, mas eu acho que está sendo uma cobrança porque para se manter no

programa,  você tem que fazer  o  mínimo”.  Nesse sentido,  a  professora  utiliza  a

metáfora  do  jogo  para  exemplificar  as  relações  existentes  no  interior  de  cada

programa.

Os pares que não publicam estão sendo descredenciados, porque
eles não conseguem jogar  as regras do jogo.  As regras impostas
pela Capes são regras pesadas. Então a pessoa tem que optar se
ela quer fazer parte disso ou se ela quer ficar  fora.  Porque fazer
parte  sem  colaborar,  ela  só  está  jogando  contra  o  time.
(PROFESSORA LAURA)

Por meio do relato da professora Laura podemos observar que da mesma

forma que o jogo possui regras a serem seguidas, no interior de cada PPG também

existem regras e que precisam ser cumpridas. Assim como em um jogo no qual os

jogadores que não cooperam com o time para que o jogo vença são colocados para

escanteio, os docentes que não colaboram para que o PPG se solidifique e cresça

enquanto grupo, são descredenciados.

Diante disso, podemos afirmar que há uma naturalização da produção, pois

para se manterem nos PPGs:

Os docentes já internalizaram as regras externas de produtividade, a
ponto de buscar produção elevada por uma necessidade que sentem
como  própria,  seja  para  honrar  seus  compromissos  (reais  ou
imaginários) com a universidade, seja para se manter competitivos
diante  de  seus  pares.  Embora  ainda  se  sintam  pressionados  a
produzir,  agem como se  essa  forma de coerção fizesse  parte  da
natureza de seu trabalho e da expectativa normativa da instituição
universitária,  não  se  tratando,  assim,  de  determinado  momento
histórico do mundo acadêmico (BORSOI, 2012, p. 90).

Nesse  cenário,  as  exigências  feitas  pelos  critérios  de  avaliação  Capes

passaram a ser quase um “canibalismo”. A avaliação da Capes é comparativa e o

nível  de  exigência  entre  os  Programas  de  Pós-Graduação  é  o  mesmo,

desconsiderando  a  especificidade  de  cada  instituição.  Instituições  menores  com

grupos  pequenos  estão  tendo  que  trabalhar  dobrado  para  cumprir  os  requisitos

dessa avaliação. Assim, “no contexto em que se produz um ‘aperto’ sem a estrutura

adequada,  isto  mata.  Mata  ou  acaba  com  a  qualidade  da  produção,  pois  os
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professores  encontram  mecanismos  para  driblar  as  avaliações  da  Capes”

(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 219).

Dessa forma, a atual avaliação tende a criar mecanismos quantitativos do que

muitas vezes é qualitativo. Essa situação acaba colocando em risco a qualidade das

publicações, pois corre o risco de esvaziar-se no que se refere à sua contribuição

para a sociedade e o impacto quantitativo prevalece sobre o qualitativo. Além disso,

essa situação acarreta sérios problemas de condução antiética na pesquisa, como

podemos perceber no relato da professora Isabel:

Nós estamos todos participando da Pós-Graduação cientes que tem
que haver essa união de forças. Mas eu não acho que é saudável do
ponto de vista do pesquisador ter que sofrer essa pressão. E aí eu
vejo  que  talvez  por  conta  dessa  pressão  e  essa  é  uma  das
justificativas  até  pra  acontecer  muitos  problemas  de  condução
antiética de pesquisa. Principalmente nas grandes universidades no
exterior,  os  maiores  problemas  são  justamente  com  aqueles
departamentos que sofrem maior pressão para publicação.

Nesse  sentido,  a  competição  entre  os  PPGs  levam  os  professores  a

ingressarem na esteira rolante da máquina produtivista: “este refinar do movimento

faz ver quão cruel é esse processo para os programas não tão visíveis, pois impõe

uma carga maior de trabalho ao professor-pesquisador e o impele ao produtivismo

acadêmico”  (SGUISSARDI;  SILVA  JÚNIOR,  2009,  p.  218).  Essa  competição

sinalizada pelos professores entrevistados não acontece apenas no interior de cada

PPG mas entre programas em âmbito nacional.

Além disso, Sguissardi e Silva Júnior (2009) apontam que há um processo de

competição entre pequenos PPGs de instituições de maior ou menor prestígio em

regiões do Sudeste e no interior. Essa competição faz com que os PPGs menores

sejam forçados a seguir o mesmo padrão dos demais, pela natureza comparativa da

avaliação  Capes.  O  resultado  dessa  disputa  é  a  intensificação  do  trabalho  do

professor.  Este  passa  a  ser  cobrado  a  produzir  cada  vez  mais  para  alcançar

melhores resultados nas avaliações da Capes e elevar a nota dos PPGs dos quais

fazem parte. Nesse contexto, Forattini e Lucena (2015) indicam que:
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Os critérios produtivistas impostos à conceituação de cursos Stricto
Sensu, exigência de publicação em periódicos científicos nacionais e
internacionais definidos por critérios do "Qualis", pressões em termos
da  produção  científica  de  alunos,  entre  outros,  acabam  por
intensificar o trabalho dos professores, consumindo-os em todo o seu
período vital (p. 44).

Não só os critérios produtivistas intensificam o trabalho do professor, mas “o

desejo do fracasso do outro destrói a alteridade e impede qualquer possibilidade do

professor realizar um trabalho saudável” (SILVA JÚNIOR; SILVA, 2009, p. 46). Ou

seja, o trabalho docente na educação superior, especificamente na pós-graduação,

vem sendo modificado ao passo que capitalismo acadêmico avança. Assim, uma

das consequências da intensificação do trabalho do professor,  muitas das vezes

atrelada ao produtivismo acadêmico, é o mal-estar docente.

O mal-estar docente na educação superior, conforme retratado no segundo

capítulo, se faz presente nas falas dos professores entrevistados. Nesse contexto, a

subcategoria apresentada a seguir dedica-se à análise dos relatos dos entrevistados

que constituem importantes indicativos sobre como os processos de trabalho em

uma instituição universitária pública interfere na saúde dos professores resultando

em um crescente mal-estar docente.

4.2.4 Mal-estar docente: o cuidado de si necessário ao professor universitário

Um dos desdobramentos, anunciado pelo próprio processo de entrevistas, de

toda essa questão da intensificação e precarização do trabalho do professor, como

também do produtivismo acadêmico é o mal-estar docente. O mal-estar docente, de

acordo com Nóvoa (1995) e Esteve (1995,1999) é um fenômeno decorrente das

transformações na política educacional que se relaciona ao ambiente de trabalho do

professor. É a situação na qual os docentes estão inseridos e que sabem que algo

não vai bem, mas não conseguem identificar o porquê. Nesse sentido, o mal-estar

vai além da dor ou doenças em que os sintomas são manifestos. 

A ideia do trabalho do(c)ente não se restringe apenas à educação superior,

mas o trabalho do professor em sua totalidade. A trajetória de estudos que construí

por meio do conhecimento do trabalho docente na educação básica quando ainda

estava na graduação permitiu ver o quão vasto e denso é esse campo, mas que
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ainda precisa ser explorado para desvelar a realidade na qual vivem os educadores.

Em  estudo  anterior,  Ribeiro  (2013),  apresento  como  as  exigências  e

responsabilidades em torno do professor contribuem para o mal-estar docente.

As pesquisas sobre o adoecimento docente não são numerosas e os debates,

conforme  Campos  (2011),  são  realizados  em  fóruns  específicos  sem  o

aprofundamento necessário. Além disso, essas questões não têm sido explicitadas

pelos próprios professores, como também por parte das políticas públicas. Nesse

contexto,  busco  trazer  à  tona  uma  análise  sobre  o  adoecimento  entre  os

professores, por meio das falas dos entrevistados. Vale ressaltar que o adoecimento

não deve ser analisado de forma isolada, mas no contexto de produção do próprio

trabalho docente.

O adoecimento, de forma geral, está relacionado à própria alienação imposta

pelo sistema produtivo. Nesse sentido, Forattini e Lucena (2015) apontam que:

O  adoecimento  do  ser  humano  se  relaciona  de  modo  direto  ao
processo  de  exploração  imanente  à  acumulação  do  capital,  à
propriedade privada, ao crescimento do sistema econômico mundial,
que se coloca discrepante na proporcionalidade da miséria, na perda
de sentido da liberdade e da vida (p. 35).

Nesse  contexto,  tem-se  observado  um  adoecimento  generalizado  do  ser

humano em todas as  esferas  do trabalho,  o  que inclui  os  processos chamados

improdutivos nos quais estão inseridos os professores:

Atendendo à demanda cada vez mais exigente do mercado produtivo
de maior contingente de mão-de-obra especializada e inserida nos
processos  de  avanços  tecnológicos  e  científicos,  fizeram  das
Universidades  Federais  um  arranjo  expansionista  de  primeira
grandeza, onde o docente, indivíduo esquecido e superdimensionado
em  suas  atribuições  não  se  reconhece,  se  angustia  e  adoece
(FORATTINI; LUCENA, 2015, p. 39).

Desse modo, conforme panorama apresentado por Forattini e Lucena (2015)

os docentes das universidades federais inseridos nesse contexto de exigência cada

vez maior do trabalho produtivo, tendem a adoecer. Esse adoecimento perpassa a

dimensão física e afeta diretamente a saúde mental e emocional do professor.
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Os  depoimentos  dos  professores  entrevistados  revelam  que  eles  já

apresentaram algum problema de saúde relacionado ao trabalho. Dores musculares,

problemas  na  coluna,  alergias,  gastrite  são  alguns  dos  sintomas  apresentados,

conforme podemos compreender por meio dos relatos a seguir:

Eu tive problemas de saúde por trabalhar muito (…) Hoje eu cuido
mais. Eu tive que fazer muita educação postural global por causa do
pescoço,  hoje  eu  faço  exercício  físico,  cuido  da  alimentação.  Eu
ficava assim, às vezes, a tarde inteira sem comer nada, um aluno,
outro, outro e outro, não dava tempo. (PROFESSOR ANTÔNIO)

Eu adoeci e venho adoecendo nos últimos três anos. Principalmente,
coisas assim que eu nunca tive. (…) Por exemplo, eu tive pneumonia
ano  passado.  E  a  própria  médica  disse  que  ‘não  é  normal  uma
pessoa  da  sua  idade  ter  pneumonia,  você  deve  estar  com  a
imunidade baixa’. Tive uma crise alérgica também que eu nunca tive.
Então eu venho apresentando alguns quadros patológicos que não é
[sic] esperado para a minha idade. (PROFESSORA ISABEL)

Os  sintomas  elencados  pelos  professores  podem  estar  relacionados  ao

estresse e considerados adoecimentos psicossomáticos. Nesse sentido a professora

Laura ressalta:

Às vezes  você  está  envolvido  num estresse  muito  grande,  então
você acaba descarregando no seu organismo de alguma forma. Mas
assim,  eu  tenho  rinite  alérgica.  Então  quando  eu  estava  muito
estressada, apresentava gastrite (...) E pela sobrecarga de trabalho,
eu  desmaiei  em  sala  de  aula  quando  eu  estava  grávida.  Eu  fui
aplicar uma prova e quando eu vi eu estava no chão. Então eu acho
que isso foi por causa da sobrecarga de trabalho estando grávida.
Eu precisava abrir mão daquilo, mas por “n” razões administrativas
ainda  não  tinha  condições  de  alguém  assumir.  (…)  Então  você
começa a  perceber  quando,  como o trabalho  afeta  a  sua saúde,
como  que  isso  está  mudando  questões  físicas  e  ou  emocionais.
Então eu acredito assim que eu tentava no mínimo perceber o que
estava acontecendo. (PROFESSORA LAURA)

A professora Laura evidencia as questões sobre o trabalho que afetam a sua

saúde. Essa consciência dos sintomas decorrentes do trabalho foi  verificada nos

relatos dos professores entrevistados. Além disso, as falas retratam um sentimento
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compartilhado de impotência para subverter o sistema, pois há uma demanda de

trabalho que os imobiliza:

Eu acho que tem muitos casos de depressão na carreira acadêmica,
na carreira do professor. A universidade, às vezes, vê isso como um
luxo, a gente percebe. Eu não estou falando da UFSJ em particular,
isso é bem geral. E muitas vezes uma falta de respeito no sentido de
que,  às vezes,  um pouquinho de tempo garante ao professor um
lugar muito melhor do que ele estava antes. No sentido de, às vezes
uma guinada  na  carreira.  E  às  vezes esse  tempo para  dar  essa
guinada ele não é respeitado porque, de novo, o trabalho às vezes te
sufoca  muito,  né?  Cumprir  essas  horas,  eu  entendo  que  é  um
emprego,  a  gente  tem obrigações  quanto  a  isso,  mas  em outras
áreas, que não a universidade, a parte pessoal às vezes, é muito
mais respeitada. Então, por exemplo, o professor não está bem, às
vezes está passando por um quadro de depressão ou um quadro de
precisar fazer uma mudança na carreira, ou na área que ele trabalha,
ou na forma como ele lida com as coisas, e esse tempo muitas vezes
não é respeitado, por quê? Porque tem uma ementa que tem que ser
cumprida, tem horas de disciplina que têm que ser cumpridas, tem
uma  reunião  que  é  decisiva  e  que  você  não  pode  perder.
(PROFESSORA TERESA)

A professora Teresa denuncia o desrespeito com o próprio sujeito que adoece

e não tem tempo para cuidar de si. Ou seja, o tempo do professor não é respeitado,

pois  o  trabalho  é  sufocante.  Além  disso,  avulta  a  questão  do  cuidado  com  o

professor, no sentido de preocupação, da necessidade de uma maior atenção com

relação  aos  professores.  Desse  modo,  da  mesma  forma  que  os  educandos

necessitam do cuidado do educador para que eles aprendam, o professor também

precisa ser cuidado.

Nessa perspectiva, o professor Antônio ressalta:  “eu acho que o professor,

ele precisa ser cuidado, ele precisa ser cuidado pela sociedade, ele precisa ser

cuidado  pelos  gestores,  ele  precisa  ser  cuidado  pelo  aluno  e  ele  precisa  ser

cuidado, principalmente, pela política”.

Porém, ao falar sobre e para o professor devemos partir do entendimento de

que ele é, antes de mais nada, um ser humano e a reflexão que se faz sobre ele

deve considerá-lo  na  humana condição  de um ser  em busca permanente  de  si

mesmo (MOSQUERA; STOBÄUS; TIMM, 2009). Assim, falamos de um ser humano

que  escolheu  ser  professor  e  é  conhecido  na  sociedade  pelo  que  faz,  mas

fundamentalmente é um ser humano.
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O professor,  há  muito  tempo,  tem sido  responsabilizado  pelo  sucesso  ou

fracasso dos alunos. No entanto, culpar o professor por todo o fracasso educacional

é não compreender os processos que levam a esse fracasso. É necessário cuidar

da formação dos professores, mas também, da saúde dos professores brasileiros.

Esse cuidado vai além do cuidado com o outro, mas do cuidar-se de si, ou seja, a

autopercepção  do  próprio  professor.  Nesse  sentido,  a  autopercepção  implica

constante busca de crescimento profissional e pessoal.

Diante  disso,  são novas as  exigências  em torno do professor,  da  mesma

forma que são novas as exigências do professor para com a sociedade, pois, as

demandas dos novos tempos exigem novos saberes e atitudes que o levam a se

adequar para responder a tais exigências. Nesse contexto:

Cuidar de si, então, não pode se reduzir a acompanhar acriticamente
a tendência dos dias que correm, cada vez mais tecnologizados e de
relacionamentos mais fugazes. Como também não significa opor- se
frontalmente, resistindo o quanto se pode, isto é, até quebrar. Não. O
que queremos dizer é que o professor precisa prestar muita atenção
na qualidade das práticas de si que desenvolve em seu processo de
subjetivação.  Daí  a necessidade permanente da presença em sua
reflexão docente  da pergunta sobre  como pratica  a si  mesmo na
perspectiva  dos  cuidados  que  tem  para  consigo.  Isto  leva
necessariamente  a  uma  prática  de  si  ancorada  fortemente  na
esperança  de  tornar-se  um  ser  humano  melhor  (MOSQUERA;
STOBÄUS; TIMM, 2009, p. 51-52).

Assim, a questão do cuidado com o professor levantada pelos professores

reforça a necessidade de um olhar mais voltado para essa categoria não só na

educação superior, mas em todos os níveis de ensino. Um cuidado que se estende

desde  a  valorização  do  professor  às  condições  adequadas  ao  seu  trabalho  na

universidade. Nesse sentido, podemos considerar que o cuidado de si já se anuncia

nas  falas  dos  entrevistados  como  uma  das  estratégias  analisadas  na  próxima

categoria.
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4.3 Entre a resistência e a desistência: as estratégias de enfrentamento dos
professores 

Conforme apresentamos na  categoria  anterior,  o  trabalho  do professor  na

educação superior tem se tornado cada vez mais um trabalho doente, pois não só a

figura do professor que adoece, mas também o próprio processo de trabalho. As

demandas  em torno  desse  profissional  crescem abundantemente  alicerçadas  na

expansão  das  novas  tecnologias  de  informação  que  intensificam  o  trabalho  do

professor.  Nesse  sentido,  se  consideramos  que  o  cotidiano  produz  estímulos

capazes de desencadear fatores adoecedores tanto para o trabalho como para o

próprio docente, podemos perceber também que os mesmos também contribuem

para o fortalecimento da capacidade de enfrentamento dessas situações.

Nesse sentido, na presente categoria apresento a análise desses processos

de enfrentamento, consideradas como estratégias dos professores ao vivenciar o

contexto de intensificação e precarização do trabalho,  produtivismo acadêmico e

mal-estar docente. Apoio-me nas considerações feitas por Caldas (2007), que em

seu trabalho de doutoramento buscou identificar como se constituem e mantêm-se

os espaços de resistência, sob o processo de subsunção ao capital. Nesse sentido,

Caldas identificou os processos de desistência e resistência de professores da rede

municipal de educação de Curitiba. 

Os  termos  desistência  e  resistência,  segundo  Caldas  (2007),  são

antagônicos, mas inclusivos de um mesmo processo e se constituem em um par

dialético que será utilizado para analisar os discursos produzidos pelos professores

entrevistados.  Como  apresentado  por  Caldas  (2007),  a  desistência  é  entendida

como a perda de sentido e o descomprometimento dos docentes com o trabalho e

com os seus destinatários que o levam a desistirem da carreira de professor. Já as

manifestações de resistência possuem um caráter emancipatório e representativo,

constituindo-se como espaço de luta contra hegemônica. 

Nesse contexto, para além dos elementos já mencionados, o próprio campo

de pesquisa anunciou um terceiro elemento que não corresponde à desistência nem

à resistência, mas podemos considerar que se encontra nesse entre lugar dessa

polarização, a resiliência. No processo de entrevistas verificamos que a polarização

desistência-resistência  é  rígida  e  na  própria  conversa  com  os  sujeitos,  surge  a
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resiliência  como  um novo  elemento  que  ocupa  esse  lugar  entre  o  par  dialético

anunciado.

Diante disso, busquei, por meio das falas dos entrevistados, construir uma

amostra que abrigasse uma representação da situação de comprometimento com o

trabalho docente, como também da possibilidade de situações de desistência ou

desmotivação com o trabalho. Assim, não se trata nessa categoria de buscar uma

análise legítima e ideal  das percepções dos professores sobre os processos de

desistência-resiliência-resistência  no  trabalho  docente,  mas  uma  possível

representação capaz de identificar elementos comuns aos pares, sem desconsiderar

suas singularidades.

Nesse contexto, indaguei aos professores se já haviam pensado em desistir

do  emprego  ou  até  mesmo  da  carreira  docente.  Os  relatos  de  alguns  dos

professores  revelam  que,  apesar  do  contexto  marcado  pela  intensificação

precarização  e  mal-estar  docente,  se  sentem  realizados  com  o  trabalho,

demonstrando um sentimento  de comprometimento,  conforme se depreende dos

relatos a seguir.

Se você está fazendo uma coisa que você gosta de fazer e que você
faz  bem,  não  tem  porque  você  largar.  Então  eu  sou  privilegiado
porque eu vim trabalhar no ensino superior, numa instituição federal
que  paga  um dos  melhores  salários  do  país.  Eu  já  trabalhei  em
instituições privadas de ensino superior  que trabalhava mais, mas
tinha aquele número de aulas ali então pagava mais. (PROFESSOR
ANTÔNIO)

Eu faço porque ainda me dá prazer, porque no dia que não me der
prazer, mas me der frustração eu largo. Não é porque eu conquistei
uma estabilidade, que eu não sou capaz de abrir mão. Se não está
prazeroso,  eu  sou  capaz  de  abrir  mão.  (…)  Eu  ainda  estou  na
profissão porque esses elementos que sustentam esse profissional
ainda são favoráveis,  como o ambiente,  o  que  eu  tenho feito  de
produção,  eu  não  sou  hostilizada  no  sentido  da  cobrança.
(PROFESSORA CAROLINA)

Nunca pensei  em desistir  porque eu não sei  se  eu saberia  fazer
outra coisa. Então assim, eu tenho outras coisas na minha vida que
andam bem também, então nunca pensei em desistir da carreira de
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professor,  da  carreira  de  pesquisador.  Gostaria  de  fazer  algumas
coisas diferentes, como eu falei.  Hoje com pouco de tempo eu já
percebi  isso.  Eu  gostaria  de,  não  sei,  dosar  melhor  o  tempo pra
algumas coisas ou, não sei, algumas atividades de forma diferente,
mas desistir não. Espero que eu não queira desistir. (PROFESSORA
TERESA)

Na  profissão  eu  acho  que  eu  não  largo  não.  Nunca  pensei  em
abandonar a carreira de professora, apenas a pós eu já pensei. (…)
Na profissão nunca, nunca, isso nunca passou pela minha cabeça.
Jamais! Nossa eu lutei tanto para ocupar o lugar que eu ocupo com
tanta felicidade e não é só chegar porque depois que você chega,
você tem que lutar para você criar uma respeitabilidade e mostrar
para os outros que você merece ocupar o lugar que você ocupa.
(PROFESSORA CRISTINA)

Diante  das  falas  dos  professores,  podemos  aproximá-las  ao  sentido  de

comprometimento apresentado no segundo capítulo e definido por Codo e Menezes

(2006)  como  adesão  e  forte  envolvimento  do  trabalhador  com  os  objetivos  da

organização em que trabalha. A declaração feita pelos docentes exprime o desejo de

permanecer no emprego e na profissão, bem como a satisfação com o trabalho e o

reconhecimento da importância social da profissão docente.

Nesse  sentido,  também  foram  observados  nas  falas  dos  professores

entrevistados sentimentos de desmotivação com relação ao trabalho docente, como

podemos perceber por meio do relato da professora Isabel:

Eu pensei em desistir algumas vezes justamente por causa de que
eu sinto que eu não consigo fazer nada direito. E as vezes eu fico
pensando:  “nossa eu tô fazendo um negócio que eu não entendo
nada,  porque eu tô fazendo isso?”.  Aí eu penso, vou fazer outras
coisas, vou mudar a minha vida,  vou procurar outras coisas, mas
quando eu já falo para outros colegas eles dizem: ‘nosso trabalho é
bom, a gente tem estabilidade, o salário realmente não é um salário
ruim, né?”. Assim, agora eu tenho outros compromissos que eu não
posso largar tudo. Tenho filhos, tenho empréstimo no banco. Então
não dá. Mas assim eu fico pensando quando chegar a hora de eu me
aposentar, eu quero me aposentar. (PROFESSORA ISABEL)

Isabel  relatou  que  se  sente,  às  vezes,  desmotivada  com o  trabalho  que

desenvolve na universidade. A professora diz não desenvolver pesquisa na área a

qual fez o doutorado devido à falta de recursos na universidade. Nesse contexto,
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Isabel disse que costuma fazer pesquisa com recursos próprios ou em outras áreas

que não tenha requisição de muitos recursos. 

Na fala da professora entrevistada pode-se apreender a ideia de desistência

da carreira docente:  “Já pensei em desistir de tudo” (PROFESSORA ISABEL). A

possibilidade  de  desistência  anunciada  é  percebida  por  meio  do  relato  da

professora  Isabel  e  nos remete  à  ideia  de  perda de sentido  e  possibilidade de

abandono da profissão.

Vale ressaltar, também, no enunciado da professora Cristina que, embora se

sinta realizada com a carreira docente, já pensou em desistir da pós-graduação: 

Isso para mim, do jeito que está, não está bom. Ou eu melhoro a
minha relação e não fico nessa crise emocional, porque eu acho que
os alunos não vão mudar, a estrutura da Capes não vai mudar, ou eu
vou sair. Isso para mim eu já falei (…) minha mala está na porta. E
eu não tenho medo de desistir não. (PROFESSORA CRISTINA)

O depoimento da professora Cristina indica a possibilidade de desistência do

trabalho na pós-graduação devido às próprias relações com os pares, orientandos,

como também, às exigências da Capes. Nesse sentido, anuncia uma metáfora que

corresponde à própria possibilidade de desistência: “a mala na porta”. A metáfora

utilizada pela professora nos remete à ideia de estar no limite, ou seja, com as malas

prontas para seguir o caminho, deixando para trás o que não lhe faz bem. 

No momento da entrevista, a professora relatou ainda que corre o risco de ser

descredenciada do Programa de Pós-Graduação do qual faz parte por não “produzir

o suficiente”.  Para ela a escrita exige tempo, o que não coincide com os prazos

estipulados pela Capes. Nesse sentido, a professora ressalta:

Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Eu quero viver bem. E eu
quero trazer isso, estou em trabalho. Eu quero trazer para a minha
relação com o mestrado, essas felicidades e essa satisfação que eu
tenho  e  que  eu  te  falei.  Eu  não  tenho  encontrado  sempre  no
mestrado.  O mestrado tem sido assim para mim,  uma montanha-
russa.  Ou  você  está  muito  feliz,  ou  você  está  arrasado.
(PROFESSORA CRISTINA)

Na passagem acima, a professora Cristina utiliza a metáfora de um passeio

de  montanha-russa  para  exemplificar  que  na  pós-graduação  tem  vivido  altos  e
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baixos que a desmotivam a permanecer no PPG do qual faz parte. Assim como uma

montanha-russa na qual o trajeto é longo e cheio de altos e baixos, o trabalho na

pós-graduação é para ela um desafio, em que há momentos que trazem felicidade

ao mesmo tempo há outros que a fazem querer desistir.

Os relatos das professoras Cristina e Isabel indicam uma perda de sentido do

trabalho que realizam e nos leva a questionar:  o que provocaria a desmotivação

no/com  o  trabalho  do  professor?  A desvalorização  da  própria  educação  e  do

educador, as condições de trabalho que conduzem à figura do professor tarefeiro, as

relações sociais no trabalho, a falta de segurança nas IES, a ausência de políticas

públicas voltadas para a melhoria da educação superior no Brasil… São vários os

fatores  considerados  desencadeadores  de  processos  de  desistência  dos

professores.

Essa situação, conforme Caldas (2007), acaba colocando em xeque não só a

prática  docente,  mas  também  o  sentido  de  trabalho  para  cada  professor,  cujo

sofrimento  tende  a  construir  diferentes  estratégias  de  “proteção  ao  sofrimento”

(DEJOURS, 1999, p. 35). Essas estratégias, baseadas no referencial teórico aqui

assumido, podem ser classificadas em estratégias de desistência ou estratégias de

resistência. As estratégias de desistência são entendidas aqui como o abandono do

emprego ou até mesmo da profissão, ao passo que as estratégias de resistência

possuem  um  caráter  crítico-emancipatório  e  se  caracterizam  pela  luta  contra

hegemônica.

Como  podemos  apreender  dos  enunciados  dos  professores  acima,  os

mesmos não utilizam estratégias de desistência, seja no trabalho ou até mesmo na

profissão.  Todavia,  podemos  verificar  por  meio  das  falas  dos  professores

entrevistados  processos  de  resistência  ou  contra-hegemônicos.  Dessa  forma,

procurei  elencar  alguns pensamentos,  atitudes e  ações presentes  nas falas  dos

professores  entrevistados  que  podem ser  consideradas  estratégias  e  que  serão

apresentadas a seguir.

As  falas  dos professores  Antônio  e  Laura  indicam a autopercepção como

possível  estratégia  de  autoconhecimento,  enfrentamento  e/ou  defesa  frente  ao

sofrimento.  Segundo  Antônio,  a  autopercepção  é  fundamental  para  diagnosticar

quando algo não vai bem e encontrar o melhor caminho a ser seguido. Conforme a
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análise do relato da professora Laura, a autopercepção também constitui-se como

uma estratégia  essencial  no trabalho do professor  universitário:  “Eu acho que a

pessoa adoece quando ela não se conhece. O autoconhecimento ele é importante”

(PROFESSORA LAURA).

Nesse  sentido,  a  autopercepção  destacada  pelos  professores  implica

autoconhecimento e autocuidado. O cuidar de si, segundo Leite (2016), se relaciona

diretamente com os princípios de promoção da saúde. Todavia, Leite (2016) afirma

que “esse cuidado em geral é valorizado e percebido como essencial  a partir do

momento em que o indivíduo toma consciência de um processo de adoecimento,

refletindo  sobre  seu  estilo  de  vida,  seus  hábitos,  e  os  determinantes  desses

processos” (p. 34).

Desse modo,  no  que se  refere  ao cuidar  de  si,  os  recortes  de falas  dos

professores entrevistados apontam a atividade física como possível estratégia de

enfrentamento e/ou promoção da saúde:

Tem uns dias que eu faço minhas atividades físicas, eu queria todo
semestre  manter  o  ano  inteiro,  ainda  não  consegui.  No  início  do
semestre, como eu disse, é mais difícil, mas eu queria poder fazer
essas atividades ininterruptamente. (PROFESSORA ISABEL)

Eu sempre fiz atividade física. Não faço tanto como eu gostaria. E eu
sinto a necessidade de movimento (…) Então tem o pilates, tem a
ioga,  cozinhar,  caminhada  é  muito  bom,  nadar  (…)  Eu  acho  que
basicamente é isso assim que me ajuda a sobreviver, apesar de eu
querer viver! (PROFESSORA CRISTINA)

Assim, conforme Leite (2016), “as práticas corporais e as atividades físicas,

se  forem  realizadas  regularmente  de  forma  voluntária,  intencional  e  prazerosa,

podem efetivamente promover a saúde, representando um ótimo ponto de partida

para o cuidar de si” (p.  35). Ou seja,  as atividades físicas quando realizadas de

forma  espontânea  contribuem  para  a  promoção  da  saúde  e  para  o

autoconhecimento e o autocuidado.

Não só as atividades físicas contribuem para o bem-estar dos professores,

como  também  outras atividades,  como  cozinhar  por  exemplo,  como  aponta  a

professora  Cristina  em seu depoimento.  Essas atividades também proporcionam
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sentimentos  de  bem-estar  e  se  constituem como estratégias  para  promoção  da

saúde.  Nesse contexto,  a  professora Laura aponta algumas das estratégias que

utiliza:

Eu faço meditação, faço oração, queria voltar a fazer análise, foi uma
coisa que eu fiz e que eu acho que toda pessoa deveria fazer porque
é voltar o olhar a si mesmo e ver quais são as suas dificuldades, os
seus problemas,  saber os seus limites.  É uma questão assim, de
religião que segue e que te dá condições, principalmente a família,
ter uma família estruturada, ver sentido nisso, é ter amor ao convívio
de pais, tios, irmãos. Eu acho que isso tudo é um conjunto que te dá
força e te faz ter sentido na vida. Eu acredito nisso. (PROFESSORA
LAURA)

Como podemos perceber  por  meio  do relato  da  professora  Laura,  o  lado

místico,  espiritual  e  religioso  contribui  para  o  direcionamento  na  vida  pessoal  e

profissional.  Além  disso,  a  análise,  como  possível  estratégia  de  enfrentamento,

possibilita a autopercepção, o autoconhecimento para o cuidado consigo mesmo.

Além da questão da autopercepção e do autocuidado, o professor Antônio

considera ainda ser uma pessoa que procura se “adaptar” como podemos perceber

por meio do enunciado: “Eu acho que você vai me ver ali  como um cara que se

adapta, que procura se adaptar”. O recorte de fala do professor Antônio indica uma

posição  comum  a  outros  professores,  a  adaptação.  Adaptação  no  sentido  de

integração do sujeito ao ambiente de trabalho e acomodação às condições. Essa

acomodação pode ser concebida no sentido não de aceitação, mas de ajustamento

ao trabalho.

O  professor  Antônio  complementa  ainda  que  “também  tem  uma

autopercepção das coisas e traça estratégias para sobreviver e que adoece e você

tem que procurar resolver as coisas e assim, ir em frente, não resistir e entrar no

jogo”  (PROFESSOR ANTÔNIO). A ideia do jogo reforça a metáfora utilizada pela

professora Laura, analisada na categoria anterior. As regras do jogo na educação

superior estão dispostas e cabe ao professor segui-las ou não.

Nesse sentido, a professora Carolina revela que o trabalho na docência é

uma escolha e se ela escolheu seguir as regras do jogo, é necessário cumpri-las:

“Eu procuro cumprir as coisas. Até certo ponto eu sou organizada, acho até que isso

favorece, ser organizada. (…) Então, mas eu sempre fui assim. Eu acho que eu
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tenho  algumas  características  que  me  favorecem  e  que  não  me  fazem  sofrer”

(PROFESSORA CAROLINA).

Nesse contexto, a professora Teresa revela que não reclamar tem sido uma

estratégia para adaptar-se ao ambiente de trabalho como podemos observar  no

relato a seguir:

É uma estratégia. Sempre foi. E eu acho que isso é uma coisa que
eu trago da vida.  A frase que eu mais  detesto  é “aceita que dói
menos”. Não é isso, de jeito nenhum. É tipo assim, eu tomei uma
decisão.  Eu  escolhi  e  eu  tenho  livre  arbítrio  para  tomar  outras
decisões (…) Então assim, eu acho que não é questão de aceitação,
é questão de uma estratégia de vida. Eu não quero amargura, eu
não quero ficar reclamando disso, eu não quero reclamar da decisão
que  eu  tomei.  Ninguém  me  obrigou  a  fazer  um  concurso  aqui,
ninguém me obrigou a morar aqui, ninguém me obrigou a escolher a
carreira que eu escolhi.  Eu podia ter  tomado outras decisões (…)
Minha estratégia é fazer bem aquilo que eu escolhi. Se um dia eu
tiver outra escolha, outra decisão, aí beleza. Outra estratégia. Mas
nesse momento, eu não estou na hora de repensar e nem amargurar
de jeito nenhum. (PROFESSORA TERESA)

A fala da professora Teresa retoma a ideia não de aceitação, conforme a

definição acima e anuncia o livre arbítrio. Todos nós somos livres para fazermos as

melhores escolhas e tomar decisões. Reclamar, segundo a professora Teresa, não é

a melhor saída para enfrentar os desafios da prática cotidiana, mas sim, aceitar que

foi uma escolha em função da própria vontade.

Outra estratégia elencada pelos professores entrevistados é a saída do país

para cursos de doutorado e pós-doutorado. Os recortes de falas dos professores

Antônio e Cristina evidenciam:

Essas saídas para pós-graduação, para estágios assim, depois do
doutorado,  ou  mesmo para  o  doutorado  também são estratégias,
porque  é  uma  hora  que  você  para,  com  aquela  diversidade  de
coisas, para cuidar de uma coisa só. É maravilhoso! (PROFESSOR
ANTÔNIO)

Do ponto de vista do trabalho foi muito bom. E é interessante assim,
eu não sofri  nada pra escrever,  nada.  Tudo foi  prazer,  sabe? Foi
muito engraçado ver isso assim, sabe? Como eu sofri no doutorado
e como que eu não sofri no Pós-doutorado (…) Nossa foi uma escrita
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muito prazerosa. Você sabe que não vale a pena investir nisso, não
vale a pena sofrer. (PROFESSORA CRISTINA)

Nessa perspectiva, Barreto (2007) ressalta que “tudo isso produz adaptação

positiva, ajuda no combate ao estresse e desenvolve a resiliência na superação das

adversidades”  (p.  153).  Diante  disso,  além das  estratégias  elencadas  acima,  os

discursos dos professores entrevistados nos remetem ainda para um outro tipo de

estratégia relacionada aos processos de desistência e resistência do professor, a

resiliência.  Nesse sentido,  o  professor  Antônio  define  como deve ser  o  perfil  do

professor, diante dos desafios da prática docente universitária:

Você tem que ser  flexível  como o bambu.  Então se o vento está
soprando naquela direção e você vai contra, isso é resistência. Se o
vento sopra você vai naquela direção também, não tem problema
nenhum. Deixa aquele vento soprar e depois você volta para o seu
estágio normal. (PROFESSOR ANTÔNIO)

O depoimento do professor Antônio concedido na entrevista realizada avulta a

ideia de flexibilidade ao referenciar  o  trabalho exercido na educação superior.  A

metáfora utilizada por Antônio evidencia que, assim como o bambu, devemos ser

flexíveis ao enfrentarmos momentos de adversidade. Ou seja, mais do que sermos

resistentes indo contra essas situações, devemos enfrentá-las e aprendermos com

elas.

A capacidade de ser flexível, anunciada pelo professor Antônio, nos remete

ao conceito de resiliência. Em conformidade com o relato do professor Antônio, a

professora Teresa destaca que:

É a ideia da gominha sabe, do elástico. Então assim, a resistência
você  vai  esticando,  esticando,  esticando  até  saber  onde  ela  não
arrebenta.  E na ideia da resiliência eu preciso saber o quanto eu
posso esticar para que ela não arrebente. Então é mais ou menos
por aí. Sem sofrer alguma modificação muito grave. Porque se ela
modifica? Ela modifica. Mas é, ela não sai daquele ponto central, não
sai do eixo. Mais ou menos por aí. (PROFESSORA TERESA)

As  falas  da  professora  Teresa  apresentam  a  metáfora  do  elástico  para

exemplificar o desenvolvimento da capacidade resiliente do sujeito ao passo que
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contrasta com a ideia de resistência. Para ela, a resiliência vai além da resistência,

pois permite ao sujeito o conhecimento dos próprios limites.

O  conceito  de  resiliência,  comumente  empregado  na  Física  e  nas

Engenharias, também tem sido utilizado na área das Ciências Humanas e Sociais.

Embora  seja  um  conceito  novo  aplicado  há  aproximadamente  20  anos  pela

Psicologia, a resiliência contribui para estudos significativos na área da Educação.

Apesar  de  ser  utilizado  na  Educação,  a  resiliência  é  um  conceito  marcado  e

profundamente  embricado  com  a  reestruturação  produtiva,  ligado  à  gestão

empresarial.

Não obstante, a resiliência “mostra-se um conceito muito importante de ser

trabalhado no contexto da problemática sobre o mal-estar na contemporaneidade e,

nesta, especificamente na docência” (TIMM, 2006, p. 47). Mas, o que vem a ser

resiliência?

Yunes e Szymanski (2001) afirmam que a definição do conceito não é clara e

precisa  como na  física,  mas  os  fatores  e  variáveis  que  devem ser  levados  em

consideração  nos  estudos  dos  fenômenos  humanos  são  complexos  e  múltiplos.

Conforme os autores, na Psicologia esse conceito diz respeito “a uma habilidade de

superar adversidades, não significando que o indivíduo saia da crise ileso, como

implica o termo invulnerabilidade”, um dos precursores do termo resiliência (p. 17).

Para Tavares (2001),  a  resiliência  corresponde à capacidade dos sujeitos,

individualmente  ou  em  grupo,  resistirem  a  situações  adversas  sem  perder  o

equilíbrio  inicial,  ou  seja,  a  capacidade  de  se  acomodar  e  reequilibrar

constantemente.  Segundo  o  autor,  as  pessoas  deveriam  ser,  por  definição,

naturalmente resilientes. Ou seja, cada pessoa deveria desenvolver características

como  flexibilidade,  empatia,  criatividade,  inteligência,  autonomia,  liberdade,

autenticidade,  autoconfiança,  autoestima  e  ser  capaz  de  enfrentar  situações

adversas sem perder o equilíbrio. No entanto, na sociedade atual, o ritmo de vida

acelerado e competitivo, faz com que as pessoas se esqueçam de si mesmas e

vivam  de  modo  mecânico  e  em  permanente  estresse.  Dessa  forma,  as

características consideradas por Tavares (2001) como “naturalmente resilientes” vão

sendo  deixadas  de  lado  ou,  até  mesmo,  sendo  reprimidas.  As  pessoas  vão
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perdendo a flexibilidade, a autoestima, deixando de ser autoconfiantes, autênticas, e

inibindo cada vez mais a sua criatividade.

No  contexto  da  educação  superior,  podemos  perceber  essa  situação  de

esquecimento dos próprios professores consigo mesmos. Isso acontece devido ao

próprio ritmo acelerado de vida e do trabalho, o que acarreta sérios prejuízos para a

vida pessoal e profissional desses profissionais.

As  mudanças  na  sociedade,  conforme  Pereira  (2001),  fazem  parte  do

cotidiano e são, cada vez mais, rápidas e profundas, exigindo constantes esforços

de adaptação. No que se refere à educação superior podemos considerar que o

professor, diante do contexto de intensificação e precarização do trabalho, deve ser

mais flexível e saber-se adaptar-se ou aceitar adaptar-se.

Se tomarmos a práxis23 como referência para se pensar a docência podemos

considerar que o perfil docente que abriga professores “bem resolvidos”, “ajustados

e felizes”, “fortes emocionalmente” e que trabalha para a realização dos propósitos

educacionais  impostos  e  sem  questioná-los,  correspondem  aos  objetivos  da

proposta de profissionalização docente. Isto é, um docente “adaptado aos requisitos

das  determinações  econômicas  e  político-culturais  da  educação  escolar  na

atualidade” (NEVES, 2013, p. 12).

Esse  perfil  docente  poderia,  conforme  Queiroz  (2014)  corresponder  ao

“sujeito coletivo” que defende a manutenção das práticas como as concebidas pelas

políticas  e  interesses oficiais.  Nesse contexto,  esse perfil  considerado como um

docente resiliente seria um docente “despreparado” para a realização da docência

como práxis, pois esta exige que a realidade seja interrogada e contestada, o limite

da docência resiliente como práxis. Sobre isso, a autora coloca que:

Exige-se uma boa dose de “infelicidade” para que não se percam de
vista os “grilhões” que obrigam os docentes à “servidão voluntária”. A
práxis não condiz com a adaptação ou ajustamento. Ela é sempre
inquieta e contestatória. Do contrário, não é práxis, é tarefa, simples
função,  “serviço  especializado”,  bem  ao  gosto  da  universidade
compreendida como organização (QUEIROZ, 2014, p. 144).

23 Cf. Santana (2013).
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Diante  disso,  chegamos  ao  seguinte  questionamento:  A resiliência,  como

possível estratégia de enfrentamento dos professores frente ao mal-estar docente,

não  serviria  aos  próprios  objetivos  da  reestruturação  produtiva?  Até  que  ponto,

professores adaptados e ajustados contribuem para a manutenção da universidade

entendida com organização?

A resiliência, apontada como possível estratégia de enfrentamento, deve ser

questionada e discutida com o intuito de romper com a visão que a concebe como

“principal  competência  profissional  do  século  XXI”  (KOPSCHITZ,  2011)  ou  como

“uma das grandes apostas  para  o  próximo milênio”  (PEREIRA,  2001).  A prática

docente universitária exige uma postura flexível do professor, o que o sobrecarrega,

mas que não condiz com a adaptação, aceitação e/ou ajustamento.

É necessário, portanto, o resgaste do próprio educador para consigo mesmo.

O autoconhecimento e o autocuidado constituem-se como aspectos primordiais para

esse desenvolvimento. Investir em si mesmo, buscando possibilidades de lidar com

o estresse e os desafios diários, contribui para que o autoequilíbrio seja mantido e,

para  isso,  como  observa  Tavares  (2001),  é  preciso  “acalmar  os  ritmos,

descomprimir, descansar e mesmo para reequilibrar os sistemas físicos, fisiológicos,

neurológicos, psicológicos, axiológicos, sociais e culturais” (p. 71).

Contudo,  podemos  conceber  que  as  estratégias  aqui  elencadas  pelos

professores  são  importantes  no  contexto  de  adoecimento  dos  educadores  e  do

próprio trabalho docente na educação superior. No entanto, é necessário ir  além

delas, nem resistir e nem desistir mas, “talvez a superação delas. É viver o trabalho”

(PROFESSOR  ANTÔNIO).  Viver  o  trabalho  no  sentido  não  de  aceitação  nem

conformação, mas enfrentar os desafios da prática docente que exige dedicação e

comprometimento.

4.4 A lente do pesquisador: considerações sobre a análise construída

A escrita  da  última  lente  do  pesquisador  que  constitui  este  trabalho  de

pesquisa leva-me a  questionar:  com que lente  percebo tudo o  que foi  realizado

diante do campo, dos encontros com os sujeitos e das análises das entrevistas?

Quais foram os sentidos construídos pelos sujeitos da pesquisa sobre o trabalho que
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desenvolvem na universidade? Quais desafios estão anunciados para a categoria

docente? 

Imersa em tantos questionamentos, posso dizer que a lente que utilizo nessa

seção constitui-se em um último posicionamento diante do que foi descortinado no

campo. Na busca pela  compreensão do trabalho docente  na educação superior,

percebo como as falas, mas também como os próprios movimentos dos corpos dos

sujeitos  entrevistados,  revelam pistas  que  nos  levam às  possíveis  respostas  da

questão que move este trabalho: Como os professores significam seu trabalho na

universidade,  especificamente  na  pós-graduação,  tendo  em  vista  um  contexto

marcado pela intensificação e precarização do trabalho, e quais as estratégias de

enfrentamento que utilizam para lidar com os desafios da prática docente?

As falas dos professores descortinam dados de um cenário vivenciado por

eles  na  educação  superior,  marcado  pelas  consequências  da  reestruturação

produtiva,  como a intensificação e precarização do trabalho,  como também pelo

produtivismo  acadêmico.  Não  obstante,  o  balançar  dos  corpos  evidenciaram

sentimentos que as falas não foram capazes de anunciar.  Assim, nesta lente do

pesquisador ocupo-me dos sentidos construídos, buscando clarear os achados da

pesquisa. 

Afinal, quais foram os sentidos construídos pelos professores que integram o

corpo docente de diferentes PPGs da UFSJ, sobre o trabalho que exercem e as

estratégias que utilizam para lidar com os desafios da prática cotidiana? Podemos

dizer  que os sentidos se constituem na materialidade linguística e sua produção

ocorre  através  dos  enunciados.  Como  forma  de  sistematização  dos  sentidos

construídos a partir  da análise dos enunciados dos professores, compreendemos

que:

a)  a  história  de  vida  e  as  trajetórias  dos  entrevistados  são  fatores  que

influenciaram a decisão de se tornarem professores. Essa escolha está relacionada

à própria condição social e o histórico familiar desses professores;

b)  há  um  sentimento  compartilhado  entre  os  professores  de  prazer  pela

prática docente, realização e comprometimento com o trabalho;
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c) a extensão do tempo de trabalho ao tempo de não trabalho é evidenciada

pela sobrecarga de trabalho, diretamente relacionada ao número de atividades que

os professores desenvolvem dentro e fora da instituição;

d)  a  diversidade de  atividades  que  o  professor  desenvolve  e  assume em

virtude da profissão, como também por meio da relação com o trabalho do outro,

contribui para o processo de intensificação do seu trabalho;

e) os professores caracterizam o seu trabalho mediante sua dupla face: ao

mesmo tempo sufocante e prazeroso;

f) as funções administrativas na universidade constituem-se como dispêndio

de tempo para o professor; tempo este que poderia ser destinado, dentre outras

atividades, à dedicação aos alunos;

g)  para  os  professores,  as  condições  de  trabalho  interferem  sim  no

desenvolvimento  de  atividades  na  instituição,  como  a  falta  de  recursos,  de

segurança na instituição e nos laboratórios.

h) as relações interpessoais também são vistas pelos professores como um

dos fatores que interferem no bom desenvolvimento do trabalho docente;

i) a tripla jornada da mulher é evidenciada pelas professoras como um dos

fatores que contribuem para a sobrecarga de atividades que devem desempenhar, o

que nos permite refletir sobre o trabalho segundo uma perspectiva de gênero;

j) os professores denunciam o aumento da sobrecarga de atividades com o

ingresso na pós-graduação, alicerçada no descontentamento diante da pressão por

publicação e prazos estipulados pela Capes, na disputa existente no interior  dos

PPGs que envaidece os professores e esgarça as relações com os pares;

k)  há  uma estreita  relação  existente  entre  a  precarização  e  alienação  do

trabalho;

l)  os professores  denunciam que os  problemas de saúde relacionados ao

trabalho vinculam-se ao próprio estresse da prática docente; 

m)  a desistência  da  carreira  e,  mais  especificamente  do trabalho na pós-

graduação, é apontada como possibilidade por alguns professores;

n)  a  autopercepção,  o  autocuidado,  as  atividades  físicas,  a  meditação,  a

oração  e  a  análise  são  anunciadas  pelos  professores  como  estratégias  de

enfrentamento;



161

o) a resiliência foi apontada pelo próprio campo de pesquisa como estratégia

de enfrentamento e situa-se entre a desistência e a resistência.

Diante  dos  sentidos  construídos  pelos  professores,  podemos  destacar,

também, aqueles que não foram pronunciados por meio das falas dos entrevistados,

mas  no  movimento  dos  próprios  corpos.  Nesse  contexto,  envolvida  no  encontro

entre  o  eu  e  o  outro,  pude  perceber  a  angústia  vivenciada  pelos  professores  e

evidenciada nos próprios rostos, lágrimas e corpos expressivos. No momento das

entrevistas  deparei-me,  muitas  vezes,  com  enunciados  dos  professores

entrevistados que anunciavam sentimentos envolvidos na escolha da profissão e/ou

situações da infância que marcaram e influenciaram a escolha em ser professores.

Um desses enunciados que marcou a minha experiência como pesquisadora

foi o depoimento emocionado da professora Cristina ao falar sobre a sua mãe. Pude

perceber por meio das falas da professora a importância da família no processo da

sua escolha profissional. Em outro momento, durante a entrevista realizada com a

professora  Isabel,  ao  falar  sobre  a  possibilidade  de  desistência  no  trabalho,  a

professora relatou emocionada como o trabalho estava afetando sua vida pessoal, a

ponto de esquecer nomes e datas de aniversários de entes queridos.

Essas  situações  fizeram-me  refletir  acerca  do  meu  próprio  papel  como

pesquisadora. Até que ponto devemos nos manter distantes dos sujeitos envolvidos

na  pesquisa?  A  minha  vontade,  naqueles  momentos,  era  poder  abraçar  as

professoras que choravam e oferecer todo o apoio que elas demonstravam precisar.

O encontro com o  outro  possibilitou vivenciar também momentos em que a

alteridade se fez notadamente presente, na perspectiva de se colocar no lugar do

professor. A título de exemplo, menciono a entrevista com a professora Laura na

qual pude sentir em mim mesma a angústia e a aflição que a professora deixara

transparecer com relação à segurança na instituição.

 As análises das entrevistas em seu escopo geral denunciam que o trabalho

docente na educação superior, especialmente na pós-graduação, tem se constituído,

cada vez mais,  como um trabalho doente,  posto que não é apenas a figura do

professor que adoece, mas seu próprio trabalho. 
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À  GUISA  DE  CONCLUSÃO:  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  O  TRABALHO
DO(C)ENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Nem sempre um ponto  final  é  um ponto  final.  É
possível, sempre, começar um novo parágrafo, por
isso se achar que precisa voltar, volte! Se perceber
que  precisa  seguir,  siga!  Se  estiver  tudo  errado,
comece novamente. Se estiver tudo certo, continue.

(Fernando Pessoa)

Aproxima-se o momento em que é preciso dar um ponto final àquilo que foi

iniciado.  Concluir  não  é  fácil.  Assim  como  começar,  terminar  também  implica

recomeço. Embebida pelas palavras de Pessoa, o estudo aqui realizado sugere ser

concluído, ao menos temporariamente, buscando a síntese do que foi construído no

decorrer desta pesquisa.

A proposta de pesquisa acerca do trabalho docente aqui apresentada buscou

evidenciar de que modo os professores que integram Programas de Pós-Graduação

da Universidade Federal de São João del-Rei significam o trabalho desenvolvido na

universidade,  especificamente  na  pós-graduação,  tendo  em  vista  um  contexto

marcado  pela  intensificação  e  precarização  do  trabalho  docente.  Além  disso,

investigou  as  estratégias  desses  professores  frente  ao  mal-estar  a  que  são

acometidos em um cenário que metamorfoseia a própria constituição do trabalho. 

Diante do contexto que estamos vivenciando, com instituições de educação

superior  cada  vez  mais  sucateadas  e  submissas  ao  capital,  de  ameaça  da

supressão dos direitos dos trabalhadores e esgarçamentos das relações, a proposta

torna-se  de  fundamental  importância  para  problematizar  os  sentidos do  trabalho

docente nesse nível de ensino. Acredito que seja profícuo o debate proposto nesta

dissertação, pois possibilitou a inserção em um campo de pesquisa vasto e denso

que  vem  sendo  criticamente  mapeado  nos  últimos  anos.  O  presente  trabalho

descortina,  assim,  dados  de  um  contexto  que  nos  aproximam  da  realidade

vivenciada pelos professores em um cenário de intensificação e precarização do

trabalho.  Além  disso,  reflete  as  impressões  e  sentimentos  dos  professores

universitários acerca do próprio trabalho.

Ao  mapear  o  campo  do  trabalho  docente  na  educação  superior  nos

deparamos  com  a  ideia  de  metamorfose  desse  trabalho,  ou  seja,  das
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transformações ocorridas nesse nível  de ensino como resultado do processo de

reestruturação  produtiva.  Dentre  essas  mudanças,  destacamos  a  extensão  do

trabalho docente na universidade ao doméstico, a diversidade de atividades que os

professores devem desempenhar, que o levam a uma sobrecarga de trabalho e ao

seu adoecimento, o contexto de precarização no qual exercem essas atividades e a

pressão por produtividade, especialmente na pós-graduação.

Desse modo,  o mal-estar  docente é anunciado,  o  que nos levou a refletir

sobre os processos de adoecimento do docente e também do seu próprio trabalho.

Assim,  constrói-se  a  ideia  do  trabalho  do(c)ente na  educação  superior,  que

compreende esses processos e aponta os fatores adoecedores, como também o

anúncio de estratégias de enfrentamento que os professores utilizam para lidar com

os desafios que a prática docente tem lhes colocado.

Esse é o cenário no qual me debrucei nesta dissertação para compreender os

sentidos construídos pelos professores universitários acerca do seu trabalho. Assim,

partindo da ideia de trabalho em Marx, construí um panorama do trabalho docente

na educação superior e, especificamente, na pós-graduação. Nesse contexto, foram

evidenciados  os  processos  de  intensificação,  precarização  do  trabalho  e  o

produtivismo  acadêmico  e  como  esses  processos  contribuem  para  o  mal-estar

docente.  Além  disso,  o  trabalho  trouxe  a  discussão  do  protagonista  professor,

situado em um cenário de mal-estar docente que o leva a construir estratégias de

defesa  frente  ao  sofrimento.  Essas  estratégias  situam-se  entre  o  par  dialético

resistência-desistência.

Ocupar o lugar que ocupo como pesquisadora, não é fácil. Ao enveredar-me

na  seara  acadêmica  pude  perceber  a  complexidade  do  campo  no  qual  estava

inserida, pois a própria questão da pesquisa envolve um assunto polêmico e atual

no contexto da educação superior. A inserção nesse campo complexo de pesquisa

proporcionou-me  um  conhecimento  acerca  do  funcionamento  da  máquina

universitária e do trabalho docente na perspectiva do próprio trabalhador, ou seja, do

professor. A aproximação com os sujeitos da pesquisa, os professores que integram

PPGs da UFSJ, possibilitou ir além do que eu esperava. Por tratar-se de professores

universitários, doutores e especialistas no que fazem, senti-me, a princípio, bastante

insegura e receosa no momento das entrevistas. Mas a aproximação com esses
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professores  permitiu  ampliar  a  visão  sobre  o  trabalho  que  desenvolvem  na

universidade,  como  também  trouxe  elementos  que  até  então  não  haviam  sido

mencionados na pesquisa.

O  processo  de  entrevistas  apontou  um  lugar  contraditório  ocupado  pelo

professor, o que nos remete à ideia de um “protagonismo às avessas” (RAMOS,

2012), ou seja, o professor que, alçado à posição de protagonista, adoece. A retórica

que  valoriza  o  professor,  colocando-o  em  posição  de  destaque  no  processo

educativo, não condiz com as reais condições de trabalho que foram apontadas em

seus discursos. Nesse sentido não só a falta de condições materiais foi elencada

pelos professores,  mas também a problemática das condições não-materiais,  ou

seja, das próprias relações estabelecidas no interior da universidade, seja entre os

pares como também com os educandos na concretização do trabalho docente.

As análises das entrevistas indicam ainda o duplo sentido do trabalho. Ao

mesmo tempo em que o trabalho docente na educação superior  é intensificado,

precarizado e sufocante, o mesmo é concebido pelos entrevistados como prazeroso.

Diante da contradição, o que se nota é o comprometimento dos professores para

com  o  trabalho  docente.  Os  professores  revelaram-se  comprometidos  com  a

carreira, mas alguns se mostram insatisfeitos com o trabalho desenvolvido na PG.

Na fala de uma professora entrevistada se pode apreender a ideia de desistência da

pós-graduação e não da carreira, embora a possibilidade de desistência da carreira

docente exista, conforme apontado por outra professora entrevistada.

Além disso,  os  depoimentos  dos  professores  chamam a atenção para  as

estratégias que eles utilizam para enfrentar os desafios do cotidiano e não desistir.

Desse modo, foram elencadas estratégias consideradas de resistência, no sentido

crítico-emancipatório. O próprio campo de pesquisa trouxe outro elemento que se

situa entre a desistência e a resistência, que são as estratégias de resiliência. No

entanto, o campo fez perceber a resiliência com um olhar menos romantizado, ou

seja,  abriu  a possibilidade de pensar criticamente a questão da resiliência  como

estratégia de adaptação ou ajustamento na universidade.

Diante desse cenário, o que ficou para mim da experiência realizada com os

professores universitários é o reconhecimento de que a educação superior é um

campo vasto e denso, de lutas e contradições. Os sujeitos que estão imersos nesse
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campo vêm sofrendo as consequências do processo de reestruturação produtiva, o

que acarreta sérios prejuízos para a sua saúde física, mental e emocional, como

também prejuízos para a própria ciência.

A seara das denúncias postas  nesta pesquisa implica problematizarmos a

própria  categoria  docente,  seja  na  educação  básica,  seja  na  superior.  A minha

própria  prática  como professora  da  educação  básica  possibilitou  refletir  sobre  a

realidade na qual estou inserida e os tensionamentos que estão postos nesse nível

de  ensino,  como  a  cultura  excessiva  por  avaliação,  pressão  por  resultados,

gratificações e bonificações mediante o desempenho dos alunos e escolas, entre

outros. Esses tensionamentos nos aproximam daqueles vivenciados na educação

superior. Embora as condições salariais e de carreira sejam melhores nesse nível de

ensino, a educação superior possui fortes similaridades com a educação básica. O

que se vê em ambos os níveis  de ensino é um cenário  no qual  os professores

sucumbem, adoecem, resiliam-se, resistem ou, até mesmo, desistem. 

Esse trabalho reforça, assim, o coro da denúncia que vem sendo construída e

nos  implica  a  refletir  sobre  nosso  compromisso  social  com a  sociedade.  Nesse

contexto, é necessário que acreditemos na educação como principal instrumento de

libertação e transformação social  e na docência na educação superior como luta

contra  as  mazelas  que  definham  esse  nível  de  ensino  nos  dias  atuais,  com

instituições sucateadas, submetidas ao capital  e com a constante desvalorização

dos profissionais da educação.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Tempo de docência: [ano e local – tipo de instituição]

2. Jornada de trabalho: [atual e inicial]

3. Formação: [ano e local – instituição]

4. Que razões o(a) levaram a ser professor(a)? Por quê?

5. O que significa ser professor universitário para você? 

6. Quais são as suas reais condições de trabalho?

7. Embora a docência seja um trabalho cuja finalidade não é a objetivação de
um produto, também vem sofrendo as consequências do fenômeno de intensificação
do  trabalho.  Como  você  percebe  esse  movimento  de  intensificação  do  trabalho
docente na universidade e como isso afeta o seu próprio trabalho?

8. O professor universitário, de acordo com Denise Lemos (2011), precisa ser
um profissional  múltiplo,  ou seja,  além da docência,  precisa ser  um pesquisador
competente  e  escritor,  além  de  desenvolver  atividades  administrativas.  Você  se
considera  um  profissional  polivalente?  Quais  atividades  você  desenvolve  na
universidade?

9. Há toda uma discussão em torno da precarização do trabalho do professor
que tem aprofundado a alienação ao passo que se sofisticam os instrumentos de
trabalho pelo capital para subordinar o trabalhador. Você considera o seu trabalho
precarizado? No seu ponto de vista, até que ponto a precarização contribui para a
alienação do trabalhador?

10. Segundo  Lindsay  Waters  (2006)  “as  publicações  acadêmicas  se  tornaram
tarefas  em  série,  como  as  peças  que  rolam  pelas  esteiras  de  uma  linha  de
montagem”.  A universidade vivencia hoje um processo chamado de produtivismo
acadêmico em que há uma corrida desenfreada em torno do publicar, que garante a
“sobrevivência” na Academia. Nesse contexto, a expressão “publique ou pereça”,
tem se transformado em uma espécie de mantra no meio acadêmico relacionado à
criação  e  veiculação  do  conhecimento.  Em  sua  opinião,  quais  os  impactos  do
produtivismo  acadêmico  para  a  vida  profissional  e  pessoal  do  professor
universitário? Como esse produtivismo tem afetado o seu próprio trabalho?

11. As  pesquisas  sobre  o  trabalho  docente  na  universidade  revelam  que  as
mudanças oriundas do capital têm ocasionado a perda da atratividade da profissão e
um crescente adoecimento dos professores, nomeado pela literatura acadêmica de
mal-estar docente. Você já se viu imerso nesse mal-estar docente? Já pensou em
desistir? Por quê? E, em que circunstâncias? 

12. O que te faz continuar na profissão?
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13. Segundo Bianchetti  e Machado (2009),  na dinâmica da pós-graduação,  as
pessoas são obrigadas a construir estratégias para garantir a sobrevivência de si, a
sua  inserção  no  Programas  de  Pós-Graduação  e  uma  boa  avaliação  para  o
programa. Você utiliza alguma estratégia para lidar com os desafios do dia-a-dia? Se
sim, quais são elas? Você considera que são estratégias de resistência?
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APÊNDICE B – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA

         São João del-Rei, 28 de abril de 2016 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação

Assunto: Convite para participação em entrevista

O meu nome é Flaviana Ribeiro, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação

em Educação – Processos Socioeducativos e Práticas Escolares pela Universidade

Federal de São João del-Rei (PPEDU), orientanda da Profª Drª Bruna Sola da Silva

Ramos e membro do Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico (GECDiP).

Venho por meio desta convidá-los a participar de uma entrevista dialógica para a

pesquisa intitulada O trabalho do(c)ente na Pós-Graduação: entre a resistência e a

desistência. A mesma investiga a intensificação e precarização do trabalho docente

na universidade e busca compreender os sentidos construídos por professores que

integram os Programas de Pós-Graduação (PPGs) da Universidade Federal de São

João del-Rei sobre o seu trabalho e as estratégias que utilizam para lidar com os

desafios da prática docente. Deste modo, necessito da participação de professores,

mediante escolha voluntária, para fazer parte de uma entrevista, cujo local e horário

serão  marcados  de  acordo  com  a  disponibilidade  do  professor.  Agradeço

antecipadamente  a  colaboração  e  boa  vontade,  e  coloco-me  à  disposição  para

fornecer mais informações pelo e-mail: flavianamr@yahoo.com.br. 

Cordialmente, 

Flaviana Ribeiro
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) participante:

Sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade

Federal de São João del-Rei. Estou realizando uma pesquisa de mestrado sob a

orientação da professora Drª Bruna Sola da Silva Ramos, cujo objetivo é investigar

quais são os sentidos construídos por professores universitários que integram os

Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-Rei sobre

seu o trabalho e as estratégias que utilizam para lidar com os desafios da prática

docente.

Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada, se assim você permitir,

e  que  tem  a  duração  aproximada  de  1h30min.  A participação  nesse  estudo  é

voluntária  e  se  você  decidir  não  participar  ou  quiser  desistir  de  continuar  em

qualquer momento, possui a absoluta liberdade de fazê-lo.

Na publicação dos resultados desta pesquisa, caso não seja feita orientação em

contrário, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas

as informações que permitam identificá-lo. Mesmo não tendo benefícios diretos em

participar,  indiretamente  você  contribuirá  para  a  compreensão  do  fenômeno

estudado e para a produção de conhecimento científico.

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora.

Atenciosamente

___________________________           ____________________________
        Nome e assinatura da estudante                            Local e data

__________________________________________________
Nome e assinatura da professora orientadora

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste
termo de consentimento.

___________________________           ____________________________
       Nome e assinatura do participante                             Local e data
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