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RESUMO 

 

O trabalho docente nas Instituições Federais de Ensino Superior tem sido marcado, 

principalmente a partir do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado em 1995, 

pela expansão da lógica neoliberal que fez com que o espaço universitário passasse a se 

orientar pelos princípios da eficiência, da eficácia e da produtividade, o que desenvolveu 

novas formas de organização do trabalho que precisam ser investigadas. Nesse sentido, 

esta tese teve o objetivo geral de investigar as relações entre o ambiente de trabalho na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), o processo de produção de subjetividades e a 

saúde dos professores. Para tanto, a metodologia utilizada foi a da Cartografia, por 

possibilitar o acompanhamento dos processos, dos movimentos e dos sentidos, 

especialmente em uma pesquisa que se dedica a compreender a construção de 

subjetividades em sua relação com a saúde. Os dados produzidos, que nos permitiram 

mapear o cotidiano de trabalho docente na UFF em três unidades, indicam grande 

insatisfação no que tange às condições de trabalho e ao reconhecimento social da 

profissão. Além disso, os docentes relataram a intensificação de suas atividades expressa 

na forma de um produtivismo acadêmico, estimulado pelas atuais políticas públicas 

voltadas à educação superior, que vem afetando suas vidas na medida em que interferem 

na autonomia do professor e que estabelecem grande competição no ambiente acadêmico, 

produzindo efeitos nas suas relações interpessoais e, consequentemente, em suas 

condições de saúde. Foi possível também perceber que essas políticas têm produzido 

subjetividades desde a formação dos futuros professores universitários que já naturalizam 

o produtivismo, de modo que quando retornam às instituições de educação superior como 

docentes utilizam-se das mesmas práticas. Esta pesquisa aponta também para uma 

organização do trabalho permeada por intensas relações de poder que beiram à violência, 

mas que não se relacionam diretamente com as políticas públicas e sim com as práticas e 

com a maneira de lidar com os regimes de verdade instituídos. Os professores relataram 

enfrentar relações conturbadas desde a chegada em suas unidades, onde se depararam 
com práticas institucionais cristalizadas que buscaram conformá-los às regras vigentes. 

Foi possível perceber que, em muitos casos, as subjetividades foram forjadas pelas 

normas. Além disso, esses docentes revelaram vivenciar, cotidianamente, intensas 

relações de poder entre grupos que disputam a legitimidade, a autoridade, o 

reconhecimento acadêmico necessário à obtenção de um poder no contexto institucional. 

Essa rivalidade cria lados opostos, estabelecendo uma fragmentação das relações 

interpessoais, na qual o diferente torna-se o inimigo que precisa ser interditado, 

segregado, excluído e morto politicamente. Evidencia-se, assim, um ambiente bélico nas 

unidades investigadas, onde as disputas são cada vez mais coercitivas, agenciando modos 

de ser e provocando conflitos, individualismo, competitividade, desconfiança, isolamento 

e uma grande insegurança que tem conduzido os docentes a uma instabilidade emocional 

potencialmente produtora de doença física e/ou mental. Desse modo, não basta uma 

mudança das políticas públicas para reverter essa situação. É preciso antes, rever as 

práticas, pois de nada adianta querer mudar esse quadro conservando as bases e os 

caminhos que o criaram. Como forma de resistência e enfrentamento desta realidade cabe 

aos docentes um perpétuo exercício ético-estético-político obtido a partir da 

problematização de si, com vistas a criar formas inventivas de estar no mundo, de se situar 

nele, de transformá-lo ao transformar-se.  

 

Palavras-chave: Trabalho docente. Políticas públicas para a educação superior. 

Produção de subjetividades. Relações de poder. Saúde docente. 



 

 

ABSTRACT 

Teaching work in Brazilian Higher Education Federal Institutions has been marked, 

especially since the the Master Plan of the Reform of the Apparatus of the State in 1995, 

by the expansion of a neoliberal logic that made the university space begin to be guided 

by the principles of efficiency, effectiveness, and productivity, which has developed new 

forms of work organization that need to be investigated. In this sense, this thesis had the 

general objective of investigating the relations between the work environment at Federal 

Fluminense University (UFF), the process of subjectivity production and the health of 

teachers. In order to do so, the methodology used was that of Cartography, because it 

allows the monitoring of processes, movements and senses, especially in a research that 

is dedicated to understanding the construction of subjectivities in their relationship with 

health. The data produced, which allowed us to map the daily work of teaching staff in 

the three UFF academic units, indicate great dissatisfaction with regard to working 

conditions and social recognition of the profession. In addition, teachers reported the 

intensification of their activities expressed in the form of an academic productivism, 

stimulated by current Higher Education public policies, which have affected their lives 

insofar as they interfere with teacher autonomy and establish great competition in the 

environment. They also impact their interpersonal relationships and, consequently, their 

health conditions. It was possible to perceive that these policies have produced 

subjectivities since when former graduates return to the university as teachers, they seem 

to have already naturalized productivism, using use the same practices they once faced as 

students. This research also points to a work organization permeated by intense power 

relations that border on violence, but which do not relate directly to public policies, but 

to practices and the way of dealing with established systems of truth. Teachers reported 

having faced troubled relations since their arrival in their academic units, where they 

encountered crystallized institutional practices that sought to conform them to the rules 

in force. It was possible to realize that, in many cases, subjectivities were forged by 

norms. In addition, these teachers have experienced daily intense power relations between 

groups that dispute the legitimacy, the authority, the academic recognition necessary to 

obtain power in the institutional context. These rivalries creates opposing sides, 

establishing a fragmentation of interpersonal relationships, in which the different 

becomes the enemy that needs to be interdicted, segregated, excluded and politically 

killed. Thus, there is a warlike environment in the units investigated, where disputes are 

increasingly coercive, assembling ways of being and provoking conflicts, individualism, 

competitiveness, distrust, isolation and great insecurity that has led teachers to an 

emotional instability that can potentially produce physical and/or mental illness. Thus, a 

change in public policies is not enough to reverse this situation. It is necessary, first, to 

review the practices, since there is no point in wanting to change this picture by preserving 

the foundations and paths that created it. As a form of resistance and coping with this 

reality, it is incumbent upon teachers to carry out a perpetual ethical-aesthetic-political 

exercise obtained from problematizing themselves, with a view to creating inventive ways 

of being in the world, of being in it. 

 

Keywords: Teaching work. Public policies for higher education. Production of 

subjectivities. Power relations. Teaching health. 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

El trabajo docente en las Instituciones Federales de Enseñanza Superior ha sido marcado, 

principalmente a partir del Plan Director de la Reforma del Aparato del Estado en 1995, por 

la expansión de la lógica neoliberal que hizo que el espacio universitario pasara a orientarse 

por los principios de la eficiencia, eficacia y productividad, lo que ha desarrollado nuevas 

formas de organización del trabajo que necesitan ser investigadas. En este sentido, esta tesis 

tuvo el objetivo general de investigar las relaciones entre el ambiente de trabajo en la 

Universidad Federal Fluminense (UFF), el proceso de producción de subjetividades y la salud 

de los profesores. Para ello, la metodología utilizada fue la de la Cartografía, por posibilitar 

el acompañamiento de los procesos, de los movimientos y de los sentidos, especialmente en 

una investigación que se dedica a comprender la construcción de subjetividades en su relación 

con la salud. Los datos producidos, que nos permitieron mapear el cotidiano de trabajo 

docente en la UFF en tres unidades, indican gran insatisfacción en lo que se refiere a las 

condiciones de trabajo y al reconocimiento social de la profesión. Además, los docentes 

relataron la intensificación de sus actividades expresada en la forma de un productivismo 

académico, estimulado por las actuales políticas públicas dirigidas a la educación superior, 

que viene afectando sus vidas en la medida en que interfiere en la autonomía del profesor y 

que establece gran competitividad en el ambiente académico, produciendo efectos en sus 

relaciones interpersonal y, consecuentemente, en sus condiciones de salud. Es posible 

también percibir que esas políticas han producido subjetividades desde la formación de los 

futuros profesores universitarios que ya naturalizan el productivismo, de modo que cuando 

retornan a las instituciones de educación superior como docentes se utilizan de las mismas 

prácticas, ya que la CAPES somos nosotros. Esta investigación apunta también a una 

organización del trabajo impregnada por intensas relaciones de poder que rodean a la 

violencia, pero que no se relacionan directamente con las políticas públicas, sino con las 

prácticas y con la manera de lidiar con los regímenes de verdad instituidos. Los profesores 

relataron enfrentar relaciones conturbadas desde la llegada a sus unidades, donde se 

encontraron con prácticas institucionales cristalizadas que buscaron conformarlos a las reglas 

vigentes. Es posible percibir que, en muchos casos, las subjetividades fueron forjadas por las 

normas. Además, estos docentes revelaron vivenciar, cotidianamente, intensas relaciones de 

poder entre grupos que disputan la legitimidad, la autoridad, el reconocimiento académico 

necesario para obtener un poder en el contexto institucional. Esta rivalidad crea lados 

opuestos, estableciendo una fragmentación de las relaciones interpersonales, en la que lo 

diferente se convierte en el enemigo que necesita ser interdicto, segregado, excluido y muerto 

políticamente. Se evidencia así un ambiente bélico en las unidades investigadas, donde las 

disputas son cada vez más coercitivas, agenciando modos de ser y provocando conflictos, 

individualismo, competitividad, desconfianza, aislamiento y una gran inseguridad que ha 

conducido a los docentes a una inestabilidad emocional Potencialmente productora de 

enfermedad física y / o mental. De este modo, no basta un cambio de las políticas públicas 

para revertir esa situación. Es necesario antes, revisar las prácticas, pues de nada sirve de 

querer cambiar ese cuadro conservando las bases y los caminos que lo crearon. Como forma 

de resistencia y enfrentamiento de esta realidad cabe a los docentes un perpetuo ejercicio 

ético-estético-político obtenido a partir de la problematización de sí, con miras a establecer 

formas inventivas de estar en el mundo, de situarse en él, de transformarlo al transformarse. 

 

Palabras clave: Trabajo docente. Políticas públicas para la educación superior. Producción 

de subjetividades. Relaciones de poder. Salud docente. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Ao iniciar esse trabalho é preciso destacar que ele é o resultado do processo de 

constituição de minha própria existência; dobraduras de uma vida atravessada e 

modificada por encontros e desencontros, por vozes e leituras que, de uma forma ou de 

outra, me modificaram e me produziram. Hoje são muitos em mim, no que falo, no que 

escrevo, no que penso. Foram quase seis anos de percurso guiado por histórias e pessoas 

que me ajudaram a construir esta pesquisa, que efetivamente me modificou como 

pesquisadora e como ser humano. 

Narrar a minha trajetória e compartilhar as experiências que considero mais 

relevantes é uma forma de esclarecer como este trabalho foi se constituindo. 

Como a maioria dos brasileiros, tive origem humilde e uma infância de muitas 

limitações financeiras. Apesar disso, mesmo sendo filha de pais pouco escolarizados, fui 

muito estimulada a estudar; o que fazia com muito prazer. Nas férias, sentia um vazio, 

algo faltava a mim: a escola, os colegas, os estudos, as trocas, aquele ambiente que eu 

gostava.  

Meus estudos se deram em escolas públicas de minha cidade e, possivelmente, 

isso influencie as minhas escolhas por investigações no âmbito das instituições públicas. 

 Fui aluna da rede municipal do Rio de Janeiro durante toda a Educação 

Fundamental. Após seleção, fui aprovada para a Fundação de Apoio à Escola 

Técnica (FAETEC), onde frequentei o Curso Técnico em Administração.  

Após concluir o ensino Médio, foi chegada a hora do vestibular.  Minha primeira 

tentativa foi para o curso de Química, que, ironicamente, foi a minha menor nota. Não 

consegui a nota mínima e nem tive orientações quanto à segunda opção. Foi nesse 

momento que ouvi uma das frases mais impactantes de toda minha vida: “Minha filha, 

agora você tem que caminhar sozinha se quiser continuar seus estudos. Eu ainda tenho 

seu irmão e financeiramente não posso fazer mais nada”!  Meu chão sumiu, chorei muito 

por sentir na pele o peso dessa fala e por ter consciência do grande abismo cultural que 

havia entre mim e outros estudantes melhor preparados. Havia muito a superar e poucas 

possibilidades financeiras para frequentar um curso pré-vestibular. 
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Chorei por dias, mas não desisti e busquei outros caminhos. Naquela época ainda 

não contava com o apoio da internet. Foi então que resolvi estudar através de fascículos 

preparatórios para vestibular usados, mas doados com todo carinho por minha avó.  

Nessa época, meus vizinhos solicitaram que eu desse reforço escolar aos seus 

filhos e eu aceitei, já que buscava algum suporte financeiro. Foi então que me encantei 

com o ensino e resolvi optar por alguma licenciatura. Então pensei no curso de 

Matemática. Li os manuais dos concursos e me inscrevi para o curso de Pedagogia. 

Obviamente, me equivoquei ao entender que aquele que fizesse o curso de Pedagogia 

poderia lecionar Matemática. Apesar disso, só tomei conhecimento de minha má 

interpretação após aprovada para a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 

(FEBF) vinculada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi nesse tropeço 

que encontrei meu caminho, tendo concluído o Curso de Pedagogia em 1994.  

Em 1998, eu fui aprovada em concurso público para a Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro (PCRJ) como Agente administrativo. Em 2000 fui aprovada para o Cargo de 

Professor II dessa mesma instituição e em 2002, conquistei minha segunda matrícula 

nesta mesma rede de ensino. Desde então estive transitando entre funções pedagógicas 

e/ou administrativas (regente de turma, Coordenadora Pedagógica, Secretária de 

Recursos Humanos, etc.). Creio que isso enriqueceu e aguçou o meu olhar tanto para o 

aspecto administrativo, da gestão, quanto para o pedagógico. Hoje atuo no órgão central 

da própria Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ), na Coordenadoria de Educação, 

integrando o grupo responsável por desenvolver políticas voltadas à saúde do escolar e 

por implementar o Programa Saúde nas Escolas e nas Creches (PSE Carioca). 

Um dos motivos de a temática do trabalho docente ser de grande interesse para 

mim se deve a minha história de vida. 

Há dezessete anos atuo como professora na PCRJ e nesse período pude 

acompanhar as descontinuidades e mudanças das políticas públicas educacionais de sua 

rede de ensino. Entretanto, foi a partir de 2009, na primeira gestão do prefeito Eduardo 

Paes, sob o discurso de introduzir um ‘choque de gestão’, que vi as mudanças se 

acentuarem, principalmente, após a nomeação da ex-ministra da Administração Federal 

e Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso para o cargo de 

Secretária Municipal de Educação.  



16 

 

A intenção da, então, nova Secretária de Educação- Cláudia Costin- foi a de 

introduzir na SME/RJ uma reforma gerencial à semelhança da realizada em âmbito 

federal pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) (BRASIL, 

1995).  

Foi assim que senti e vi toda a racionalidade presente no PDRAE desabar sobre o 

chão da escola, onde muitos professores passaram a viver uma euforia por desempenho, 

que pôs em xeque valores humanos e éticos para os quais fomos tão estimulados ao longo 

de nossa formação profissional (EVANGELISTA, 2013b). Valores capitalistas como 

competição, controle, utilitarismo se expandiam em detrimento do respeito, da ética e do 

compromisso social. A própria maneira de os professores verem a si e aos colegas estava 

mudando: novas subjetividades eram produzidas. 

Estava desencantada e com uma sensação de que o ensino nesses moldes, e 

também minha função docente, perdiam o sentido. Em vários momentos tanto eu quanto 

outros professores nos questionávamos acerca do sentido do trabalho que estávamos 

desempenhando: misto de insatisfação e de sentimentos de desajustamento. 

Ainda que imersa numa crise existencial acerca de meu próprio papel social como 

docente, utilizei toda a angústia que me atravessava como impulso para a retomada dos 

meus estudos (Mestrado). Busquei, na ocasião, pesquisar como essa nova política 

implementada na PCRJ afetava o cotidiano docente. Minha intenção era a de 

problematizar e visibilizar os efeitos dessa política e, principalmente, ouvir o que os meus 

colegas de profissão tinham para expressar sobre o que se passava com eles. Entendia 

que, diante de mudanças tão intensas e na ânsia por reequilíbrio, professores poderiam 

estar sintonizando outras faixas, outros caminhos para dar conta das novas exigências. 

Mas com quais faixas os professores que atuavam na SME/RJ estavam agora entrando 

em sintonia? 

Ao realizar a pesquisa de Mestrado, que deu origem à dissertação intitulada 

Política de remuneração variável por desempenho docente: as reações e vivências dos 

professores da prefeitura municipal do Rio de Janeiro (EVANGELISTA, 2013a), pude 

perceber, tanto durante a observação participante que realizei em duas escolas da SME/RJ 

com realidades bem distintas, quanto nas atitudes, falas e gestos dos treze professores 
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entrevistados (regentes, gestores e professores readaptados1) de outras seis escolas, 

realidades desencantadoras. 

Como desdobramento das avaliações de larga escala, a SME/RJ alinhou o seu 

currículo à Matriz de Referência do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB)2 e, 

ao fazê-lo, implementou também uma política de remuneração variável por desempenho 

docente (mensurada a partir das notas objetivas obtidas pelos estudantes nas avaliações). 

Tal política comprometeu a autonomia das escolas observadas na medida em que foram 

deixando de desenvolver seus Projetos Políticos Pedagógicos (que contemplavam uma 

educação mais ampliada e voltada ao atendimento das necessidades de seus educandos) 

para dedicar-se, quase que exclusivamente, ao treino dos alunos para as provas externas.   

Durante a pesquisa professores reclamavam da quase obrigatoriedade do uso dos 

cadernos de apoio pedagógico3, que contemplavam o conteúdo a ser aferido naquele 

período pela Prova Rio4 (EVANGELISTA, 2013b). Além de uma tentativa de 

homogeneização dos estudantes, esse material interferia na autonomia de escolas e 

professores, dificultando a possibilidade de criação do novo e também do que era possível 

em cada realidade.  Ainda assim, professores sentiam-se seduzidos ao uso do material, 

uma vez que sua utilização com os estudantes podia representar o alcance de boas notas, 

por parte dos alunos, nas provas. Outrossim, podia também garantir-lhes uma forma de 

complemento de renda.  

Eu notava que, nesse sistema que a SME/RJ impunha, a autonomia docente era 

cerceada pela pressão estabelecida pelo grupo (Direção escolar e demais colegas de 

trabalho), já que o resultado do trabalho desenvolvido pelos professores com seus alunos, 

                                                             
1 Professores desviados de forma temporária de sua função de regência para a atividade administrativa, por 

motivo de doença. 

2 Referencial curricular mínimo do que será avaliado pela Prova Brasil a cada dois anos. 

3 Os cadernos de apoio pedagógico possuem exercícios que contemplam os descritores (conteúdos) a serem 

trabalhados bimestralmente com os alunos que, posteriormente, terão seus conhecimentos mensurados 

através de avaliações externas, sejam da própria rede ou avaliações federais.   

4 A Prova Rio é uma avaliação externa do rendimento escolar aplicada bimestralmente aos estudantes 

matriculados na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, cujo intuito é aferir objetivamente a qualidade 

do ensino na Rede Municipal, possibilitando acompanhar o processo de preparação para as provas 

nacionais. É também por meio dela que, anualmente, são definidas as escolas e professores que receberão 

o ‘prêmio’ por desempenho. Os resultados dessa avaliação são publicizados e possibilitam o 

estabelecimento de um ranking municipal que produz comparações entre escolas.   
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aferidos pelas avaliações discentes, era o que definiria se a escola alcançou ou não a meta 

estabelecida pela SMR/RJ e, consequentemente se todos receberiam o prêmio. Ou seja, o 

professor poderia, além de ser punido com a perda do ‘prêmio’, passar a ser indesejado 

no grupo ao qual pertencia, caso resistisse à política vigente; como era o caso daqueles 

que se negavam a usar os cadernos de apoio pedagógico. Tentando se adequar à política 

de avaliação brasileira, a SME/RJ utilizou o ‘prêmio’ E toda a pressão coletiva em torno 

dele para estimular/pressionar os professores ao cumprimento das novas regras 

estabelecidas. Diante disso, novas subjetividades foram sendo produzidas pela sedução 

financeira. 

Eu ficava muito triste ao perceber que a pressão estabelecida sobre os 

professores, pela recompensa supostamente meritocrática5 da nova política de 

remuneração variável, atingia profundamente as suas subjetividades6, sobretudo porque 

são muitos os fatores que dificultam o alcance das metas, tais como as condições de 

trabalho, a realidade sociocultural dos alunos, o nível de aprendizagem de cada um, etc. 

A distância entre o que era esperado dos professores, o que eles desejavam e o que era 

possível alcançar com os alunos parecia grande demais em alguns casos, o que acabava 

por desencadear em muitos professores um sentimento de incapacidade, culpa e medo 

dos julgamentos sociais.  

O medo exercido pela exposição das notas e pela perda do ‘prêmio’ gerava 

grande angústia, pressão, acirrava a competição entre os pares e entre escolas. Durante as 

observações, foi possível perceber que as micropolíticas criadas para burlar o sistema 

estavam permeadas por ilegalismos, flexibilizações e falta de ética. Não era raro ver 

professores fazendo ou dando respostas para os alunos, diretores alterando para cima as 

notas dadas pelos professores, orientações para que os alunos com dificuldades cognitivas 

ficassem em casa na data da aplicação da prova.  

                                                             
5 Forma de motivar os profissionais para que apresentem os melhores resultados, muito utilizada em 

empresas privadas. Porém, é considerada injusta por muitos intelectuais, na medida em que o sucesso não 

depende exclusivamente do esforço individual, mas também das oportunidades que cada indivíduo tem ao 

longo da vida, tais como herança e acúmulo de capital econômico, social e cultural. 

6 Constituição dos sujeitos que ocorre por intermédio de três dimensões: saber, poder e práticas de si 

(FOUCAULT, 2014a). 
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Eu me envergonhava diante das cenas em que o estudante era tratado apenas 

como um meio para o alcance dos resultados-  novo fim determinado pelas políticas de 

avaliação. Eram situações lamentáveis em que o interesse particular e financeiro de 

professores e/ou diretores de escola predominavam em detrimento de suas 

responsabilidades sociais. Tempos sombrios em que professores já não sabiam mais como 

agir, uma vez que a mídia produz, na própria sociedade, a ideia de que sucesso escolar é 

sinônimo apenas de boas notas obtidas nas avaliações externas. Afinal de contas, o que é 

ser um bom professor atualmente?   

Diante da precarização e intensificação das condições de trabalho e da fragilização 

das relações interpessoais provocadas pela política de remuneração variável por 

desempenho docente, é possível inferir que o ambiente das escolas pesquisadas no 

contexto da SME/RJ vem causando grande desgaste físico e psicológico em muitos de 

seus professores.  

Embora seja sempre possível criar meios inventivos para resistir às políticas 

aplicadas aos profissionais docentes, é inegável reconhecer que os controles estabelecidos 

pelas mesmas são cada vez mais sutis, de modo que professores de todo país se sentem 

cada vez mais vigiados, autovigiados, engessados, culpados e punidos ao optarem por 

outras possibilidades de ação (EVANGELISTA, 2013b). 

Durante o desenvolvimento da pesquisa de Mestrado, eu já buscava correlacionar 

os sinais de sofrimento percebidos na SME/RJ com algumas queixas dos professores da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Entretanto, as políticas aplicadas aos 

professores do ensino superior público têm suas peculiaridades.  

O desempenho dos professores universitários já é medido por suas produtividades 

e disso depende a sua progressão na carreira. Os critérios mínimos são determinados pelas 

próprias universidades. Entretanto, para aqueles docentes que almejam estar credenciados 

em um Programa de Pós-Graduação (ou que já se encontram credenciados) a gestão dessa 

produtividade é diferente. Apenas são considerados para o cômputo da produtividade 

acadêmica nos Programas de Pós-graduação (PPG) os trabalhos que atendem as 

classificações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  
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Esse controle do trabalho docente, exercido pela CAPES, como representante do 

governo, vem sendo sinalizado em várias pesquisas (SGUISSARDI e SIVA JÚNIOR, 

2009; BORSOI, 2012; GUARANY, 2014) como responsável pela intensificação, 

precarização e até mesmo pelo adoecimento de muitos docentes universitários, mas quais 

seriam os motivos mais contundentes de adoecimento dos docentes na UFF? Como se 

explicam os casos de aparente adoecimento nos professores ingressantes? E naqueles 

professores que sequer pensam em estar credenciados a um PPG? 

Ainda existem muitas lacunas nas pesquisas realizadas e que precisam ser 

investigadas. Considerando que nenhum sistema caminha sozinho, fiquei tentada a buscar 

outras pistas, até porque observava durante o Mestrado que alguns comportamentos 

passavam longe da questão das políticas avaliativas, caminhando mais para o sentido 

micropolítico, para as relações de poder que atravessam o cotidiano do trabalho docente 

universitário.  

Diante de ter presenciado discussões intensas entre professores com alunos e 

colegas, crises de choro, mortes súbitas entre os docentes é que surgiu o meu interesse 

em aprofundar os estudos sobre a saúde e as subjetividades dos professores desta outra 

ponta do sistema do ensino. Assim foi tomando forma esta pesquisa. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo do tempo, o trabalho vem sofrendo intensas transformações. Ele 

passou a ser visto como emprego assalariado com a Revolução Industrial; fase em que foi 

sendo adaptado para atender às demandas do modelo de produção capitalista da época. 

 Moldar as relações de trabalho às necessidades da Administração sempre foi 

foco de grande atenção para os teóricos da Administração. Isso pode ser notado desde 

Taylor7 até a corrente neoliberal, que propõe uma reestruturação produtiva inspirada no 

Sistema Toyota de Produção8.   

O neoliberalismo, enquanto corrente teórica, surgiu na Europa, após a Segunda 

Guerra Mundial, como uma reação ao Estado de bem-estar social.  Sua proposta era a de 

combate às raízes da crise capitalista através da reestruturação do sistema de produção 

por meio de ajustes estruturais. Porém, essas ideias somente passaram ao plano das ações 

programáticas em 1973, quando ocorreu uma crise estrutural do capitalismo aliada à crise 

do petróleo, trazendo forte recessão, baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação 

(ANDERSON, 1995). 

A experiência-piloto do neoliberalismo ocorreu no Chile, após um golpe de 

Estado fortemente auxiliado pela Agência Central de Inteligência (CIA) americana, em 

1973. Nessa ocasião, um grupo de economistas simpatizante das teorias neoliberais de 

Milton Friedman9 foi chamado para ajudar a reconstruir a economia chilena. “Eles o 

fizeram seguindo a lógica do livre mercado, privatizando os ativos públicos, liberando os 

                                                             
7 Taylor foi o precursor da ciência da direção e propunha uma racionalização absoluta do trabalho, através 

da hierarquização das atividades, do controle do trabalho e da estratégia de subjetivação do trabalhador. 

Para isso, ele criou a remuneração por peça, pois acreditava que a ambição pessoal é um incentivo mais 

poderoso que o desejo de bem-estar-social (TAYLOR, 1990). 

8 “O Sistema Toyota de Produção, com seus dois pilares defendendo a absoluta eliminação do desperdício, 

surgiu no Japão por necessidade. Hoje, numa época de lento crescimento no mundo inteiro, esse sistema de 

produção representa um conceito em administração que funcionará para qualquer tipo de negócio” (OHNO, 

1997, p. 28). 

9  Economista, estatístico e escritor norte-americano defensor do neoliberalismo como um sistema 

econômico de livre mercado com intervenção mínima do Estado. Friedman foi um conselheiro econômico 

de Ronald Reagan, enquanto o republicano ocupou a posição de chefe de estado dos Estados Unidos da 

América. 
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recursos naturais para a exploração privada e facilitando o investimento estrangeiro direto 

e o livre comércio” (HARVEY, 2005, p. 6). 

A recuperação da economia chilena tornou-se modelo para as políticas 

neoliberais na Inglaterra de Margaret Thatcher em 1979 e nos Estados Unidos de Ronald 

Reagan em 1981. Desde então, esses países passaram a exercer um papel central na 

reestruturação capitalista, recomendando aos países devedores reformas estruturais 

voltadas ao ajustamento econômico. Nesse cenário organismos multilaterais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM)10 passaram a ser os 

guardiões dos grandes credores internacionais, com a função de assegurar o pagamento 

da dívida externa por parte dos países que haviam solicitado a ajuda do Fundo.  

O mundo seguiu trôpego em direção ao neoliberalismo até o ano de 1989, 

quando foi firmado um conjunto de medidas de ajuste macroeconômico que ficou 

conhecido como Consenso de Washington.  Na ocasião foram firmadas dez regras que 

deveriam ser adotadas pelos países devedores, com vistas ao desenvolvimento econômico 

e social. Entre as medidas de ajuste podemos destacar: Abertura Comercial, Privatização 

de Estatais, Redução dos Gastos Públicos, Disciplina Fiscal, Reforma Tributária, 

Desregulamentação das Leis Econômicas e Trabalhistas, entre outras (ANDERSON, 

1995). 

A ofensiva neoliberal no Brasil começou a ser implantada na década de 1990 

impulsionada pelo Consenso de Washington. No governo Collor iniciou-se o processo de 

abertura econômica com maior exposição à competição internacional. O governo Itamar 

introduziu a privatização das estatais. Entretanto, foi no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), com a reforma da Gestão Pública e a publicação do PDRAE (BRASIL, 

1995a), que essas reformas aprofundaram ainda mais as políticas neoliberais, cujo 

objetivo era a melhoria da eficiência no serviço público.  

Com o PDRAE, o Estado centrou-se na administração por resultados, na 

competição acirrada por excelência e no controle das relações de trabalho no setor 

                                                             
10 O Banco Mundial é uma organização internacional que atua como agente financeiro e consultivo para 

países em desenvolvimento. Ele prescreve políticas de ajuste estrutural que assegurem o pagamento da 

dívida e a transformação “da estrutura econômica dos países de forma a fazer desaparecer características 

julgadas indesejáveis e inconvenientes ao novo padrão de desenvolvimento (neoliberal) ” (SOARES, 2003, 

p. 23). 
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público, atingindo proporções cada vez maiores. O princípio era a busca por obtenção de 

melhores resultados com menor investimento. Trata-se de uma racionalização que deixa 

de focar os processos, para fazê-lo em prol dos resultados. 

Toda essa racionalidade afetou intensamente a universidade pública brasileira, 

uma vez que a educação superior passou a ser considerada como um serviço não-

exclusivo do Estado11, seguindo as orientações do BM previstas em duas de suas 

publicações: La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia (BANCO 

MUNDIAL, 1995) e La educación superior en los Países en Desarrollo: peligros y 

promesas (BANCO MUNDIAL, 2000). 

Quando o governo passou a entender a educação superior como serviço público 

não-estatal, ele anunciou estar deixando de cumprir o seu papel de executor das políticas 

públicas, para assumir a nova função de regulador dos resultados. Nesse contexto, 

ganharam espaço as políticas de avaliação da qualidade dos serviços prestados, nas quais 

predomina o enfoque na produtividade.  

Todavia, cabe ressaltar que o conceito de qualidade proposto pelas políticas de 

avaliação vigentes é norteado por três aspectos:  quanto uma universidade produz, em 

quanto tempo o faz e quanto gasta para isso (CHAUÍ, 2003). Ou seja, os indicadores de 

produtividade das universidades passam a ser definidos pelo critério custo/benefício, que 

estabelece a lógica empresarial no contexto universitário. Trata-se de um critério 

duvidoso utilizado para avaliar a qualidade do serviço prestado, uma vez que não se 

discute o objetivo do que se produz, para quem se produz, ou mesmo que meios são 

utilizados para garantir essa produção.  

Embora as universidades brasileiras dispusessem de mecanismos de avaliação 

desde a década de 1970, novos modelos foram surgindo e preconizando cada vez mais o 

aspecto quantitativo e o refinamento do controle do trabalho docente.  

                                                             
11 São todos os setores em que o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não-

estatais e privadas (BRASIL, 1995a). Nesse caso, o Estado apenas supervisiona, regulamenta e acompanha 

a execução desses serviços.  
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Em 2003 foi criado o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino 

Superior (SINAPES)12, que se converteu na Lei nº 10861 (BRASIL, 2004) que instituiu 

o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (SINAES), cujo objetivo 

expresso em seu Art. 1º era o de “assegurar processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico 

de seus estudantes” (BRASIL, 2004).  

Em 2006, por meio do Decreto nº 5773 (BRASIL, 2006), o SINAES passou a ser 

o referencial básico para os processos de regulação e supervisão da educação superior. 

Em outras palavras, o SINAES passou a funcionar como um sistema formal de 

accountability13 que mede, padroniza os resultados e prevê resultados de acordo com ele. 

Assim, estabelece padrões de resultados que definirão o credenciamento de instituições, 

reconhecimento e renovação dos cursos. Para além disso, a publicização dos resultados 

da avaliação institucional e dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), em nome de uma pseudotransparência, representa uma concepção 

ranqueadora e produtivista de avaliação, que expõe, premia ou pune, conforme o Índice 

Geral de Cursos da Instituição (IGC)14 apresentado por cada instituição. 

No que tange à avaliação da pós-graduação nas universidades brasileiras, são seis 

os quesitos utilizados para classificar os programas em uma escala de notas que variam 

de 1 a 7, com periodicidade quadrienal. São eles: 1) Proposta do programa; 2) Corpo 

docente; 3) Corpo discente, teses e dissertações; 4) Produção intelectual; 5) Inserção 

social e 6) Inserção internacional.  

O corpo docente é avaliado segundo a titulação, a diversidade na origem de sua 

formação, a compatibilidade com o programa, a distribuição de carga horária, a 

                                                             
12 O SINAPES tinha a finalidade de avaliar a capacidade institucional, o processo de ensino e produção do 

conhecimento, o processo de aprendizagem e a responsabilidade social das instituições de ensino superior 

(BRASIL, 2003). 

13 Um sistema formal de accountability consiste em mensurar e codificar padrões de resultados e prever 

determinadas consequências quando se atingem ou não esses resultados. Por isso, a informação é 

crescentemente quantitativa e os métodos de mensuração são estandardizados (HOFFER, 2000). 

14 O IGC é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação superior. Ele é calculado 

anualmente, considerando: a média dos três últimos Conceitos Preliminares de Curso (CPCs) ponderada 

pelo número de matrículas, pela média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto 

sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal e pela distribuição dos estudantes entre os 

diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu (INEP, s.d.). 
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distribuição das atividades de pesquisa entre os professores e a participação em eventos 

alinhados ao programa ao qual está vinculado, para além do papel de captador de recursos 

perante as agências de fomento. Outrossim, depende dele a produção intelectual 

apresentada pelo Programa de Pós-graduação de sua unidade de atuação. Nesse quesito 

são consideradas as quantidades de publicações qualificadas de cada docente no período 

aferido, bem como a distribuição dessas produções entre os docentes. É importante 

ressaltar que a produção intelectual não é livre, devendo obedecer a parâmetros objetivos 

de classificação das produções que são definidos pelos critérios do Qualis Periódico15, do 

Qualis-livros16 e do Qualis Artísticos17. Desde 2009, A CAPES suspendeu o Qualis 

Eventos (CAPES, 2015). 

Diante do exposto, é possível inferir que os professores das instituições de ensino 

superior estão inseridos em uma lógica de produtividade, na qual prevalece o ditado das 

universidades americanas ‘Publish or perish!’18 ou, o já atualizado brasileiro, ‘Publique, 

apareça ou pereça’ (ZUIN e BIANCHETTI, 2015), que traz como consequências a 

intensificação e a precarização de seu trabalho, que deve ser demonstrado e avaliado 

quantitativamente por intermédio de aulas, orientações, publicações, projetos de pesquisa 

e extensão, patentes, apresentações, participações e apresentações de trabalhos nacionais 

e internacionais em eventos e toda a parte burocrática que tais procedimentos demandam, 

sempre em número crescente. 

                                                             
15 O Qualis Periódicos é um “conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para estratificação da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação”. A classificação de periódicos é realizada por áreas, 

sendo atualizada anualmente. Os indicativos de qualidade dos periódicos são A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, 

C. O melhor classificado é o A1, sendo que apenas são pontuados os periódicos classificados até B2 

(CAPES, 2016).  

16 O Qualis-livros classifica os livros em L1, L2, L3 e L4, sendo que cada área tem a autonomia de atribuir 

o valor e os limites para cada estrato (CAPES, 2009).  

 
17 É o instrumento que permite a classificação da produção artística dos programas de pós-graduação 

submetida à CAPES. Dois aspectos são considerados nessa modalidade de avaliação: “a) o impacto da obra, 

sua repercussão e abrangência (onde foi apresentada, se ganhou prêmio, se foi selecionada por júri 

qualificado, se é obra única ou parte de uma série, etc.); b) grau de vinculação com linha de pesquisa ou 

projeto de pesquisa do autor” (CAPES, 2015). 

18 ‘Publish or perish!’ é um termo americano, cuja tradução para o idioma português significa ‘Publique ou 

pereça!’. Essa frase é de uso recorrente nas universidades norte-americanas para descrever a pressão para 

publicar de forma rápida e contínua o trabalho acadêmico, com vistas a sustentar ou promover a carreira. 
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Agora é preciso apresentar todo um cenário de produtividade para que um docente 

ou a instituição sejam reconhecidos como ‘bons’ ou de ‘qualidade’. Está posto o que Ball 

(2005) chama de performatividade como sistema de terror que expõe, julga, pune ou 

premia, no qual “o desempenho dos sujeitos ou das instituições serve de parâmetros de 

produtividade, ‘qualidade’ ou merecimento” (EVANGELISTA, 2013b, p. 49). 

As consequências desse cenário onde predomina o produtivismo acadêmico têm 

reflexos perversos para aqueles que naturalizam a lógica da avaliação, uma vez que, em 

muitos momentos, podem se sentir culpados tanto pela diminuição de sua produção, 

quanto pelos efeitos que isso traz à avaliação institucional.  

Esse sentimento de culpa, insegurança e forte pressão em relação ao aumento de 

publicações, como forma de conseguir destaque, êxito e reconhecimento profissional vem 

provocando, na atualidade, o aumento de doenças físicas e mentais nos docentes 

(SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009; BORSOI, 2012; GUARANY, 2014).  

Entretanto, ainda que a literatura sobre a saúde docente relacione o adoecimento 

do professor universitário com o produtivismo acadêmico, ela apresenta uma lacuna no 

que se refere à pesquisa dos locais de trabalho e das relações que os permeiam. 

Não podemos ignorar o fato de que o sujeito produz e é, simultaneamente, 

produzido pela realidade que o circunda. Logo, o ambiente de trabalho produz 

subjetividades npor meio das relações que engendra.  

Ainda que as pesquisas no campo do trabalho docente, principalmente as que se 

referem ao labor universitário, demonstrem o adoecimento docente como consequência 

de políticas educacionais, sabemos que nenhum sistema ou política caminham sozinhos. 

Para que eles frutifiquem são necessárias pessoas que compactuem com seus objetivos, 

sendo capazes de tudo: defendendo, negando, silenciando ou mesmo naturalizando certos 

comportamentos e práticas sociais.  

Os sistemas e os regimes políticos, bem como toda a sociedade são permeados por 

relações de poder que, embora não estejam localizadas especificamente em um ponto, 

funcionam como um mecanismo a que nada ou ninguém escapa. Tais relações são 

responsáveis por um “controle detalhado, minucioso do corpo - gestos, atitudes, 

comportamentos, hábitos, discursos” (FOUCAULT, 2010a, p. XII).  
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Em outras palavras, os ambientes de trabalho se equivalem a sistemas de 

diferenciações que permitem o “governo” dos homens uns pelos outros (FOUCAULT, 

2013a), através de práticas discursivas19 capazes de submeter os corpos de forma sutil, 

sem, no entanto, ser explicitamente uma violência física. 

Nesse sentido, é impossível compreender o fenômeno do adoecimento docente 

nas universidades sem observar os ambientes de trabalho dos professores e as relações de 

poder que permeiam esse cotidiano acadêmico. 

Embora as relações de poder apresentem o aspecto útil de estabelecer a ordem 

com vistas à eficiência e utilidade econômica, em uma sociedade cada vez mais complexa, 

elas sempre representam também um perigo potencial, que frequentemente se corporifica 

como violência: desde o constrangimento físico até as sutilezas contemporâneas do 

assédio moral, da violação de privacidade e do desrespeito às pessoas. 

Tentando lidar com o sofrimento produzido no ambiente de trabalho, muitos 

professores podem estar se tonando cúmplices de um martírio coletivo, na medida em que 

desenvolvem uma couraça que os tornam indiferentes, insensíveis, excessivamente 

tolerantes a tudo: injustiça, antiética, assédio, constrangimentos, favorecimentos, etc. Ou 

seja, no momento em que se tornam afetivamente anestesiados, eles acabam permitindo 

a manutenção do sistema que gera tais sofrimentos.  

As formas com que cada docente lida com os desdobramentos do poder em seu 

ambiente de trabalho, podem determinar o nível de satisfação em relação à atividade que 

desempenha. Quanto a isso, Dejours (1992), em seu estudo sobre a Psicopatologia do 

Trabalho, apontava que muitos trabalhadores se veem tão envolvidos com suas atividades 

laborais, em corresponder às exigências que lhe são (im)postas, que não percebem o 

momento em que a satisfação é sucumbida pelo sofrimento. O mesmo pode estar 

acontecendo com muitos docentes. 

A literatura sobre trabalho docente está repleta de pesquisas que abordam a relação 

entre as políticas de avaliação e o adoecimento docente, mas pouquíssimas focam o 

cotidiano de trabalho, as relações interpessoais e de poder no contexto universitário. 

                                                             
19 Objetos de luta regulados por uma ordem que determina o que pode ou não ser dito (FOUCAULT, 2009). 
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Sendo assim, torna-se essencial compreender a relação entre a organização do 

trabalho na universidade e a saúde de seu corpo docente.  Como os docentes da UFF lidam 

com as relações de poder desde o seu ingresso nessa instituição? Como veem as políticas 

neoliberais das últimas décadas? Como percebem as relações de trabalho no seu 

cotidiano? Como lidam com seus pares? O que pensam sobre a sua saúde? Seria de fato 

o produtivismo acadêmico maior responsável pelo adoecimento docente? 

  

1.2- Objetivos 

 

1.2.1- Objetivo Geral 

 

O presente estudo visa investigar as relações entre o ambiente de trabalho 

acadêmico na UFF, o processo de produção de subjetividades e a saúde dos professores. 

Para tanto, se desdobrará em três objetivos específicos descritos a seguir. 

 

1.2.2- Objetivos Específicos 

 

a) Descrever, segundo a narrativa de docentes da UFF das Faculdades de Direito, 

de Educação e do Instituto de Física, como foi a sua trajetória profissional desde o seu 

ingresso nessa instituição e como lidam com as mudanças ocorridas no contexto 

universitário desde então; 

b) Investigar, junto aos professores, como as suas subjetividades vêm sendo 

produzidas em seu cotidiano de trabalho, ao longo dos anos; 

c) Pesquisar de que forma o ambiente de trabalho universitário na UFF se 

relaciona com a saúde de seus docentes. 

 

1.3- Justificativa 

 

O alinhamento das políticas educacionais brasileiras com ideais capitalistas vem 

de longa data. De acordo com Fávero (1991), na década de 1960, o acordo entre o 
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Ministério da Educação (MEC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) tinha como parte o Plano Atcon20 (1965/1966), cujo objetivo já 

era adequar a educação superior brasileira ao modelo econômico capitalista. Na ocasião, 

as recomendações já visavam à reestruturação do ensino superior com ênfase nos 

princípios de eficiência e produtividade e apontavam para a necessidade de reformulação 

do regime de trabalho docente (FÁVERO, 2006), com vistas ao controle do trabalho 

docente, seja por meio do plano de carreira e/ou via avaliação. 

Em 1976 a CAPES já implementava um sistema de avaliação que estabelecia 

critérios de desempenho para os cursos de pós-graduação, o que nos leva a pensar que a 

exigência por produtividade acadêmica não é algo novo no contexto do trabalho docente, 

mas foi se intensificando a partir da década de 1990. 

Nesse sentido, a constante relação estabelecida entre o adoecimento do professor 

universitário e a pressão pelo aumento da sua produtividade (SGUISSARDI e SILVA 

JÚNIOR, 2009; BORSOI, 2012; SOUSA, 2013; GUARANY, 2014) pode ser apenas uma 

das faces do problema, mas não a única. É preciso olharmos atentamente os lócus de 

trabalho docente, considerando que podem haver, para além das políticas de avaliação, 

outras razões que afetam a saúde docente silenciadas e invisíveis devido às relações de 

poder que se estabelecem no ambiente de trabalho acadêmico. 

Somado a isso, e não menos importante, é a necessidade de ir além da abordagem 

quantitativa, que predomina nos estudos que abarcam a temática da saúde docente. 

Normalmente, os estudos sobre a saúde docente tais como os realizados por Gueiros 

(2005), Inocente (2005) e Ferreira (2011) se utilizam de procedimentos metodológicos 

apoiados na racionalidade científica decorrente da concepção cartesiana de que a verdade 

é conhecida a partir dos experimentos objetivos, preferencialmente, quantificáveis ou da 

coleta de dados isolados, como por exemplo a aplicação de questionários e/ou métodos 

survey21. 

                                                             
20 Atcon chegou ao Brasil em um período marcado pelos acordos entre o Governo brasileiro e a USAID. 

Trabalhou com Anísio Teixeira na organização da CAPES e também como subdiretor do Programa 

Universitário, no período de 1953 a 1956. Ele elaborou o Plano Atcon que foi, posteriormente, incorporado 

ao projeto educacional da USAID para a América Latina (FÁVERO, 1991). 

21 É um método quantitativo que busca obter informações comparáveis sobre características, fenômenos, 

ações ou opiniões de grupo de pessoas. Segundo Flick (2013), esse grupo será entendido como uma amostra 
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Nesses casos, os dados são coletados para uma suposta análise neutra que comporá 

um todo generalizável, ou seja, aquele que representa o conhecimento dos universais, os 

dados da ‘verdade’ obtidos a partir de uma análise controlada, objetiva e que, de alguma 

forma, possa garantir um conhecimento ‘válido’.   

Entretanto, essas ideias de neutralidade e objetividade do conhecimento, que tentam 

manter afastado o elemento subjetivo, ignoram que a produção do conhecimento não é 

isolada das demais camadas da realidade. Ela é dependente dos fatores políticos, sociais, 

econômicos e históricos. Sendo assim, optar apenas por abordagens de cunho positivista 

significa limitar as possibilidades de compreensão da saúde como um processo que sofre 

as interferências do meio em que o sujeito está inserido. 

Assim, são necessários estudos que ultrapassem a limitação da clínica moderna que, 

de acordo com Foucault em sua obra O nascimento da Clínica (1977) continua 

deslocando o foco para a doença (biomedicamente definida) em detrimento dos processos 

que constituem as subjetividades. 

Diante disso, são necessários estudos que busquem superar essa hegemonia, uma 

vez que a condição de saúde/doença também é produzida a partir da interação do sujeito 

com o seu meio. Coadunamos com o pensamento de Castellanos (2014) quando ele 

anuncia ser preciso explorar diferentes perspectivas e relações que possam impactar na 

saúde/adoecimento em diversos espaços cotidianos, a partir de conceitos como a narrativa 

da trajetória profissional, o processo de adoecimento e ou constituição da saúde, e não só 

a doença já instaurada. É indispensável explorar as questões de saúde docente, 

considerando a dimensão processual e relacional, uma vez que as relações compartilhadas 

no ambiente de trabalho  

[...] ocupam um lugar privilegiado tão importante quanto os laços de 

parentesco e de aliança. Duas razões são invocadas: por um lado, o 

tempo passado no local de trabalho e os elos obrigatórios por meio dos 

quais esse tempo é tecido e que levam a múltiplas negociações e ajustes 

dessas ligações singulares e, por outro lado, os elos simbólicos que cada 

um mantém com a natureza da atividade profissional (JOSSO, 2006, p. 

377). 

                                                             
para compreender um todo maior, ou seja, será a representação desse todo. O questionário é o instrumento 

usualmente utilizado nas pesquisas Survey. 
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Os estudos para caracterizar a saúde e o trabalho docente brasileiro são recentes, 

com destaque para o estudo de Helga Reinhold (1985), sobre as fontes e os sintomas de 

estresse ocupacional em professores brasileiros, apontando a intensificação e a 

precariedade das condições de trabalho como principais causas dos eventos estressores 

do labor docente. Entretanto, essa produção do conhecimento somente passou a ter mais 

notoriedade a partir da década de 90, com as pesquisas de Esteve (1999) e de Codo (2006), 

mas ainda focadas nas questões de identificar as doenças laborais por meio de inquéritos. 

Somente na segunda metade dos anos de 1990, foi introduzida no Brasil a 

abordagem da qualidade de vida no trabalho com ênfase nas subjetividades. Essa opção 

foi feita por Barbosa (1996) em sua Tese intitulada Qualidade de vida e suas metáforas: 

uma reflexão socioambiental. 

Nesse sentido, esta tese se justifica por constituir-se de uma pesquisa qualitativa 

que contempla, na área de Educação, o processo saúde/ambiente de 

trabalho/subjetividades docentes. A sua relevância e urgência está em tentar romper com 

a tirania e a limitação do enfoque positivista, principalmente quando pretendemos fazer 

isso ouvindo os próprios docentes universitários narrarem as suas vivências, que, muitas 

vezes, são desqualificadas e/ou deslegitimadas. 

Visando atingir o objetivo deste estudo, este trabalho está estruturado em oito 

capítulos. No primeiro está inserida a introdução, os objetivos e os motivos que justificam 

a pesquisa. No capítulo dois, são apresentados os caminhos trilhados e os percursos 

metodológicos que permitiram compreender como a saúde e as subjetividades dos 

professores da UFF são produzidas nos ambientes de trabalho pesquisados, bem como 

descrever os lócus da pesquisa. 

Já no capítulo três é feita uma análise a partir de um levantamento bibliográfico 

dos estudos da subjetividade. O capítulo quatro aborda a reestruturação capitalista, a 

gestão do trabalho e as repercussões do neoliberalismo no contexto da administração 

pública brasileira. 

O capítulo quatro se dedica a cartografar a universidade pública brasileira em 

tempos de neoliberalismo, abordando temas como Reforma Gerencial, gestão do trabalho 

docente e do setor público e as políticas de avaliação da educação brasileira. 
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Na sequência, o capítulo cinco apresenta o cotidiano de trabalho do professor 

público universitário brasileiro, buscando discutir a carreira e a remuneração docente. 

O capítulo seis mapeia as relações acadêmicas e os elementos que produzem as 

suas subjetividades durante o seu exercício laboral, incluindo, mas não se restringindo, as 

políticas voltadas à gestão do labor docente das IFES e seus efeitos no cotidiano desses 

profissionais. 

No capítulo sete o leitor encontra teorizações a respeito da saúde do docente 

público universitário, como efeito das cargas de trabalho, do cotidiano laboral e das 

relações que se estabelecem no contexto das instituições federais de ensino superior. 

É importante destacar que a partir do capítulo cinco compartilhamos com os 

leitores uma cartografia do cotidiano de trabalho docente na UFF, que foi construída na 

convivência com os professores da UFF, de 2011 até o término deste trabalho, somadas 

às suas narrativas de trajetória profissional, que ocorreram no segundo semestre de 2016, 

possibilitando perceber de que forma os professores lidam com seu cotidiano, com 

atenção especial aos efeitos de suas vivências no ambiente de trabalho, que produzem 

subjetividades, interferindo nas condições de saúde desses profissionais. 

Por fim, o capítulo oito apresenta algumas considerações que emergiram dos 

encontros com os professores da UFF, seguido pelas referências, pelos apêndices e 

anexos. 
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2- DISCUSSÃO METODOLÓGICA 

 

A ciência moderna inicialmente teve grande ascensão nas ciências exatas e 

naturais, como afirma Veiga-Neto (2002). Ela partia das evidências matemáticas e da 

observação do mundo exterior para produzir o conhecimento científico ancorado na 

razão, na ideia de um pesquisador soberano, na produção de uma verdade generalizante 

e comprovável, bem como em um formalismo metodológico sustentado pela 

neutralidade/objetividade.  

No final do século XIX, como descrito por Michel Foucault (2007) em sua obra 

As palavras e as coisas, nos deparamos com uma ruptura na história do pensamento 

ocidental: o homem foi inventado na esfera do saber, ou seja, passou a ser aceito como 

ser pensante, como princípio de análise e ao mesmo tempo como objeto de conhecimento. 

Tal ruptura representou o surgimento das ciências humanas.  

As ciências humanas não são uma análise do que o homem é por 

natureza; são antes uma análise que se estende entre o que o homem é 

em sua positividade (ser que vive, trabalha, fala) e o que permite a esse 

mesmo saber (ou buscar saber) o que é a vida, em que consistem a 

essência do trabalho e suas leis, e de que modo ele pode falar 

(FOUCAULT, 2007, p. 488). 

Entretanto, apesar da aceitação do homem como ser pensante, as ciências humanas 

se utilizaram, por muito tempo, de métodos destinados a atribuir suas descobertas a uma 

pretensa objetividade e universalidade, cujas intenções eram a de controlar a 

subjetividade própria ao ser humano. 

De maneira geral, as ciências humanas continuaram questionando as novas 

práticas e métodos adotados, mantendo-se o debate acerca da busca de medidas, critérios 

de rigor e validade científica. Diante disso, a consistência, a confirmação e a credibilidade 

dos dados, adotadas por certas linhas de pesquisas qualitativas, continuaram apresentando 

grande semelhança com o paradigma empírico positivista, pautado na generalização, na 

validade, na fidedignidade, na objetividade e na neutralidade do pesquisador. 

Antes dos anos de 1970 já era possível vislumbrar uma fusão transdisciplinar das 

ciências humanas e sociais, o que possibilitou aos métodos adotados pelas ciências 

humanas se desvincularem dos referenciais positivistas, com vistas a apreender os sujeitos 
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a partir do ambiente em que constroem a sua realidade, considerando suas interações 

interpessoais e sociais. 

Porém, somente da década de 1990 em diante, as ciências humanas deram 

destaque ao vigor analítico das teorias críticas que reconhecem a pluralidade cultural, 

propondo o abandono da autoridade única do pesquisador. Surgem, então, inúmeras 

questões teórico-metodológicas abertas pelos pesquisadores qualitativos que, longe de se 

esgotarem, fomentaram as discussões acerca da pesquisa científica em ciências humanas 

e sociais (CHIZZOTTI, 2003). 

Hoje muitas pesquisas vão de encontro à racionalidade científica, propondo o 

aspecto original e inventivo da investigação. Entretanto, ainda verificamos certa 

fragilidade no que tange às ferramentas utilizadas para abordar tanto a realidade quanto a 

subjetividade, ou seja, ainda nos deparamos com um grande despreparo para lidar com a 

complexidade, a processualidade, os movimentos e a provisoriedade da vida.  

Ainda prevalece, nos métodos investigativos adotados pelas ciências humanas e 

sociais, uma insistência no estudo dos fenômenos isolados e ancorados em dicotomias, 

tais como: objeto/meio, físico/biológico, biológico/humano, psicológico/sociológico, 

saúde/ambiente. Esse posicionamento metodológico estabelece uma espécie de ‘reserva 

de mercado’ do conhecimento, ou seja, compreende-o como de domínio restrito aos 

especialistas de cada área, de modo a invalidar qualquer conhecimento produzido com ou 

por outros estudiosos ‘estranhos’ ao campo. Assim, as disciplinas, as áreas, os campos 

não foram estabelecidos apenas com a finalidade de explicar o mundo, mas de organizá-

lo através do uso do poder, da autoridade (JAPIASSÚ, 1975). Tal posicionamento 

epistemológico nos impele a dividir o que vai ser estudado em categorias, áreas, campos 

e/ou disciplinas, operando no sentido de anular a diversidade.  

Por esse motivo é que autores como Santos (1989) e Maturana e Varela (1995) 

reconhecem que estamos diante de uma crise paradigmática, ou seja, entendem que é 

preciso abrir a ciência a críticas mais amplas, sob o risco de transformarmos as disciplinas 

em meros acumulados de técnicas e conhecimentos superados.  

Cresce o entendimento de que a ciência não pode mais manter o narcisismo 

antropocêntrico tão característico dos cientistas de cunho cartesiano, uma vez que 
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estamos cada vez mais imersos na grande complexidade de um mundo em constante 

mutação (MATURANA e VARELA, 1995). 

Vários autores contemporâneos já reconhecem a importância de uma mudança no 

seio das ciências sociais e humanas, uma vez que os limites disciplinares perderam a 

nitidez, fazendo-se necessário buscar abordagens mais plurais e que tendem a colocar em 

xeque o ideal totalitário e exclusivo de cada área de estudo, e da própria ciência 

(JAPIASSÚ, 1975). Emergem, então, tendências teóricas e metodológicas que visam 

repensar a leitura da complexa realidade contemporânea, com vistas à construção de 

novos paradigmas. São representantes dessa tendência autores como: Foucault, Bourdieu, 

Morin, Boaventura Souza Santos, Hobsbawm, entre outros. 

A compreensão da realidade contemporânea demanda a articulação dos mais 

distintos domínios disciplinares, de modo a contemplar uma unidade plural do 

conhecimento. Para flexibilizar o conhecimento não precisamos inventar novos métodos, 

mas precisamos contemplar novos arranjos metodológicos.  Para tanto, as investigações 

pautadas em métodos transdisciplinares vão ao encontro dos anseios de uma parte das 

ciências humanas e sociais, bem como daqueles pesquisadores que desejam se 

transformar. Assim, ganhou destaque científico o termo transdisciplinaridade.  

O entendimento da transdisciplinaridade como um novo paradigma das Ciências 

Humanas não propõe a superação das disciplinas, mas a integração delas mediante a 

articulação de métodos de várias áreas de conhecimento, adaptados a cada situação, a 

cada caso, interconectando todos os aspectos da realidade. Dessa forma, a 

transdisciplinaridade 

Tem como finalidade a compreensão da realidade presente, apoiando-

se nos campos constituídos e consolidados das disciplinas, mas indo 

além das disciplinas, preenchendo os espaços existentes entre elas (as 

chamadas zonas de indefinição ou domínios de ignorância) e alargando 

as fronteiras do saber através delas. Com a transdisciplinaridade ocorre 

a diluição de fronteiras disciplinares, não existindo, portanto, hierarquia 

ou domínio de uma disciplina sobre as demais (BICALHO, 2011, p. 

124). 

Jean Piaget foi o primeiro a usar esse termo para designar um novo paradigma que 

teria como princípio ligar indistintamente as disciplinas de um sistema total, de modo a 

torná-lo sem fronteiras. Também Morin afirmava que a ciência não poderia ser 

reconhecida como tal, se não tivesse o caráter transdisciplinar (WEIL et al., 1993).  
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Muitos pesquisadores, e aqui me incluo, estão realizando uma reflexão crítica 

sobre o próprio conhecimento e optando por métodos que contemplem a 

transdisciplinaridade, ou seja, que busquem ultrapassar o campo próprio de cada teoria, 

prática, disciplina ou área de estudo, com vistas à construção/invenção de conhecimentos 

que, por outros caminhos, não seriam possíveis. 

Tentando apreender, ainda que provisoriamente, a amplitude que a 

transdisciplinaridade alcança, buscamos compreender o nosso objeto de estudo a partir 

de um olhar próprio, “afirmando uma diferença, em uma tentativa de reencontrar o 

conhecimento diante da complexidade” (ROMAGNOLI, 2009a, p. 169). Para tanto, cabe 

agora explicitarmos algumas considerações que justificaram a opção metodológica dessa 

investigação. 

 

2.1- Caminhos e perspectivas metodológicas 

 

 

A intenção de pesquisar a saúde docente com foco no ambiente de trabalho e na 

produção de subjetividades nos levaram a enfrentar alguns desafios: buscamos um 

método capaz de dar conta de processos de produção de subjetividades, de diferenças, de 

singularidades, de multiplicidades, do provisório.   

As perspectivas metodológicas que eu havia utilizado antes do curso de 

Doutoramento, apenas me permitiam abordar a questão da saúde docente em uma 

perspectiva binária e linear, não permitindo acompanhar os processos e as relações. Essa 

dificuldade de dar conta do item consagrado ao método é comum aos pesquisadores que 

investigam processos nas áreas de saúde, educação e outras. São recorrentes as seguintes 

indagações:  

Como nomear as estratégias empregadas na pesquisa, quando elas não 

se enquadram bem no modelo da ciência moderna, que recomenda 

métodos de representação de objetos preexistentes? Como encontrar um 

método de investigação que esteja em sintonia com o caráter processual 

da investigação? (PASSOS, KASTRUP e ESCÓSSIA, 2009a, p. 9). 

Essa situação ficou evidente no momento da escrita do projeto de qualificação 

de tese, quando tivemos grande dificuldade de apontar e de organizar os procedimentos 
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metodológicos de forma a contemplar o acompanhamento de movimentos. Como 

evidenciar, metodologicamente, a intenção de conhecer e levar a conhecer as 

práticas/relações que permeiam um ambiente de trabalho, sendo capazes de desencadear 

processos de adoecimento?  

Nós não queríamos coletar dados, nem interpretar as falas dos professores como 

se fossem objetos estáticos, por considerar que essa opção metodológica se limita 

[...] a oferecer uma visão geral e instantânea de um determinado 

assunto, como se uma máquina fotográfica o tivesse registrado em 

determinado momento. Eles não oferecem a possibilidade de 

penetração além dessa fotografia instantânea e tampouco permitem uma 

averiguação das diferenças que grupos e indivíduos necessariamente 

apresentam dentro de conjuntos maiores. Ao contrário, procuram obter 

um resultado médio, que reúna (e anule!) as diferenças porventura 

existentes. (LUDKE e ANDRÉ, 2014, p. 8). 

Ao contrário disso, nós queríamos “um método ‘faça comigo’” (DIAS, 2011, p. 

169), queria construir junto, produzir novos olhares junto aos professores participantes da 

pesquisa. Nosso desejo era o de analisar as relações que se estabelecem no ambiente de 

trabalho docente, a partir da reflexão dos próprios professores, como uma maneira de 

intervenção, de form(ação), de invenção de outras formas de ver e atuar em um espaço, 

que pudessem de alguma maneira contribuir com uma possibilidade de mudança, de 

diferir das práticas padronizadas para experienciar um devir22.  

Um método ‘faça comigo’ desloca-se para continuamente diferir da 

padronização e investir na invenção de si e do mundo. Ao mesmo tempo 

que proliferam práticas políticas, ele produz subjetividades, pois 

conjuga produção de saber com produção de existência. Ao denunciar 

e provocar rupturas, o método ‘faça comigo’ trabalha sob o signo do 

novo e do imprevisto (DIAS, 2011, p. 198). 

Entretanto, nós não conseguimos conceber para a qualificação uma proposta 

metodológica nos padrões tradicionais e, por isso, ouvimos algumas críticas que foram 

construtivas e nos conduziram a novas propostas metodológicas que poderiam sustentar 

a pesquisa. Saímos da qualificação motivadas a buscar outros caminhos que nos 

                                                             
22 Devir é um conceito que nasceu na Grécia antiga. Foi utilizado pela primeira vez por Heráclito de Éfeso, 

no século VI a. C, para expressar que nada é permanente. Na modernidade e na contemporaneidade, autores 

como Nietzsche, Foucault, Deleuze, Derrida, entre outros, utilizam esse conceito no sentido de uma outra 

forma de viver e sentir, dando lugar a uma nova e provisória realidade, produzindo subjetividades.    
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permitissem superar as opções metodológicas pautadas em determinismos e 

padronizações, nas quais as diferenças são desqualificadas e o sujeito se dissolve.  

Discordamos, profundamente, do posicionamento de que é preciso ter a 

‘autoridade’ médica de um psicólogo para intervir em um território. Cremos ser esse um 

olhar limitado que desconhece uma política cognitiva23 na qual se assume que conhecer 

é um êthos, no sentido adotado por Foucault (2014a, p. 215), uma maneira de estar no 

mundo e de se relacionar com os outros e com o conhecimento.  

Não temos interesse em produzir verdades únicas e estáticas, muito menos em 

diagnosticar ou classificar a condição de saúde dos professores da UFF dentro de um 

escopo padronizador. Todavia, ainda hoje, recusar a crença em um sujeito e mundo dados 

não é comum e nem fácil.  

Em outras palavras, o meu inconformismo intelectual e os tempos de 

des(aprendizagens) dos métodos positivistas de pesquisa, me impulsionaram a trilhar 

caminhos, por mim, nunca antes desbravados. Li, li e reli muitos textos e livros. Alguns 

entendi, outros nem tanto. Foi um trabalho árduo no início, pois tive que refletir e 

transformar muitas de minhas práticas, o que requereu um deslocamento de muitas 

atitudes naturalizadas por mim. Vivi momentos de total paralisia intelectual diante do 

novo, mas era preciso me arriscar no campo do imprevisível, dar-me o tempo necessário 

para o estranhamento, para a apropriação do novo, para deixar-me afetar.  

A experiência, a possibilidade de que algo nos passe ou nos aconteça 

ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 

impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, para olhar, 

parar para escutar, pensar mais devagar e escutar mais devagar; parar 

para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e 

os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-

se tempo e espaço (LARROSA, 2004, p. 160). 

Continuamos a caminhada disposta a nos abrirmos à afetação e à constituição de 

uma estética da existência24 (FOUCAULT, 2014a, p. 193), ou seja, a criar um estilo 

                                                             
23 Política cognitiva “é um modo específico de relação com o conhecimento, com o mundo e consigo 

mesmo" (KASTRUP, 2012, p. 56).  É uma reconfiguração completa da noção de formação. 

24 Foucault entende a estética da existência (ou artes da existência) como “práticas racionais e voluntárias 

pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmos as regras de conduta, como também buscam 
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próprio de arte de nós mesmas para tentar dar conta da tarefa de conhecer e intervir sobre 

a realidade.  

Entretanto, nesse percurso, não pude deixar de perceber que a academia se 

mantém hegemonicamente conservadora até os dias atuais. Os métodos científicos 

permanecem, em grande medida, como procedimentos tipicamente positivistas e 

pautados nos ideais de neutralidade e racionalidade científica, na objetividade do 

conhecimento e na busca da verdade universalizante. Nessa condição, supõe-se que o 

objeto permanece à espera de ser conhecido por um pesquisador neutro e não implicado 

pelo momento histórico, pelas conjunturas econômicas, políticas e sociais. Só assim o 

conhecimento teria validade universal. 

Ao enfatizar a neutralidade científica e a objetividade do conhecimento, os 

métodos científicos pautados no positivismo continuam tentando romper com qualquer 

elemento de subjetividade que permita superar a distância entre pesquisador/objeto e a 

produção de conhecimento/realidade.  

Sendo assim, a ciência ainda resiste a outras formas de vivenciar politicamente os 

métodos de investigação, mantendo a necessidade de formalização e padronização 

mesmo diante de fenômenos que se inscrevem em movimentos continuamente dinâmicos 

de recriação e variação (DEMO, 1998), como a emoção, o sentimento, a saúde e as 

subjetividades. 

As metodologias da ciência não devem compreender o campo de produção do 

conhecimento como uma esfera isolada, uma vez que a ciência é um produto humano da 

atividade dos cientistas, sendo, portanto, impensável conceber um ideal de ciência sem a 

marca do produtor e de toda a complexidade que o envolve.  

Feitas as devidas considerações, cabe esclarecer que o trabalho aqui proposto não 

está ancorado no ideal positivista da busca por verdades comprovadas e universais. 

Opostamente a isso, entendemos que toda verdade é sempre provisória e que a análise é 

simultânea às experiências construídas e vividas coletivamente, já que não estamos 

                                                             
transformar-se, modificar-se em seu ser singular, e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos 

valores estéticos e que corresponda a certos critérios de estilo” (FOUCAULT, 2014a, p. 193). 
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lidando com objetos estáticos ou dados independentes, a priori, déjà-là, à espera de 

coleta, interpretação e/ou análise. 

O nosso trabalho reconhece a indissociabilidade entre sujeito e objeto, uma vez 

que apostamos na produção de um trabalho acadêmico que ocorre no ‘entre’, no 

engendramento entre pesquisador e pesquisado (PAULON e ROMAGNOLI, 2010, p. 

93).  Nesta perspectiva, forjada em bases igualitárias, o conhecimento é produzido por 

ambos, que se inventam e se trans(formam) em cada pesquisar. 

 
É importante apostar na possibilidade de construir estratégias de pesquisa que 

acompanhem processos, movimentos e sentidos, especialmente em uma pesquisa que se 

dedica a compreender como os processos de saúde e a construção de subjetividades 

ocorrem no ambiente laboral de alguns professores da UFF. 

Partindo dos princípios de que as Ciências Humanas se mostram tímidas para 

abordar os problemas relacionados à saúde e que as pesquisas realizadas na área 

biomédica apresentam dificuldades em considerar os diversos aspectos que podem 

compor as condições de saúde, propomos trabalhar com a transdisciplinaridade como 

forma de superar esse problema metodológico. 

 Estamos cientes de que muitos pesquisadores da área de Educação encontram 

dificuldades ao tentar abordar o tema da saúde docente ou outros temas que envolvem 

aspectos das áreas médicas. Não raro são depreciados ao tentar fazê-lo, assim como 

aconteceu conosco no momento da qualificação desta Tese, quando fomos questionadas 

quanto à ausência de saber médico; como se a questão da saúde só pudesse ser vista, 

pensada e analisada sob o viés biomédico. Nesse sentido, cabe esclarecer que não há, de 

nossa parte, nenhum interesse em diagnosticar doenças, mas sim de abordar as relações 

entre ambiente de trabalho, produção de subjetividades e a saúde dos professores da UFF 

pelo viés da produção cartográfica da vida acadêmica, humano, singular e 

contextualizado com a história narrada e vivida por cada um dos atores da pesquisa.  

Consideramos relevante criar espaços para que os participantes da pesquisa 

pudessem refletir e fazer aflorar possíveis causas de adoecimento docente, invisibilizadas 

e não consideradas nos inquéritos (que predominam metodologicamente nesse campo de 

estudo e que discutiremos adiante), contribuindo assim com a temática em discussão. 
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Buscamos com isso outras compreensões da realidade laboral e da saúde dos professores 

participantes da UFF, intervindo no sentido de criar espaços para que eles, através do 

mergulho nas memórias de suas experiências, pudessem repensá-las, reinventá-las. 

Dessa forma, consideramos de suma importância superar o olhar acadêmico das 

ciências naturais e biomédicas, que entendem que falar de saúde se resume a diagnosticar 

a doença, assim como a entender o processo de saúde como algo exclusivamente genético 

e/ou desconectado do contexto social. Nesse sentido, corroboramos o pensamento de 

Foucault (1994), quando ele afirma que as leituras biologizantes destituíram o modo de 

pensar a subjetividade em sua pluralidade. 

Por entendermos que os sujeitos são múltiplos, complexos e constituídos na 

experiência social e que não existem verdades universais, é que concordamos e adotamos 

o conceito de que a subjetividade é produzida por agenciamentos25 que: 

[...] não são centrados em agentes individuais (no funcionamento de 

instâncias intrapsíquicas, egóicas, microssociais), nem em agentes 

grupais. Esses processos são duplamente descentrados. Implicam o 

funcionamento de máquinas de expressão que podem ser tanto de 

natureza extrapessoal, extraindividual (sistemas maquínicos, 

econômicos, sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de 

mídia, enfim sistemas que não são mais imediatamente antropológicos), 

quanto de natureza infra-humana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas 

de percepção, de sensibilidade, de afeto, de representação, de imagens, 

de valor, modos de memorização e produção de ideia, sistemas de 

inibição e de automatismos, sistemas corporais, orgânicos, biológicos, 

fisiológicos, etc.) (GUATTARI e ROLNIK, 2007. p. 39).  

Não acreditamos em uma subjetividade generalizada e nem em um sujeito 

universal. O nosso trabalho entende o conceito de subjetividade como complexo e 

heterogêneo, constituído não só pelo sujeito, mas também pelas relações que ele 

estabelece, seja na família, na universidade, na rua.  

Sendo assim, cabe ampliarmos a abordagem da temática proposta neste trabalho, 

com o entendimento de que a produção de subjetividade e de saúde devem ser pensadas 

de uma forma transversal, na qual possam estar processualmente ligadas ao heterogêneo, 

                                                             
25 O conceito de agenciamento foi desenvolvido por Guattari e constitui um modo concreto de produção do 

real, ou seja, o motor que impulsiona a produção de subjetividades, obtendo sujeitos a partir dos discursos 

que permeiam as relações sociais e das práticas. 
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uma vez que envolvem problemas de ordens microssociais, institucionais e de modos de 

vida. Isso nos permite dizer que para compreender o processo de constituição de uma 

pessoa ou de sua saúde, se faz necessário considerar todas as articulações que levaram a 

isso. 

Por isso, coadunamos com o pensamento de Guattari (2005, p. 55) quando ele 

afirma que é na articulação “da subjetividade em estado nascente, do socius em estado 

mutante, do meio ambiente no ponto em que pode ser reinventado, que estará em jogo a 

saída das crises maiores de nossa época”. É preciso criar, reinventar outras maneiras de 

permitir à pesquisa em educação ultrapassar os limites positivistas. 

É preciso nos posicionarmos teoricamente esclarecendo que quando nos 

propomos a pesquisar os processos de produção de subjetividades e saúde, o fazemos nos 

remetendo ao conceito foucaultiano de produção, entendido a partir da compreensão da 

experiência contínua do eu como o produto dos fluxos que o atravessam. Assim, a 

subjetividade se desconecta dos domínios da representação e da interioridade, passando 

a ligar-se intensamente aos conjuntos sociais (PAIVA, 2000).  

Para dar conta da necessidade metodológica de acompanhar processos, não 

podemos mais conceber representações fragmentadas de realidades visíveis, mas avançar 

no sentido de superar o olhar superficial que as entende como algo estático a ser analisado 

como uma imagem, uma foto instantânea, um decalque. 

Devemos esforçar-nos na busca de um método que entenda a realidade como uma 

visão de conjunto percebida a partir do espaço que a circunda, pois ela não existe por si 

só. Ela existe a partir da perspectiva singular do sujeito que a apreende, de seus interesses 

individuais, de certos agenciamentos que se operam de forma mais sutil, invisível e até 

inconscientemente, permitindo, inclusive, que uma pessoa descreva a sua realidade, 

demonstrando contradição entre o seu discurso e a sua prática. Sendo assim, caminhamos 

no sentido de conceber a realidade como um todo, como um mapa móvel ao qual nada se 

decalca26 (PASSOS, KASTRUP e ESCÓSSIA, 2009).  

                                                             
26 O termo decalca ou decalque são utilizados pelos autores e também por Deleuze e Guattari (1995) como 

sinônimo de cópia, de algo que pode ser reproduzido e serializado. Esses autores consideram que um mapa 

é aberto como um rizoma de múltiplas entradas. 



43 

 

Há infinitas formas de fluxos, sendo assim, não há certezas de quais caminhos 

cada pessoa percorrerá. Tudo dependerá do processo e da forma como cada uma se afetará 

no decorrer do tempo. Nós nos construímos todos os dias por agenciamentos que nos 

territorializam e desterritorializam, ou seja, que nos provocam deslocamentos no modo 

de ver e sentir o mundo, que implodem as nossas certezas (GUATTARI e ROLNIK, 

2007).  

Os desejos nos movem e esses são produzidos, nos afetando de distintas maneiras. 

A forma como cada um é afetado é que direcionará as escolhas e os caminhos a serem 

percorridos. As pessoas nunca são afetadas da mesma maneira. O que para um é 

interessante, para o outro pode ser extremamente penoso, incômodo; são as diferentes 

formas de lidar com o novo, o inesperado. O melhor ou o pior depende da forma como 

cada um se abre ou se fecha diante do inesperado, dos conflitos, das desterritorializações. 

Nesse sentido, optar por um método que contemple o acompanhamento de processos nos 

permitirá  

[...] captar o que são os ritmos próprios, as sensibilidades particulares, 

captar o impacto produzido por um determinado tipo de problema em 

certos grupos de pessoas, em certas situações, captar a maneira como a 

gente é atraído numa direção, repelido numa outra, etc. (GUATTARI e 

ROLNIK, 2007, p. 361).  

 
Portanto, pensar em um caminho metodológico que contemple o 

acompanhamento de processos é uma tarefa árdua. Segundo Passos, Kastrup e Escóssia 

(2009), a interseção entre a pesquisa qualitativa e os aspectos subjetivos enfrenta alguns 

impasses, principalmente, quando essa prática se faz a partir do encontro de sujeitos e 

pelo que é expresso e construído neste momento. É preciso se abrir para cada encontro, 

pois os momentos são únicos, o que exige uma grande invenção e um repensar singular e 

contínuo a cada passo, de modo a apreender aquilo que se encontra na ordem do sensível, 

ou seja, aquilo que vai além do óbvio e do que é verbalizado.  

Corroboramos o pensamento de Foucault (1994, p. 15) que considera a 

necessidade de se pensar diferentemente do que se pensa e de se perceber diferentemente 

do que se vê, com vistas a explorar aquilo “que pode ser mudado, no seu próprio 
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pensamento, através de um exercício de um saber que lhe é estranho”. Para tanto, é 

necessária a invenção de dispositivos27 que nos permitam cartografar subjetividades.  

A aventura e os conflitos vividos até a escolha de uma metodologia que melhor 

atendesse a necessidade de nosso objeto de estudo foram longos, mas chegamos ao 

destino esperado: a opção por uma pesquisa qualitativa que contemplasse a arte de 

decifrar, de problematizar as experiências narradas, de ouvir o que os professores da UFF 

têm a dizer sobre as minúcias do cotidiano acadêmico e sobre o enfrentamento das 

políticas presentes no contexto da universidade brasileira, buscando compreender, nos 

encontros e nos diálogos, a relação entre o cotidiano de trabalho, a produção de 

subjetividades e a saúde desses profissionais.   

 Sendo assim, apostamos em uma investigação micropolítica, cujo objetivo foi o 

de servir de instrumento de invenção a partir da desnaturalização dos ambientes e lugares 

que ocupamos, de certas práticas, poderes e saberes acadêmicos. Tratou-se de criar 

espaços de desconstrução e reconstrução de práticas dadas, produzindo novas 

subjetividades a partir dos encontros, da rememoração e das reflexões acerca da trajetória 

profissional e seus reflexos na vida dos docentes universitários da UFF.  

Nós buscamos, com essa proposta, “enunciar os efeitos de produção de 

subjetividade forjados em seu processo de produção” (DIAS, 2011, p. 260), de modo a 

expandir, em pleno movimento, tanto as nossas possibilidades de formação e 

transformação, quanto a dos professores da UFF que se propuseram a participar dessa 

pesquisa. Tentamos com isso 

[...] fazer da ciência uma obra de arte, um discurso potencializado por 

uma função fabuladora que ultrapasse, embora reconheça, o que existe. 

Uma ciência que crie [...]. Que para além da cognição e recognição, seja 

capaz de impulsionar a criação de mundos possíveis. Um modo de fazer 

ciência comprometido com a sobrevivência e com o vivido, mas que os 

ultrapassa em busca da expansão e da afirmação da vida. Um modo de 

fazer ciência que institua a vontade de poder, de potência, de invenção, 

                                                             
27 Dispositivo é um conceito cunhado por Foucault para definir “um conjunto decididamente heterogêneo 

que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o 

não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 244). Um dispositivo é, portanto, um conjunto de ordens, regras, “práticas elas 

mesmas, atuando como um aparelho, uma ferramenta, constituindo sujeitos e os organizando” (DREYFUS 

e RABINOW, 2013, p. 161). Deleuze (1996) entende que este conceito possui três dimensões nas quais 

está alicerçado: saber, poder e subjetivação. 
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e o querer sempre mais como sinal de força, saúde, direito e vida. Para 

todos (SOARES, 2013, p. 740-741). 

 

  Ao darmos ênfase aos processos inventivos de fazer ciência e de produzir 

subjetividades é que nos aproximamos da ideia da cartografia, trabalhada pelos autores 

franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, como estratégia de apreensão da complexidade 

que compõe a realidade de alguns professores da UFF. 

Consideramos que a cartografia é um método que se mostra potencial para a 

valorização das multiplicidades28 presentes nas mais diversas paisagens psicossociais, 

para o mergulho na experiência sensível, para o mapeamento dos movimentos, das 

intensidades, especialmente porque ela vai além da elaboração de mapas individuais, 

permitindo também o estabelecimento de relações entre os mapas existentes. 

A escolha da cartografia reflete o panorama teórico deste trabalho e sua relação 

tanto com a filosofia de Deleuze, por sua ênfase na singularidade e na particularidade que 

habita cada pessoa e o que há de múltiplo nela, como também reflete os estudos de Michel 

Foucault sobre a análise dos discursos, seus textos acerca do poder, das micropolíticas e 

da produção de subjetividade, que se mostram presentes tanto nas políticas públicas como 

nas práticas da Educação Superior brasileira. 

 

2.2- O método cartográfico 

 

A cartografia como método qualitativo e aplicado às ciências humanas e sociais 

foi desenvolvida por Deleuze e Guattari. Entretanto, são inegáveis as contribuições de 

Foucault e Nietzsche. As contribuições de Nietzsche (2011a) se referem à ruptura radical 

com o Cristianismo e com o pensamento metafísico.  Ele defendia a ideia de uma verdade 

provisória, múltipla e mutável, uma vez que os valores históricos estão em constante 

mutação (NIETZSCHE, 2007; 2011). Nesse sentido, o projeto genealógico do autor se 

opunha à vontade de verdade fixa e eterna, que busca transformar o conhecimento em 

uma forma de controle da vida (CAMARGO, 2008).  

                                                             
28 Multiplicidades são linhas de intensidade que escapam das tentativas totalizadoras de uma verdade única, 

em direção aos diferentes pontos de vista. 



46 

 

Nietzsche sustentava que a vontade de potência é uma força interior que gera 

movimento, uma vontade de vida, de ir além, de viver autêntica e intensamente as 

experiências, dando vazão aos fluxos de lembranças, vontades e desejos (devir e 

multiplicidade) como criadores de mundos (NIETZSCHE, 1977). Para ele a vida é “a 

condição do conhecimento [...]. Dar à existência um sentido estético, aumentar em nós o 

gosto da vida é a condição prévia do conhecimento” (NIETZSCHE, 2010, p. 245,). Ele 

ainda afirma: 

O sábio [...] avança por sendas não traçadas, sua força cresce à medida 

que avança. É semelhante a um grande incêndio que produz sua própria 

necessidade de ar, aquele mesmo que o excita e o impele para frente 

(NIETZSCHE, 2010, p. 505). 

 

É no sentido de propor a criação de mundos a partir do desbravar de novos 

caminhos, encontros e experiências, entendendo que todas as suas provisoriedades e 

multiplicidades atuam como combustível do trabalho de campo, que Nietzsche contribui 

com o método cartográfico. 

Já Foucault (2010a) contribui preciosamente por intermédio de sua genealogia, 

que propõe a pesquisa como um exercício político de análise das relações de poder e de 

ativação da liberdade do devir (da criação). Ele sugere a expansão da potencialidade dos 

saberes históricos, com vistas à criação de estratégias de oposição e de luta contra um 

saber científico com pretensões de verdade universal.  

Também nas obras arqueológicas e genealógicas de Foucault, observamos um 

diálogo com o método cartográfico, na medida em que adota uma dimensão espaço-

temporal em suas análises. Ele descreve em um determinado campo tanto os aspectos 

históricos, quanto as relações de força em movimento. Para tanto, ele se utiliza de termos 

que expressam claramente a sua relação com a Geografia. São eles: superfície, espaço, 

posição, campo, deslocamento, território, domínio, solo, arquipélago, geopolítica, 

paisagem, etc.  

Apesar da influência foucaultiana, que leva muitos pesquisadores/leitores a 

pensarem que o método cartográfico é um método criado por Foucault para as ciências 

humanas e sociais, é preciso esclarecer que se trata de um método desenvolvido pelos 

filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, no final da década de 1960.  
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A cartografia surge a partir da filosofia da diferença e no diálogo entre psicologia, 

filosofia, literatura, pintura, cinema e música, contemplando as múltiplas linhas de força 

que compõem o território existencial: relações, jogos de poder e de verdade, práticas de 

resistência e de liberdade, modos de objetivação e subjetivação, etc.  

A escolha do termo faz alusão aos mapas no sentido dinâmico da topologia, cuja 

característica é o acompanhamento das transformações de um território, em contraposição 

à ideia de topografia, cujo caráter é estático e quantitativo. Assim, cartografar é ir além 

da representação de um momento ou um estado de coisa. É analisar os dispositivos que 

constituem toda a provisoriedade humana, uma vez que: 

Pertencemos a certos dispositivos e neles agimos. A novidade de um 

dispositivo em relação aos anteriores é o que chamamos sua atualidade, 

nossa atualidade. O novo é o atual. O atual não é o que somos, mas 

aquilo em que vamos nos tornando, o que chegamos a ser, quer dizer, o 

outro, nossa diferente evolução. É necessário distinguir, em todo o 

dispositivo, o que somos (o que não seremos mais), e aquilo que somos 

em devir: a parte da história e a parte do atual. A história é o arquivo, é 

a configuração do que somos e deixamos de ser, enquanto o atual é o 

esboço daquilo em que vamos nos tornando. Sendo que a história e o 

arquivo são o que nos separa ainda de nós próprios, e o atual é esse 

outro com o qual já coincidimos (DELEUZE, 1996, p. 92). 

 

Em outras palavras, quando Deleuze afirma que cartografar é analisar os 

dispositivos29, ele está considerando que o território existencial é constituído por uma 

multiplicidade de fios que se conectam de maneira incomensurável. Logo, para mapear e 

compreender cada caso é preciso agir como se estivéssemos desfazendo novelos. É nesse 

sentido que Deleuze compara a cartografia ao ato de desfazer um novelo: 

Desemaranhar as linhas de um dispositivo é, em cada caso, traçar um 

mapa, cartografar, percorrer terras desconhecidas, é o que Foucault 

chama de ‘trabalho de terreno’. É preciso instalarmo-nos sobre as 

próprias linhas, que não se contentam apenas em compor um 

dispositivo, mas atravessam-no, arrastam-no, de norte a sul, de leste a 

oeste ou em diagonal. (DELEUZE, 1996, p. 83)  
 

É exatamente por não se apresentar como um método pronto, mas como um 

método processual, que “vai se fazendo no acompanhamento dos movimentos das 

                                                             
29 Rede que conecta um conjunto heterogêneo de elementos que influenciam as nossas práticas e discursos, 

tais como: discursos, instituições, organizações arquitetônicas, regras, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, proposições filosóficas e morais; o dito e o não dito (FOUCAULT, 2010a).    
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subjetividades e dos territórios” (KASTRUP e BARROS, 2009, p. 77), que a cartografia 

surge como um caminho possível para o estudo da subjetividade.  

Dessa forma, a cartografia tem como características o respeito à processualidade, 

à provisoriedade e à particularidade das vivências humanas, considerando todos os 

aspectos e transformações que as compõem, ou seja, a cartografia é uma análise política 

das relações de força estabelecidas em um dado momento histórico, considerando as 

conexões que se estabeleceram e provocaram fissuras, deslocamentos e/ ou 

descontinuidades nos territórios existenciais (PASSOS e BENEVIDES DE BARROS, 

2009). 

Quando nos referimos a um posicionamento político que considera as conexões 

de um território existencial, nos referimos a uma escolha metodológica que não pretende 

afirmar uma verdade universal e homogeneizada que se aplica a diferentes grupos, mas 

investigar de forma transversal, ou seja, considerando as relações que apontam as distintas 

formas de lidar com o mesmo problema da pesquisa.  

A investigação cartográfica busca compreender a realidade a partir da análise das 

articulações singulares de forças que constituem um território existencial. Para tanto, é 

preciso, como afirmam Prado Filho e Teti (2013), que o pesquisador entenda a cartografia 

como um enfrentamento dos dispositivos, realizando um mergulho na situação, buscando 

compreender as micropolíticas em que o enunciado se produz, de modo a captar as 

relações de força que agem e se estendem por toda sociedade, subjetivando e dando 

sentido aos discursos, aos assujeitamentos, às resistências, ou seja, às práticas.  

É preciso destacar que o mergulho cartográfico para a produção do conhecimento 

pressupõe a implicação do pesquisador com seu campo, o que o leva tanto a interferir no 

contexto da pesquisa, quanto a ser transformado por ele (LOURAU, 2004a; 2004b); ou 

seja, o mergulho cartográfico propõe a construção coletiva do conhecimento através dos 

encontros; momentos preciosos nos quais os “afetos e sensações irrompem, sentidos são 

dados, e algo é produzido” (ROMAGNOLI, 2009, p.171). 

 Nesse sentido, na proposta cartográfica a construção do conhecimento é 

inseparável do próprio movimento da vida e dos afetos que o acompanham (ROLNIK, 

2006). Daí a relevância de romper com a dicotomia sujeito/objeto, através da invenção de 
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novas possibilidades de relacionamento, nas quais ambos se (trans)formem em um 

movimento de dupla captura, no qual  mundo e sujeito são contemporâneos ao ato de 

conhecer e aprender.  

No coletivo em que vivemos, praticamente todas as situações nos 

convidam a tomar o mundo como dado e o eu como centro natural de 

perspectiva. Pensamos não ser responsáveis pelo que acontece nesse 

mundo aparentemente indiferente a nós, porém há interdependência 

entre mim e mundo. Somos corresponsáveis por tudo que 

experimentamos, por nosso modo de existência, assim como pelo 

mundo que surge diante de nossos olhos. Se surgimos das experiências 

é muito menos para nos entronizar no eu, e muito mais para vivermos 

nossa existência como um processo de cuidado de si e do mundo 

(PASSOS e EIRADO, 2009, p. 128). 

 

 

O método cartográfico abdica de uma política cognitiva representacional, que 

busca decifrar, compreender, descrever e representar um sujeito cognoscente e um mundo 

dados a priori, dos quais serão coletados dados que, posteriormente, serão reduzidos à 

mera comprovação ou refutação de hipóteses (SOUZA, 2016). 

Nesse referencial, abdica-se da participação do pesquisador na produção de um 

conhecimento objetivo e pautado em uma suposta neutralidade da pesquisa para ir ao 

encontro de uma subjetividade e uma objetividade tomadas como efeitos de um processo 

cognitivo, no qual sujeito e objeto são coemergentes do processo de pesquisar.  

A aposta é na adoção de uma pesquisa criadora de novos mundos e objetos, ou 

seja, de uma política cognitiva que propõe a construção de um saber singular, diferencial 

e provisório, que tem como efeito a invenção de si e do mundo, de construção e 

intervenção nas realidades. Sujeito e objeto “são engendrados pelas próprias ações 

cognitivas de modo recíproco e indissociável. Ocorre aqui uma indissociabilidade entre a 

produção de conhecimento e a transformação da realidade” (FERIGATO e CARVALHO, 

2011, p. 668). 

A pesquisa cartográfica é sempre uma pesquisa-intervenção devido ao seu caráter 

participativo de construção do conhecimento, como formulam Escóssia e Tedesco (2009), 

ao apontarem que, por trás da aparente estabilidade dos objetos de pesquisa, existem 

múltiplos aspectos do coletivo de forças que os produzem, ou seja, existem infindáveis 

linhas que alteram a realidade das coisas e que não podem ser desprezadas quando se 

pretende compreender a grande teia que constitui um objeto. Somente com a participação 
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do pesquisado e com respeito a sua perspectiva, é possível potencializar os saberes até 

então excluídos, criando novos conhecimentos.  

A proposta interventiva da cartografia já está implícita na maneira como o método 

entende a formação: como uma prática que interfere no modo de pensarmos o mundo e 

de nos relacionarmos com o outro. Assim, busca problematizar as experiências e a 

realidade, criando um campo de intervenção que produza modos de subjetivação através 

de movimentos, desestabilizações e reconfigurações das maneiras de ser e estar no mundo 

já instituídas e/ou cristalizadas.  

 Diante do caráter interventivo da cartografia, pautado na articulação e no 

comprometimento ético e político de pesquisador e pesquisado, é possível acessar à 

dimensão processual dos fenômenos que investigamos e, simultaneamente, construir um 

mundo comum e heterogêneo30 capaz de gerar um reposicionamento de fronteiras. 

Ter um mundo às mãos é comprometer-se ética e politicamente no ato 

do conhecimento. É intervir sobre a realidade. É transformá-la para 

conhecê-la. Há uma dimensão da realidade em que ela se apresenta 

como processo de criação, como poiesis, o que faz com que, em um 

mesmo movimento, conhecê-la seja participar de seu processo de 

construção (KASTRUP e PASSOS, 2013, p. 264). 

 

Nesse sentido, a intervenção sobre a realidade demanda do pesquisador uma 

postura mais do que epistemológica, exigindo-lhe um compromisso ético, estético e 

político.  

Ético, como um exercício sobre si mesmo, através do qual o pesquisador “procura 

se elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser” (FOUCAULT, 2014a, p. 259) 

e se relacionar com o mundo, a partir da forma como lida com os jogos de verdade31 que 

nos desassossegam, avaliando as situações e os acontecimentos como potencializadores 

ou não de vida. Assim, o cartógrafo não se utiliza de um método, enquanto conjunto de 

regras tomadas como um valor em si, para se chegar à verdade. Tampouco, entende a 

verdade como um valor universal. A sua postura ética está na maneira de problematizar 

                                                             
30 O mundo ou o plano comum traçado nas investigações cartográficas se opõe à ideia de homogeneidade 

ou de qualquer tentativa de atenuação das diferenças entre os participantes da pesquisa. 

31 Jogos de verdades são conjuntos de procedimentos que conduzem a uma verdade que adquire 

legitimidade social, passando a sustentar e caracterizar uma determinada forma de dominação (NARDI e 

SILVA, 2014). 
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o que é, o que faz e o mundo em que vive, norteando o seu trabalho pelo rigor da escuta 

de si e dos outros, afirmando um devir a partir das diferenças e da compreensão da 

inseparabilidade entre todos os seres e o próprio mundo.  

Estético, em um sentido de sensibilidade em relação ao mundo, deixando-me 

afetar pelo outro, “porque não se trata de dominar um campo de saber já dado, mas sim 

de criar um campo no pensamento que seja a encarnação das diferenças que nos 

inquietam” (ROLNIK, 1995, p. 6), fazendo deste mesmo pensamento uma obra de arte 

singular e da formação acadêmica uma criação bela, livre e independente das meras 

prescrições de um determinado domínio metodológico ou profissional. Logo, ao pensar 

no caráter estético da pesquisa, nos remetemos à produção de sentidos, à invenção de 

mundos, a um caráter que chega a ser artístico por não ser padronizado e a uma situação 

na qual cada pesquisador é criador de seu método. 

Político, pela atitude de forjar novos encontros que se movem para que possamos 

nos diferir daquilo que somos, para nos recriarmos através da problematização de nossas 

práticas, com vistas a combater, em nós, as forças que obstruem as chances do devir 

(ROLNIK, 1993).  O posicionamento político da cartografia enfatiza a experimentação, 

o compartilhamento e a problematização da experiência como maneiras de transformar 

os sujeitos e as realidades.  

A partir desse posicionamento, o cartógrafo deixa de agir como um colonizador 

que traz mapas preestabelecidos que orientarão a sua busca ao tesouro (dados) que será 

coletado. Ele passa a se apropriar de tudo que encontra no campo de pesquisa para 

produzir os dados que comporão o seu trabalho. Para tanto, ele busca desmanchar certos 

mundos para formar outros que possam se abrir aos afetos que pedem passagem 

(ROLNIK, 2006). O ofício do cartógrafo é o de traduzir em cartas aquilo que vê e sente 

no percurso da pesquisa. 

Suely Rolnik (2006) define o trabalho cartográfico em sua proximidade com o 

exercício do psicólogo social, do micropolítico, do esquizoanalista e do analista do 

desejo. Nesse sentido, não é necessário ser um clínico para fazê-lo. O cartógrafo agirá 

como tal, na medida em que criar sentidos que se originam dos constantes movimentos 

de ressignificação. Atuará como psicólogo social quando assumir a indissociabilidade que 

existe entre os aspectos psíquicos e os sociais, como também, esquizoanalista ao analisar 
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os desejos entendendo-os como linhas de fuga, “linhas esquizo por onde se desmancham 

os territórios” (ROLNIK, 2006, p. 75).  

O papel do pesquisador é central na metodologia cartográfica, já que a produção 

de conhecimento ocorre por intermédio daquilo que ele vê, sente e pela forma como se 

afeta e se transforma no encontro com seu campo, desencadeando “um processo de 

desterritorialização no campo da ciência, para inaugurar uma nova forma de produzir o 

conhecimento, um modo que envolve a criação, a arte, a implicação do autor, artista, 

pesquisador, cartógrafo” (MAIRESSE, 2003, p. 259). 

 

A cartografia propõe, então, que o pesquisador estabeleça uma “aliança entre 

razão, intuição e sensibilidade, vida e conhecimento” (FONSECA e KIRST, 2003, p. 12), 

buscando dar atenção às infinitas e complexas paisagens existenciais, seus fios soltos e 

suas linhas entrelaçadas, que nunca seguem o mesmo ritmo e nem tem a mesma natureza. 

 [...] de todas essas linhas, algumas nos são impostas de fora, pelo 

menos em parte. Outras nascem um pouco por acaso, de um nada, nunca 

se saberá por quê. Outras devem ser inventadas, traçadas, sem nenhum 

modelo nem acaso: devemos inventar nossas linhas de fuga se somos 

capazes disso, e só podemos inventá-las traçando-as efetivamente, na 

vida (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 76) 

Logo, para tornar-se cartógrafo não basta apenas ler este ou aquele livro, ou 

mesmo inúmeros textos teóricos sobre o assunto, é preciso que ele viva a pesquisa, 

adotando a liberdade como uma prática concreta, como linha de fuga que busca criar a 

diferença, a multiplicidade, a produção de si mesmo, a partir de novas estéticas da 

existência que se produzem no campo, no mergulho experiencial dos dispositivos. 

Em outras palavras, o cartógrafo precisa ter o compromisso político de produzir 

heterotopias32, ou seja, criar, no campo de pesquisa, espaços de contestação que lhe 

possibilitam conhecer espaços outros, que embora se contraponham ao instituído, 

coexistem com ele. Sua função, então, deve ser a de incentivar a crítica ao instituído, com 

                                                             
32 Conceito utilizado por Foucault (2013c) para descrever lugares e espaços que fogem aos padrões 

convencionais, se constituindo como espaços de resistência. 
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vistas a pensar e propor formas outras de fazer e viver, transformando o modelo, 

microfisicamente, como propunha Foucault (2010a).  

A pesquisa cartográfica exige o entendimento de que os espaços não são neutros, 

muito pelo contrário, eles são complexos, múltiplos e potentes. Neles  

[...] vive-se, morre-se, ama-se em um espaço quadriculado, recortado, 

matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, degraus, 

escadas, vãos, relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, 

porosas (FOUCAULT, 2013c, p. 19).  

Nesse sentido, o pesquisador deve buscar desenvolver um olhar crítico, um 

estranhamento dos nossos espaços cotidianos, visando a criação de “espaços outros, 

novos mundos, novas paisagens, novas relações, também novas formas de existência e de 

subjetividade, novos modos de relação do sujeito consigo mesmo” (PRADO FILHO e 

TETI, 2013, p. 57) e com os outros. 

A viagem cartográfica é árdua e cheia de encruzilhadas, pois não dispõe de rotas 

que conduzem ao melhor caminho (certo ou errado). Nela o cartógrafo descobre o 

caminho no ato da pesquisa, vivendo estranhezas, temores, equívocos. Ainda assim, e 

exatamente por isso, encontra o mais belo, o mais intenso, o que insiste em se fazer 

presente e ser um presente em forma de obra de arte.  

 

2.2.1- A escrita cartográfica 

 

A hora da escrita se aproxima; é por meio dela que a obra cartográfica finalmente 

se faz. Essa obra de arte não é construída somente como um modo de investigar, mas de 

pensar e se transformar, que se propaga para a escrita de todo o trabalho.  

Nessa etapa do trabalho, a subjetividade do cartógrafo é uma matéria-prima obtida 

a partir dos encontros, da constituição de territórios existenciais, das análises da 

constituição dos desejos e das vivências que ele busca retratar. Para Deleuze (1997, p. 12) 

“escrever não é contar as próprias lembranças, suas viagens, seus amores e lutos, sonhos 

e fantasmas”, mas tensioná-las, inventá-las, compreendendo o vivido como algo que se 
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desdobra e ao qual vamos dando forma através dos relatos, das narrativas. Escrever diz 

respeito às conjugações, às conexões e aos agenciamentos provocados pelos devires. 

Assim, a escrita cartográfica ocorre pelo meio, sem arborescências ou raízes, sem 

começo ou fim, sem vontade nenhuma de chegar a algum lugar, sujeita a todo tipo de 

sorte, ao tempo, aos lugares, ao perigo. O improviso vem sempre inaugurar o novo. Trata-

se de uma “escrita feita de devir, uma composição de signos para traçar linhas de fuga, 

querer fluxos, lançar flechas, provocar abalos, abrir alas, até valas, para uma língua 

desviante que fia e engendra multiplicidades e singularidades” (OLIVEIRA e PARAÍSO, 

2012, p. 175)  

 

A escrita cartográfica se propõe a mapear as coisas do mundo a partir de todo e 

qualquer material, pois não discrimina nenhum tipo de linguagem, gênero ou estilo. 

Todos os elementos que compõem as escritas cartográficas são intensidades, são cores 

que se misturam para fazer nascer uma nova cor (LISPECTOR, 1978, p. 69). 

 
Nas operações cartográficas, fazemos núpcias com o mundo, 

extraímos-lhe sentidos, atuamos em um plano expressivo que conota ao 

nosso ato de pesquisar um pouco daquilo de que são dotados os artistas: 

dizer o indizível, pensar o impensado, ver o invisível, ouvir o inaudível. 

Cortes no nosso próprio corpo que, como organismo individuado, abre-

se para o sensível, associa-se ao inteligível e faz consistir um outro 

registro, um outro mapa do que estamos nos tornando (FONSECA, 

2009, s.p.). 

 

A escrita cartográfica é entendida aqui como arte que permite uma liberação de 

um caminho, onde se cruzam indivíduos, meio e devires. Essa forma-trajeto 

(BOURRIAUD, 2009) reúne em um mesmo espaço–tempo vários elementos ausentes, 

excluídos fisicamente, passados ou futuros, abarcando inúmeras conexões com 

acontecimentos ulteriores ou com outros lugares. Entretanto, a viagem não é feita sobre 

um espaço geográfico, mas a partir das teias que se tecem entre seus meios, trajetos e 

devires que possibilitam mudanças, metamorfoses, saltos, produção de subjetividades. 

  A obra cartográfica permite refletir que os trajetos, os devires correm com o 

instante e deslocam desejos que surgem e se realizam pelo meio, pois o tempo não é 

escravo de inícios e fins: ele atravessa a tudo e a todos. As ideias não saem prontas para 

formar um texto como estabelecido: com início, meio e fim. O pensamento não se 

apreende, surge como uma tempestade que nos afeta, nos forçando a “interpretar, 
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explicar, desenvolver, decifrar, traduzir um signo, ou seja, a criar. Traduzir, decifrar, 

desenvolver são a forma da criação pura” (DELEUZE, 1987, p. 96-97). 

A escrita, portanto, pode ser concebida como uma criação, uma abertura, uma 

produção de diferenças, que se constrói no momento em que o cartógrafo abdica do 

costumeiro, concebendo a escrita como um outramento, no sentido dado por Calcanhoto 

(2000) em sua música: “Eu não sou eu nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio” 

e por Deleuze (1995, p. 11) quando ele falava da parceria para a escrita de um de seus 

livros. Ele dizia: “Como cada um de nós era vários, já era muita gente. [...]. Não somos 

mais nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, 

multiplicados” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 11).  

Esse é um desafio para o cartógrafo, que precisa inventar “na língua uma nova 

língua, uma língua de algum modo estrangeira” (DELEUZE, 1997, p. 9), seguindo a 

proposta de Foucault (2013c) de que o sujeito não deve ter um papel central na ordem dos 

discursos, mas ser uma construção instituída, ele próprio, por vários discursos, um 

instaurador de discursividades.  

Dessa forma, a escrita não envolve a expressão de um eu, mas evidencia um estar 

em meio aos eus, fazendo da escrita um encontro com a alteridade, como um outro de si, 

um outro de outro e, no entanto, não há nenhum ‘eu’ e nem nenhum outro, somente um 

‘entre’ produzido nos encontros, nas tramas do território, nas relações de força, nos 

olhares/sentidos.  

Com esse sentimento, de que estou em plena construção a cada encontro com o 

outro, é que buscamos fazer ciência me atentando aos afetos, ou seja, às marcas dos 

encontros e aos sentimentos e instabilidades que atravessam as convivências da pesquisa. 

Assim, fundamentalmente, o que pretendemos foi ouvir os professores da UFF 

envolvidos nessa pesquisa, buscando estar atentas e nos deixando afetar por suas 

experiências profissionais, especialmente, àquelas que produzem subjetividades e 

refletem em suas condições de saúde. 

Quisemos, aqui, expor os agenciamentos que foram se desenhando no 

desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, busquei citar as conversas, comentários, 
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reflexões, entre outros, de modo que os leitores possam acompanhar as processualidades33 

da própria pesquisa e da pesquisadora, como também, realizar as suas próprias 

interpretações, desenvolvendo uma visão crítica da nossa. 

[...] os extensos diálogos, encontros e sentimentos produzidos nos 

encontros do autor com os demais participantes não constituem meras 

opiniões, mas são parte fundamental de um estilo de construção textual 

consonante com o método adotado e vivido, privilegiando coisas da 

ordem do sensível, do invisível ao olho racional, processos de 

construção de sentidos e experiências (VALENTIM, 2011, p. 76) 

 

Ao longo do texto, o leitor pode estranhar a variação de pessoas do discurso – 

primeira pessoa do singular (eu) e do plural (nós). Contudo, isso foi uma escolha ética-

estética-política relacionada com o posicionamento da autora e , também, com o método 

cartográfico, no qual a cartógrafa é atravessada pelos vários discursos que perpassam a 

pesquisa, sem sentir a necessidade de adotar um que seja seu próprio, de sua autoria 

apenas. 

 O “eu” emerge no texto para falar diretamente das minhas sensações e 

impressões captadas no intuito de abarcar a processualidade da 

realidade. Por outro lado, o “nós” refere-se aos vários “autores” que 

pediram passagem nessa escrita” (SOUSA, 2009, p. 12, grifo da autora).  

 

Nesse sentido, podemos dizer que somos muitos em um, e, também, que somos 

constituídos pelas nossas experiências por meio dos encontros. Se considerarmos que toda 

a pesquisa é norteada por eles, pressupomos que a fase de escrita, produção, análise e 

discussão dos materiais da pesquisa acontecem, simultaneamente, “como o ato de 

caminhar, que é constituído por passos que se sucedem sem se separar, em um movimento 

contínuo, desenhado pelo anterior e pelo que vem em seguida” (MARTINES, 

MACHADO e COLVERO, 2013, p. 207).  

Para além disso, a escrita apresenta uma instabilidade quanto ao tempo verbal, já 

que os procedimentos da pesquisa foram definidos e captados pelo cartógrafo em função 

do contexto, sem uma sequência ou regra a ser seguida, o que pode causar no leitor uma 

sensação de susto. Entretanto, esclarecemos que isso ocorreu devido ao fato de a 

pesquisadora ser atravessada, muitas vezes, por novas percepções, o que implicou em 

                                                             
33 As processualidades, a que nos reportamos, dizem respeito às conexões constantes e inerentes entre 

aspectos teóricos, empíricos e metodológicos. 
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redirecionamentos dos procedimentos, que foram sendo revisados durante todo o 

percurso.   

Quanto aos sujeitos que concordaram em compor essa pesquisa conosco, optamos, 

por julgarmos irrelevante para a finalidade do trabalho e para mantermos o anonimato por 

questões éticas, não os identificar na escrita. Sendo assim, substituímos os seus nomes 

próprios por outros fictícios, fazendo prevalecer o mais importante que é compartilhar, 

com os leitores, as experiências, as vivências, e o que estas puderam construir, suscitar e 

ensinar. Para tanto, citamos fielmente as falas daqueles que construíram comigo este 

trabalho, colocando-as entre aspas e em itálico, com a única intenção de frisar que aquelas 

são as vozes dos participantes deste processo, mesmo nas ocasiões em que não os citamos 

nominalmente. 

No que tange às conclusões, cabe sinalizar que não temos a intenção de estabelecê-

las, mas de torna-las como pontes para outras pesquisas, como um rizoma que não se 

conclui. Assim, pretendemos com este trabalho manter a condição de provisoriedade de 

um conhecimento-transformador, ou seja, daquele que transforma através da afetação e 

da reflexão, nos conduzindo a novas subjetividades que não cessam de ser produzidas. 

 

2.3- Os sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com 14 (quatorze) professores da Universidade Federal 

Fluminense. Para que os encontros ocorressem foram enviados e-mails aos professores, 

convidando-os a participarem de nossa proposta de pesquisa, com a explicitação do tema 

e da proposta metodológica. Na Faculdade de Educação, lócus de formação da 

pesquisadora, alguns convites foram feitos pessoalmente e outros por indicação de uns 

professores aos outros. 

O critério utilizado para a escolha das unidades da UFF foi o de seguir as áreas de 

avaliação da CAPES, de modo a acompanhar professores de três unidades com distintas 
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realidades, como segue: uma representante do Colégio34 de Humanidades (Faculdade de 

Educação), uma representante do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e 

Multidisciplinar (Instituto de Física) e uma representante das carreiras imperiais35 

(Faculdade de Direito) e outra integrante do Colégio de Ciências da Vida (Medicina). 

Entretanto, a nossa última opção não pode ser contemplada em nossa pesquisa devido à 

ausência de adesão por parte de seus professores (nenhum se propôs a participar).  

Esse silêncio perturbador representado pela ausência de adesão dos professores da 

Medicina nos causou grande estranhamento, principalmente, por se tratar de uma tese que 

discute a questão da saúde. 

 Assim sendo, escolhemos a Faculdade de Direito (FD) representante das 

chamadas carreiras imperiais, como forma de acompanhar os professores que atuam em 

uma que oferece um curso de elevado prestígio social, com alta demanda por parte dos 

estudantes. 

Sendo assim, optamos por contar com a parceria de 14 professores que, 

gentilmente, se dispuseram a colaborar, olhando de forma transversal as suas trajetórias, 

respeitando o que há de múltiplo e singular em cada uma delas e evocando uma rede de 

articulação e composição, com vistas a fazer emergir o entendimento da complexa 

realidade de trabalho desses docentes da Universidade Federal Fluminense. Os 

participantes da pesquisa foram identificados no curso deste trabalho da seguinte forma: 

 

 

                                                             
34 Os Colégios fazem parte do primeiro nível de distribuição das áreas de avaliação da CAPES, perfazendo 

três Grandes Áreas. Eles são: Colégio de Ciências da Vida, Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e 

Multidisciplinar e Colégio de Humanidades (CAPES, 2016). 

35 Termo cunhado por Coelho (1999) para se referir aos primeiros cursos organizados ainda no período 

imperial como o Direito, a Medicina e a Politécnica (para formar engenheiros). Desde o Império, após a 

vinda da família real para o país, essas profissões adquiriram grande prestígio social. De acordo com Vargas 

(2010), ainda hoje essas carreiras preservam seus status de majestade através de suas associações 

corporativas: o Conselho Federal de Medicina, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal de 

Engenharia e Arquitetura, entidades de influência destacada dentre outras agências profissionais em nosso 

país.   
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Quadro 1- Identificação dos professores participantes por unidade de atuação 

Faculdade de Educação Faculdade de Direito Instituto de Física 

Prof. B Prof. F Prof. A 

Prof. D Prof. L Prof. C 

Prof. G  Prof. E 

Prof. I  Prof. H 

Prof. J   

Prof. K   

Prof. M   

Prof. N   

Para além da colaboração desses professores, ao tomar a UFF como espaço vivo 

e privilegiado de análise, tivemos a participação de muitos outros professores que com 

suas falas, silêncios e omissões em inúmeras situações, eventos, ainda que de forma 

indireta, contribuíram, nos dando infinitas pistas para a compreensão das relações de 

poder e dos modos de subjetivação que constituem esse rico espaço de convivência, de 

experiências e de pesquisa. 
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2.4- Universidade Federal Fluminense: o lócus da pesquisa 

 

Figura 1- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ)- 1961 

 
                  Fonte: http://www.uff.br/sites/default/files/arquitetura.jpg-  Acesso em: 13/04/2017. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição pública de educação 

superior com sede em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Foi criada oficialmente em 

18 de dezembro de 1960, através da Lei nº 3848, com o nome de Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), porém, teve seu nome atual homologado a partir 

de 1965, através da Lei nº 4831.  

A UFF constituiu-se da incorporação de cinco Escolas Federais já existentes em 

Niterói: Medicina (1926), Farmácia e Odontologia (1912), Direito (1912) e Medicina 

Veterinária (1936), agregando também outras cinco instituições, sendo três escolas 

estaduais – Engenharia (1952), Serviço Social (1945) e Enfermagem (1944) e outras duas 

faculdades particulares: Filosofia (1947) e Ciências Econômicas (1942). 

Inicialmente a vida institucional da UFF “foi conturbada por uma acirrada luta 

pelo poder, a começar pela heterogeneidade de sua formação e pela indefinição 

estatutária” (PAULA, 2008, p. 17). Com a instauração do governo militar no país, a UFF 

se acomodou estruturalmente ao modelo imposto pela Lei nº 5540/68, que instituiu a 

Reforma Universitária. 

 

 

http://www.uff.br/sites/default/files/arquitetura.jpg-
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Rio_de_Janeiro
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Figura 2- Mapa da UFF na cidade de Niterói 

 Fonte: http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0. Acesso em: 12/04/2017. 

Em Niterói, a UFF confunde-se com a geografia da cidade, possuindo órgãos e 

unidades localizadas em vários bairros – Icaraí, Centro, São Domingos, Gragoatá, Boa 

Viagem, Ingá, Barreto, Charitas, Vital Brazil e Santa Rosa- e incorporados a rotina dos 

moradores.  

Em 1961, recém-criada, a UFF contava com 60 docentes, 170 funcionários e 3.000 

alunos (UFF, 2017a). Hoje possui a seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

1- Reitoria 7- Faculdade de Farmácia 

2- Campus do Gragoatá 8- Faculdade de Veterinária 

3- Campus da Praia Vermelha 9- Instituto de Arte e Comunicação Social 

4- Campus do Valonguinho 10- Instituto de Biologia 

5- Faculdade de Direito 11- Hospital Universitário Antônio Pedro 

6- Faculdade de Enfermagem 12- Hospital Universitário de Medicina Veterinária 

 

 

 

http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
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Figura 3- Organograma da UFF 

 
                Fonte: UFF (2017c). Acesso em: 12/04/2017. 
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Atualmente a UFF é constituída por 3515 docentes ativos, 4312 Técnicos 

Administrativos efetivos e 62933 alunos de graduação36. Essa instituição oferece 135 

cursos de graduação (129 presenciais e 6 pertencentes à Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) em convênio com o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio 

de Janeiro-CEDERJ37), 121 cursos de pós-graduação stricto sensu (42 cursos de 

doutorado, 60 cursos de Mestrado Acadêmico, 19 cursos de Mestrado Profissional 

presenciais e 2 à distância), 201 cursos de pós-graduação lato sensu (184 presenciais e 17 

à distância), além de 104 cursos de extensão (UFF, 2017f; 2017g; 2017h). 

    Figura 4- Os campi da UFF 

       Campus Gragoatá       Campus Praia Vermelha     Campus Valonguinho         Campus HUAP 

 

  Fonte: http://www.uff.br/?q=uff-em-niteroi. Acesso em: 12/04/2017. 

 

A estrutura física da UFF em Niterói conta com quatro campi (Valonguinho, 

Gragoatá, Praia Vermelha e Hospital Antônio Pedro), 41 unidades de ensino (24 

Institutos, 10 Faculdades, 6 Escolas e 1 colégio de aplicação- COLUNI), 124 

Departamentos de Ensino, 1 biblioteca central e 30 setoriais, 490 laboratórios, Hospital 

Universitário Antônio Pedro, Farmácia Universitária, 2 unidades de ensino técnico no 

interior fluminense (o Colégio Nilo Peçanha, em Pinheiral e o Colégio Técnico Agrícola 

Idelfonso Bastos Borges em Bom Jesus de Itabapoana), 1 núcleo experimental, 1 fazenda 

escola em Iguaba Grande  . Além disso, conta com 11 unidades no interior, 28 polos da 

Universidade Aberta do Brasil e uma unidade avançada em Oriximiná, no Estado do Pará 

(UFF, 2017b). 

                                                             
36 Nesse cômputo dos servidores foram considerados os dados de maio de 2017 do SIAPE-UFF. Para o 

cálculo dos alunos foram utilizados os dados do Sistema Acadêmico de Graduação de junho de 2017 (UFF, 

2017f; 2017g). 

37 O Consórcio CEDERJ é formado por sete instituições públicas de ensino superior: CEFET, UENF, UERJ, 

UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO. O CEDERJ conta atualmente com 15 cursos de graduação a distância 

(CEDERJ, s.d.). 

http://www.uff.br/sites/default/files/acordo_cooperacao_cederj.pdf
http://www.uff.br/?q=uff-em-niteroi


64 

 

Completam esse quadro os equipamentos da área cultural e artística, que são: 1 

teatro, 1 cinema, 1 galeria de arte, 1 espaço de fotografia,1 orquestra sinfônica, 1 conjunto 

de música antiga, 1 quarteto de cordas, 1 editora e 4 livrarias (UFF, 2017k). 

A UFF é uma universidade relativamente nova, com seus cerca de 56 anos de 

existência. A partir da década de 1990, passou a ter um crescimento significativo. Mais 

recentemente, com a adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI)38 e com a apresentação do maior projeto 

de expansão e interiorização do país, gerou investimentos vultosos em infraestrutura, 

equipamentos e mobiliário, bolsas, custeio e recursos humanos, que impulsionaram a 

expansão que pode ser constatada a seguir:  

Quadro 2- Crescimento da UFF 

 1961 2010 2017 

Docentes 60 3078 3514 

Técnicos Administrativos* 170 4695 4406 

Alunos matriculados 3000 26154 66186** 

Unidades de Ensino  32 41 

Unidades no interior  4 11 

Cursos de graduação  94 132 

Cursos de pós-graduação  242 322 

Cursos de extensão  115 104*** 

Laboratórios  349 490 

Bibliotecas  24 30 

Colégio de Aplicação  1 1 

Hospital  1 1 

Farmácia  1 1 

Núcleo Experimental 1 1 1 

Fazenda Escola  1 1 

Unidade Avançada  1 1 

Polos EAD  27 28 

Unidades de Ens. Técnico  2 2 

Orquestra Sinfônica 1 1 1 

Editora  1 1 

Livraria  2 4 

Galeria de Arte  1 1 

Cinema  1 1 

Teatro  1 1 

Conjunto de Música Antiga  1 1 

Quarteto de Cordas  1 1 

Espaço de Fotografia  1 1 

*Não estão incluídos os funcionários terceirizados 

** Somente os dados da graduação são de 2015 

*** Dados de 2016 

    Fonte: http://www.uff.br/?q=historico e Sistema de Transparência da UFF (2017j)-  

    Dados de 03/17. Acesso em: 12/04/2017. 

                                                             
38 O REUNI foi criado no Governo Lula por meio do Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007. 

http://www.uff.br/?q=historico
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A expansão de vagas discentes, tanto na sede como no interior do Estado, tem sido 

uma tendência desde os primórdios da UFF. Para atender ao princípio da interiorização a 

UFF desenvolve atividades também em outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

como demonstrado a seguir: 

Figura 5- Unidades acadêmicas no interior do Estado do Rio de Janeiro 
 

 

   Fonte: UFF (2017i). Acesso em: 11/06/2017. 

 
 
 

 

 

1- Angra dos Reis                            6- Petrópolis 

2- Campos dos Goytacazes             7- Rio das Ostras 

3- Macaé                                          8- Santo Antônio de Pádua  

4- Nova Friburgo                             9- São Pedro da Aldeia 

5- Oriximiná-PA 
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Figura 6- Polos da Universidade Aberta do Brasil que oferecem Cursos de graduação a 

distância da UFF, em convênio com o CEDERJ-RJ          

 Fonte: http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0. Acesso em 12/04/2017. 

 

Diante do panorama apresentado, é possível perceber que, com a adesão ao 

REUNI, a interiorização da UFF ganhou vulto, principalmente com o fomento da EAD. 

Segundo a série histórica do Censo da Educação Superior, de 2005 a 2014, com isso, a 

UFF dobrou a oferta de vagas presenciais e triplicou a oferta de vagas na Educação à 

Distância (EAD), assumindo a liderança entre as IFES na oferta de vagas de graduação 

(UFF, 2017b). 

 Para além dos aspectos estruturais e quantitativos, é preciso se pensar na 

qualidade do ensino ofertado. Para tanto, a UFF prevê em seus Referenciais que: 

Para avançar na direção de uma concepção de Universidade 

comprometida com o social teremos de reconhecer que a ação 

pedagógica está presente em todas as dimensões e estruturas que 

caracterizam a Universidade, não se reduzindo, portanto, àquilo que 

ocorre na sala de aula e nos conhecimentos transferidos. Teremos de 

reconhecer, também, que o projeto pedagógico de cada curso 

 
Legenda: 

1- Angra dos Reis 8-  Itaguaí 15- Paracambi 22- São Fidélis 
2- Barra do Piraí 9- Itaocara 16- Petrópolis 23- S. Francisco de Itabapoana 
3- Belford Roxo 10- Itaperuna 17- Piraí 24- São Gonçalo 

4- Bom Jesus de Itabapoana 11- Macaé 18- Resende 25- São Pedro da Aldeia 
5- Campo Grande 12- Niterói 19- Rio Bonito 26- Saquarema 

6- Cantagalo 13- Nova Friburgo 20- Rio das Flores 27- Três Rios 
7- Duque de Caxias 14- Nova Iguaçu 21- Rocinha 28- Volta Redonda 

 

http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
http://www.uff.br/?q=vagas
http://www.uff.br/?q=uff-entre-outras-ifes


67 

 

materializa-se no cotidiano, através das práticas que o caracterizam, dos 

modelos que estimula, das atitudes e valores que promove e incentiva, 

assim como dos recursos materiais disponíveis (UFF, 2012, p. 26). 

Em outras palavras, é preciso problematizar que qualidade de ambiente e que 

relações estamos tecendo em nosso cotidiano, uma vez que isso resvala em qualquer 

prática educativa, nas subjetividades e, quiçá na saúde de professores, funcionários e 

estudantes. 

O nosso trabalho caminha no sentido de contribuir com esse objetivo da UFF, 

porém, em função de seu gigantismo, foi preciso fazer um recorte metodológico que nos 

levou a optar por pesquisar apenas as três unidades que descreveremos a seguir. 

 

2.4.1- A Faculdade de Educação 

 

 

Figura 7- Faculdade de Educação 

 
   Foto por: Simone Evangelista. Tirada em 11 de julho de 2016. 
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A opção de escolher a Faculdade de Educação como um dos espaços a ser 

cartografado, se deu por ser uma representante da grande área das Ciências Humanas, por 

ser a nossa área de formação e atuação profissional e por representar o campo de estudos 

da tese em questão.  

A Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (FEUFF) teve sua 

origem na Faculdade Fluminense de Filosofia (FFF). A FFF foi criada em 1947 como 

uma instituição privada de ensino superior e em 1960 foi incorporada ao que hoje é UFF 

(UFF, 2017k).  

A FEUFF está localizada no bloco D do campus Gragoatá, no bairro de São 

Domingos, constituindo-se como uma importante instituição brasileira no campo da 

formação dos profissionais da educação e da produção da pesquisa educacional. Possui 

dois Departamentos (Fundamentos Pedagógicos e Sociedade, Educação e 

Conhecimento), reunindo cento e oito professores. A sua estrutura administrativa segue 

o organograma abaixo: 

Figura 8- Organograma da Faculdade de Educação da UFF 

 

 

Fonte: http://www.uff.br/?q=organogramas (com adequações feitas pela autora). Acesso em: 12/04/2017. 
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- Ensino de História e Ciências Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Educação e Relações Raciais                             

                                        -  Educação Especial e Inclusiva 
                   -  Educação e Relações Raciais (EAD) 
 
                         

http://www.uff.br/?q=organogramas
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A FEUFF oferece regularmente, além do curso de Graduação em Pedagogia, as 

disciplinas pedagógicas para todos os cursos de licenciatura da UFF. Nesse sentido, 

cumpre um papel social de extrema relevância, já que forma além dos pedagogos, todos 

os demais professores que atuarão nos anos finais do ensino fundamental e também no 

ensino médio. 

A Faculdade de Educação da UFF oferece também cursos de pós-graduação, com 

6 opções em nível de Especialização (lato sensu), além dos já consolidados cursos de 

Mestrado e Doutorado (stricto sensu) em Educação, criados em 1971 e 1995, 

respectivamente. Do ponto de vista da sistematização das atividades de pesquisa e de 

extensão, a FEUFF compreende vários coletivos, organizados sob a forma de núcleos de 

estudos e pesquisas, laboratórios e grupos de ensino, pesquisa e extensão. 

Com um universo de 943 alunos matriculados na graduação e 108 professores39, 

a FEUFF tem como missão social: 

[...] a reconstrução da educação pública básica no Brasil e o 

aperfeiçoamento continuado das condições de trabalho e de formação 

de seus profissionais. No entanto, embora tenha a educação escolar 

como foco central, a FEUFF, através de suas ações de ensino, pesquisa 

e extensão, busca também fortalecer a compreensão de que as práticas 

pedagógicas que se realizam fora do campo escolar constituem-se em 

rico objeto de investigação e importante área de intervenção político-

social (UFF, 2017k, s.p.). 

Em outros termos, a FEUFF, através de seu projeto curricular que está em vigor 

desde 2010, tem como pressuposto básico considerar a abrangência e a diversidade da 

ação do pedagogo e dos profissionais que atuam na área de Educação diante da própria 

amplitude do campo educacional.  

 

 

 

                                                             
39 Todos os dados apresentados nesta seção foram obtidos através do Sistema de Transparência da UFF, 

tendo como referência o Sistema Acadêmico de Graduação, de abril de 2017. 
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2.4.2- O Instituto de Física 

 

Figura 9- Instituto de Física da UFF 

  

Foto por: Simone Torres Evangelista. Tirada em 17 de abril de 2016. 

 

A escolha do Instituto de Física buscou contemplar uma área e um espaço em que 

os professores atuam com grande ênfase na pesquisa, abrangendo desde os fenômenos e 

as estruturas mais fundamentais da natureza, até o estudo das partículas subatômicas do 

Universo.  

O Instituto de Física (IF) surgiu em 1967 com a função básica de oferecer 

disciplinas necessárias aos cursos, já existentes na UFF, de Engenharia, Matemática, 

Química, Geografia, Farmácia. Esta situação perdurou até a criação do Curso de 

Graduação em Física, o que ocorreu em março de 1970. O curso foi estruturado para 

oferecer as duas habilitações: Licenciatura e Bacharelado. Em 1976, o Programa de pós-

Graduação Stricto Sensu obteve seu primeiro credenciamento com o curso de Mestrado e 

em 1985 iniciou-se o curso de Doutorado em Física (UFF, 2017r). 

Em 1980, foi criado com a participação do IF, o Curso de Especialização em 

Ensino de Ciências (modalidades: Biologia, Ciências, Física e Química), visando 
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aprimorar a formação de professores em exercício no ensino de 1º e 2º graus (UFF, 

2017m). 

 

Até 1994, o IF estava localizado no campus Valonguinho e funcionava nas antigas 

instalações do Outeiro São João Batista. A partir de então, passou a operar suas atividades 

no campus Praia Vermelha, no bairro de Boa Viagem, em um prédio planejado para 

atender às suas especificidades. 

Com o REUNI, o IF teve a sua estrutura ampliada com a construção de uma torre 

anexa com sete andares que comportam um auditório, salas de computação, gabinetes de 

professores e administração, que se agregaram à antiga instalação que já possuía os 

laboratórios de Pesquisa, os laboratórios didáticos, utilizados pelas disciplinas que são 

oferecidas pelo Departamento de Física, os laboratórios de computação, para os 

estudantes de graduação e pós-graduação em Física,  a biblioteca 

setorial especializada, oficinas eletrônica e mecânica e a Casa da Descoberta - espaço de 

divulgação de ciência voltado para estudantes do ensino fundamental, médio e para o 

público em geral (UFF, 2017l). 

 Atualmente, o IF possui um único departamento, pois o corpo docente entende 

que uma divisão em vários departamentos traria mais problemas do que benefícios. Eles 

acreditam que o Departamento único favorece o entrosamento entre as atividades de 

ensino de graduação e pós-graduação, uma vez que não há exclusividade de atuação de 

um docente/pesquisador em disciplinas de um ou de outro nível de ensino. Pelo contrário, 

existe um rodízio obrigatório envolvendo disciplinas destes diferentes níveis, no qual 

tomam parte todos os professores credenciados no curso de pós-graduação. Esta 

integração entre os cursos de graduação e pós-graduação sempre foi e continua sendo uma 

das marcas distintivas do Departamento de Física, que reúne setenta e dois professores.  

Outra característica muito importante do Departamento é o alto nível de 

qualificação acadêmica exigido para contratação de novos professores. 

Já existe uma tradição consolidada de abertura de concursos públicos 

exclusivamente para professor adjunto ou titular, com banca constituída 

somente por membros externos, convidados dentre os pesquisadores 

mais renomados da física brasileira (UFF, 2017l, s.p.). 

 

 

http://www.if.uff.br/index.php/pt/laborats-de-pesquisa-pesquisa-74
http://www.if.uff.br/index.php/pt/contato?task=view
http://www.bibliotecas.uff.br/bif/
http://www.bibliotecas.uff.br/bif/
http://www.if.uff.br/pt/contato/contatos-outros
http://www.if.uff.br/pt/contato/contatos-outros
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A sua estrutura administrativa segue o seguinte organograma: 

 

 

Figura 10- Organograma do Instituto de Física da UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.uff.br/?q=organogramas (com adequações feitas pela autora). Acesso em: 12/04/2017. 

 

Com um universo de 660 alunos matriculados na graduação e 72 professores40, o 

IF continua atendendo a outros cursos de graduação: Arquitetura, Engenharia, Engenharia 

Química, Farmácia, Física, Geografia, Informática, Matemática, Química e Química 

Industrial. Para além disso, possui cursos de pós-graduação lato sensu em Ensino de 

Ciência (modalidades Física e Ciências) e stricto sensu - Mestrado e Doutorado em Física 

                                                             
40 Todos os dados apresentados nesta seção foram obtidos através do Sistema de Transparência da UFF, 

tendo como referência o Sistema Acadêmico de Graduação, de abril de 2017. 

Instituto de Física

(EGF)

Coordenação dos 

Cursos de Graduação

Secretaria dos Cursos de 

Graduação em Física

Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação 
Stricto Sensu

Secretaria do Curso de 

Pós-Graduação em Física

Departamento de

Ensino

Secretaria do 
Departamento de Física

Secretaria do 

Laboratório Didático 

Colegiado do

Instituto de Física

(CEGF)

Secretaria do 

Instituto de Física 

(SA/EGF)

Área de Pesquisa – EGF

(AP/EGF)

Cursos de Graduação                     Curso Stricto Sensu                                 Departamento de Ensino 
Licenciatura em Física                     Mestrado em Física                                Física 
Bacharelado em Física                    Doutorado em Física 
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(UFF, 2017s). Considerando todas essas atividades, o IF atende, em média, a uma 

população discente de cerca de 2000 estudantes por semestre. 

O Instituto de Física tem como objetivo para o bacharelado preparar o estudante 

tanto para desenvolver atividades de pesquisa na área, como também para o desempenho 

de funções que exijam uma sólida formação em Física (UFF, 2017n). No que tange à 

Licenciatura, o IF foca na preparação dos professores para a atuação no ensino médio, a 

partir de uma formação básica em mecânica, eletromagnetismo, termofísica e mecânica 

quântica, para além dos conhecimentos específicos em física da matéria condensada, 

física atômica e molecular, óptica e física nuclear e de partículas (UFF, 2017o). 

Em síntese, o IF tem como missão social formar bacharéis e licenciados capazes 

de dominar conteúdos e métodos fundamentais para a atuação em qualquer ramo do 

conhecimento, da área de Física. 

 

2.4.3- A Faculdade de Direito 

 

Figura 11- Faculdade de Direito da UFF 

       
Fonte: http://www.uff.br/sites/default/files/direito2.jpg. Acesso em: 15/04/2017. 

 

A seleção da Faculdade de Direito para integrar a pesquisa de campo deste 

trabalho de deu por ser o Direito, uma das carreiras imperiais (COELHO, 1999; 

VARGAS, 2010), buscando contemplar uma área que valoriza a participação de seus 

http://www.uff.br/sites/default/files/direito2.jpg
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bacharéis em atividades de assessoria jurídica, prestando assistência tanto à comunidade, 

através de suas atividades junto aos órgãos públicos, quanto em empresas privadas.  

A Faculdade de Direito foi fundada em 1912, como associação civil, na cidade do 

Rio de Janeiro com o nome de Faculdade de Direito Teixeira de Freitas. Porém, em 1915, 

com a sua fusão com a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, passou a funcionar na 

cidade de Niterói como Faculdade de Direito de Niterói (UFF, 2017p, p. 4). 

Em 1936, houve a federalização da Faculdade, mas foi em 1960 que foi 

incorporada ao então Ministério da Educação e Cultura, passando a integrar, juntamente 

com outras quatro faculdades federais já existentes em Niterói, a UFERJ. Finalmente, em 

1965, com a homologação do nome atual da UFF, a Faculdade passou a ter a denominação 

de Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF, 2017p, p. 4). 

A Faculdade de Direito tem a sua sede isolada no Ingá, adquirindo, após o REUNI, 

a sua segunda unidade no mesmo bairro. A unidade I, que é a sede da Faculdade de 

Direito, possui um prédio em estilo clássico construído em linhas sóbrias, mas, como 

assinalado no próprio site da faculdade, sofreu “obras vultosas de adaptação a fim de 

instalar-se condignamente e assegurar as condições necessárias à eficiência do ensino, ao 

conforto e ao desenvolvimento cultural dos alunos” (UFF, 2017q, s.p.). 

Figura 12- Átrio e Hall de entrada da Faculdade de Direito da UFF 

 

                          Foto por: Simone Evangelista. Tirada em 19 de junho de 2016. 

O edifício da Faculdade de Direito possui atmosfera elegante, apresentando a 

formalidade acadêmica e a pompa de um tribunal de júri.  As suas instalações internas 
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são: varanda, vasto hall e átrio, instalações para todo o serviço administrativo, 

dependências sanitárias, sede do Centro Acadêmico e seis salas de aulas, sendo que umas 

possuem bancadas em semicírculos e outras carteiras individuais (UFFq, 2017, s. p.). 

Todas apresentam perfeitas condições de acústica, luz e refrigeração.  

Figura 13- Salas de aula da Faculdade de Direito da UFF 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fonte: https://designvisualuff.files.wordpress.com/2011/07/faculdade-de-direito-da-uff.pdf. Acesso em: 

15/04/2017. 

O espaço externo comporta um ginásio, um amplo auditório para grandes 

solenidades e recinto apropriado para abrigar os estudantes nos intervalos das aulas, 

proporcionando-lhes nas horas de folga os benefícios do convívio social. Além disso, 

entre a Faculdade e o Ginásio, foi instalada uma cantina.  

Com o REUNI, a Faculdade de Economia foi transferida para o campus Gragoatá 

e a Faculdade de Direito passou a ocupar o seu prédio, localizado também no Ingá. O 

‘Casarão”, como é conhecido, passou, então, a ser a Faculdade de Direito II. Para além 

desses dois espaços, a Faculdade ainda ocupa algumas salas no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, no Bloco O do campus do Gragoatá, para as aulas da Pós-

Graduação. 

Atualmente, a Faculdade de Direito possui seis Departamentos (Direito Privado, 

Direito Público, Direito Aplicado, Ciências Judiciárias, Prática Jurídica e Direito 

Processual), que reúnem oitenta e sete professores. A estrutura administrativa da 

Faculdade de Direito segue o organograma a seguir: 

https://designvisualuff.files.wordpress.com/2011/07/faculdade-de-direito-da-uff.pdf
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Figura 14- Organograma da Faculdade de Direito da UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Fonte: http://www.uff.br/?q=organogramas (com adequações feitas pela autora). Acesso em: 12/04/2017. 

A Faculdade de Direito da UFF oferece cursos de graduação presencial e à 

distância. Na pós-graduação, conta com 5 opções em nível de Especialização (lato sensu), 

além de 3 Programas stricto sensu. O curso de Direito ainda desenvolve, no Centro de 

Niterói, atividades de extensão através do Centro de Assistência Jurídica da Universidade 

Federal Fluminense (CAJUFF) -  órgão muito importante para o aprendizado prático dos 

estudantes, que presta assistência à comunidade com supervisão de advogados 

profissionais. 
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http://www.uff.br/?q=organogramas
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Em seus três cursos, sendo um em Niterói e dois no interior (Volta Redonda e 

Macaé), a Faculdade de Direito possui um universo de 558141 alunos matriculados na 

graduação, sendo 1945 alunos presenciais e 3636 alunos à distância, tendo como missão 

social: 

Formar bacharéis em Direito capazes de saberem utilizar os 

conhecimentos do universo do Direito, da legislação e das normas afins, 

relacionando-os e aplicando-os à realidade; de avaliarem, 

adequadamente, as situações provenientes da multiplicidade dos 

conflitos entre o fato e a norma, através da vivência do fenômeno 

jurídico, por meio da simulação e de casos concretos; de demonstrarem 

senso crítico e habilidade intelectual, como resultado da sequência, 

continuidade e regularidade no processo de aprendizagem e da 

integração das experiências oferecidas pelo Curso (UFF, 2017r, s.p.). 

Enfim, o curso objetiva munir o estudante de Direito dos conhecimentos 

necessários e essenciais ao desempenho de sua função, sugerindo para o aprofundamento 

profissional a especialização como estratégia para o desenvolvimento de conhecimentos 

específicos de uma determinada subárea, já que o campo do Direito é muito amplo.  

 

2.5- Estratégias de produção e análise de dados 

 

Para compreender o complexo cotidiano de trabalho dos professores da UFF, suas 

subjetivações, relações e práticas foi preciso enveredarmos por caminhos que 

funcionassem como verdadeiros dispositivos de criação de conhecimentos a partir de 

sensações, vivências, do cultivo da atenção concentrada, da espreita dos movimentos, dos 

processos e das intensidades, enfim, das experiências − produções de subjetividades que 

religam a pesquisa à vida. 

 
As estratégias utilizadas nesta investigação foram a observação direta dos espaços, 

a pesquisa bibliográfica, as narrativas das trajetórias profissionais, obtidas por meio de 

entrevistas e encontros e o diário de campo utilizado para registrar reuniões, eventos, 

situações de ‘bastidores’, festas, caronas, confraternizações, orientações, aulas, etc. 

Cenários e fatos registrados, analisados e cartografados à luz dos autores estudados, das 

                                                             
41 Todos os dados apresentados nesta seção foram obtidos através do Sistema de Transparência da UFF, 

tendo como referência o Sistema Acadêmico de Graduação, de abril de 2017. 



78 

 

experiências e dos movimentos instituintes e instituídos que operavam nas três unidades 

pesquisadas. 

Assim sendo, todo o material da pesquisa foi sendo produzido de forma 

simultânea ao convívio com o campo de pesquisa, sem que nos preocupássemos com uma 

ordem cronológica. 

A ideia de observar e analisar as discussões, os eventos, as orientações, as 

reuniões, os corredores, as aulas, tudo isso está relacionado com a noção de 

multiplicidades que se constituem na própria realidade. Nesse sentido, não poderíamos 

nos restringir a analisar fatos isolados, tampouco os efeitos das políticas públicas voltadas 

para a educação superior, ou mesmo daquelas que dizem respeito às políticas 

institucionais ou da gestão.  

Era preciso entender diversos dos fios que compunham esse grande novelo do 

cotidiano docente da UFF, visualizando como todas estas instâncias podem se relacionar, 

provocando, instigando, estimulando, capturando sujeitos, expandindo e encolhendo 

vibrações, produzindo ou destruindo a saúde docente, os desejos dos professores, suas 

possibilidades produtivas, enfim, produzindo subjetividades. 

Durante os encontros com os professores que se dispuseram a narrar suas 

trajetórias profissionais, alguns documentos foram disponibilizados por esses docentes, 

de modo que também nos utilizamos de fontes secundárias (análise documental) que 

demonstravam de alguma forma o processo vivido por esses atores. Eles foram: e-mails, 

documentos internos, projetos, pareceres de órgãos de fomento, de revistas e/ou 

congressos aos quais os docentes submeteram seus trabalhos. Essa ‘garimpagem’ foi feita 

com intuito de registrar a história, captar os sujeitos e suas afetações em diferentes 

momentos do processo. 

Durante toda a produção de dados, que começou em 2014 com a observação, o 

levantamento bibliográfico e a utilização do diário de campo e terminou em outubro de 

2016 com os encontros/entrevistas que, entre outras coisas, possibilitaram ouvir as 

narrativas das trajetórias profissionais dos professores, buscamos seguir a recomendação 

de Deleuze de nos abrirmos às diferenças, nos deixando afetar pelas forças da experiência 

e pelo atravessamento do outro, como um ato ético e político de respeito a vida e aos 
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conflitos concretos experienciados por cada um. Tratou-se de uma abertura constante às 

diferenças, já que elas são produzidas em série pelos movimentos, pelas rupturas, pelas 

fissuras do devir, sem ordem específica, sem regras, sem começo e nem fim, podendo 

surgir em qualquer lugar ou tempo, não importando distinguir o que é mais ou o menos 

‘verdadeiro’. 

Exatamente por considerar que as diferenças e os movimentos de devir não têm 

uma ordem cronológica e um momento agendado para ocorrer, é que se fez necessário 

que as análises dos dados ocorreram de forma simultânea aos acontecimentos, a fim de 

registrar as sensações, os conflitos, as contradições, aspectos de um campo vivo. 

A todo momento os dados foram vistos e revistos e a cada olhar uma nova 

anotação. Dados, dados e mais dados produzidos: anotações no diário de campo, a 

transcrição das narrativas das trajetórias profissionais, a transcrição de todas as falas 

ouvidas no campo... 

Olhar para o enorme volume de material produzido e pensar em organizá-lo para 

a escrita causou quase uma fobia. Ao mesmo tempo, surgiu a alegria de tê-los construído 

com muitas parcerias. Tudo foi tão rico, contundente, significativo... 

É hora de seguir em frente em mais um começo, o de dialogar com os aportes 

teórico-metodológicos e não faltam recursos para pensar, para acessar cenas, pensadores, 

pensamentos, sentimentos... e escrever. O final? Esse não existe. Tudo é movimento, é 

inspiração que suscita sempre outros começos. 

Agora buscaremos descrever alguns desses nossos começos. 

 

2.5.1- Revisão e Levantamento bibliográfico 

 

Considerando que a ciência é provisória, optamos por iniciar o nosso passeio 

acadêmico através de mapas (referenciais teóricos) que nos conduziram ao campo de 

produção acadêmica em torno da nossa temática de investigação.  
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Marconi e Lakatos (1996, p. 66), afirmam que a revisão bibliográfica é um 

procedimento metodológico que "abrange toda a bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo [...]" com vistas a enfoques inovadores. Ou seja, é a partir de 

todo esse referencial que se pode reunir o conhecimento provisório sobre a temática 

pesquisada, buscando formular outros conhecimentos e contribuições para a área de 

pesquisa. 

Para a revisão bibliográfica, que ocorreu simultaneamente à pesquisa empírica e 

de acordo com as demandas que surgiam, utilizamos diversos meios, tais como: livros, 

capítulos de livros, artigos científicos, pesquisas científicas, sites, dentre outros 

necessários à construção do referencial teórico.  

Para além da revisão bibliográfica, julgamos necessário aprofundar esse campo 

de estudos através de um levantamento bibliográfico, que contribuiu com pistas 

fundamentais acerca do corpus teórico, mas também produziu muitas angústias 

metodológicas, que foram sendo eliminadas à medida em que a pesquisa avançava. 

Esse levantamento bibliográfico foi realizado a partir das seguintes fontes: 

Banco de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), Banco de dados do Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Google Acadêmico e Banco de Teses e Dissertações da Capes. Sendo que neste último 

só estavam disponíveis os trabalhos dos anos de 2011 e 2012, enquanto que nas demais 

fontes o recorte temporal foi de 2000 a 2015. 

O nosso recorte temporal ocorreu, tendo em vista a existência de um 

levantamento, realizado pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Psicologia, Educação e 

Cultura (NEPPEC) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

que rastreou a produção teórica na área de Psicologia da Educação sobre Trabalho e 

Subjetividade inicialmente em três universidades brasileiras (UERJ, UNICAMP e UFG) 

no período de 1990 a 1999. Os seus resultados parciais foram apresentados, em 2003, no 

I Encontro Estadual de Didática e Prática de Ensino (EDIPE) e se encontram, na íntegra, 

no Anexo 1 desta Tese.  

Esse mesmo núcleo de estudos teve um projeto desenvolvido no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Esse levantamento 
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manteve os mesmos critérios do anterior, porém, incluiu em seu universo a Universidade 

Católica de Goiás. Os resultados foram apresentados em 2004 e o projeto completo se 

encontra no Anexo 2. 

Os levantamentos do NEPPEC nos permitiram compreender o campo de 

discussão dos temas Trabalho e Subjetividade. Porém, nós buscamos, com nosso recorte 

temporal, além de manter certa continuidade da pesquisa do NEPPEC, ter uma 

compreensão mais atualizada (2000 a 2015) da produção teórica que abarca esses temas. 

Tendo em vista o foco de nossa pesquisa, demos ênfase aos temas do Trabalho, 

Subjetividade e Saúde dos docentes universitários, sem, no entanto, restringir a área 

científica do levantamento, o que nos possibilitou ter um panorama ampliado ao observar 

as tendências teóricas desse campo de pesquisa para além da Educação e da Psicologia.   

Para a elaboração da relação abaixo, foram considerados Artigos acadêmicos, 

Dissertações e Teses a partir do cruzamento de palavras-chave. O critério utilizado foi o 

cruzamento de todas as palavras-chave com todas aas delimitações, produzindo vinte e 

quatro possibilidades de pesquisa, como demonstrado a seguir:  

Quadro 3 - Categorias teóricas do levantamento bibliográfico 

 

 

 

                  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O universo considerado no levantamento realizado constitui-se de 75 trabalhos, dos 

quais apenas 13% são pesquisas de Doutorado, como a nossa. Ou seja, quase a metade 

dos estudos sobre a saúde do docente universitário se concentra em pesquisas de 

Mestrado. 

 

Palavras-chave Delimitações 

• Adoecimento docente 

• Adoecimento professor  

• Saúde docente 

• Saúde professor 

• Burnout professor  

• Estresse ocupacional 

➢ Ensino Superior Universitário 

➢ Graduação 

➢ Universidade 

➢ Pós-graduação 



82 

 

Figura 15- Tipos de trabalhos acadêmicos encontrados no levantamento bibliográfico 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

A maioria dos trabalhos analisados, e que abordam o tema 

saúde/trabalho/subjetividade docente, tendem a fazê-lo a partir de um enfoque individual, 

ou seja, continuam entendendo os problemas relacionados à saúde do professor muito 

mais como um processo biopsíquico do que como um processo social. Em outras palavras, 

a clínica moderna mantém a tendência de deslocar o foco do doente, com toda a 

complexidade que o constitui, para a doença, o que reforça “a dominação (bio)médica na 

definição dos problemas e intervenções terapêuticas em saúde, em detrimento de outras 

perspectivas e sujeitos” (CASTELLANOS, 2014, p. 1067). 

Figura 16- Áreas do conhecimento das pesquisas realizadas sobre a saúde dos docentes 

universitários

        
 Fonte: Elaborado pela autora 
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Se somarmos os estudos realizados na área das Ciências da Saúde (médicas) com os 

desenvolvidos no campo da Psicologia, teremos o espantoso percentual de 59% dos 

trabalhos. Isso implica afirmar que embora a área de Educação apareça com 17% dos 

estudos, ainda são escassas as pesquisas desenvolvidas nesta área, acerca da saúde dos 

seus profissionais. 

Por outro lado, como demonstrado na figura abaixo, o predomínio das pesquisas 

acerca da saúde do professor universitário está no contexto das Instituições de Educação 

Superior (IES) públicas, sugerindo que mais pesquisas contemplem tanto o contexto das 

instituições comunitárias e privadas, quanto tratem de estudos comparativos entre as 

distintas IES. 

Figura 17- Lócus das pesquisas consideradas no levantamento bibliográfico           

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Também a partir desse gráfico é possível afirmar que a opção de não identificar 

o tipo de IES pesquisada conduz à limitação do conhecimento. A generalização e 

homogeneização dos contextos, além de não considerar toda a complexidade dos diversos 

ambientes de atuação do professor, pode ter o aspecto negativo de omitir espaços 

problemáticos de trabalho que demandariam possíveis intervenções, com vistas à 

melhoria das condições de labor docente. 
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O levantamento bibliográfico detalhado acerca do campo de estudo foi de suma 

importância para percebermos que a corrente hegemônica, nas abordagens de saúde 

docente, encarna o modelo da representação, entendendo o mundo e o conhecimento 

como dados a priori, prontos, imutáveis, representados por uma única prática, criando 

um perfil para os profissionais ou para as doenças que os acometem. Em outras palavras, 

a maioria das pesquisas analisadas parte de generalizações que reduzem a complexidade 

do fenômeno investigado.  

Afirmamos isso após a análise que nos apontou que a maioria dos trabalhos 

relacionados à saúde docente na universidade está baseada no paradigma da 

cientificidade, no qual há a prevalência de inquéritos com fins estatísticos, pautados na 

neutralidade, na objetividade, na experimentação e na generalização do conhecimento 

produzido (TITTONI e JACQUES, 1998), como pode ser observado abaixo:  

Figura 18 – Procedimentos metodológicos utilizados pelas pesquisas sobre a saúde dos 

docentes universitários 

         
                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Consideramos o uso de questionários/inquéritos uma limitação dos aspectos 

subjetivos, uma vez que cada sujeito vivencia as situações de maneira singular. Ou seja, 

o que pode ser um desprazer/ sofrimento para um, pode trazer satisfação/ prazer para 

outro.  

60%17%

1%

14%

5%

3% Questionário/Inventário (43)

Entrevista Semiestruturada (12)

História de Vida (1)

Questionário e Entrevista (10)

Revisão Bibliográfica (4)

Pesquisa Documental (2)
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Outra questão que chama atenção é que a ênfase dada aos trabalhos acerca da 

saúde do professor universitário, demonstra quase um vazio bibliográfico no que se refere 

às dimensões das vivências, das relações acadêmicas e da subjetividade. 

A questão da subjetividade, quase sempre ignorado na literatura que aborda essa 

temática (LIMA e LIMA-FILHO, 2009, p. 79), está presente em apenas 3% dos trabalhos 

concluídos, de acordo com o nosso levantamento. Dos dois trabalhos levantados um tinha 

foco em uma IES pública (UFF) e o outro na Universidade de Campinas (UNICAMP), 

uma IES privada. Ambas as pesquisas adotaram perspectivas teóricas marxistas da 

Psicologia Sócio Histórica para abordar a temática da subjetividade e do trabalho docente 

universitário.  

Lima (2012) afirma que a consciência, atividade, afetividade e identidade são as 

categorias básicas do psiquismo que sustentam a Psicologia Sócio Histórica. “Assim, as 

distintas configurações subjetivas e do par consciente-inconsciente podem ser 

relacionados a distintos perfis de sujeito” (SILVA e MANCEBO, 2014, p. 490). 

Diante desse posicionamento teórico sobre subjetividade, apresentado tanto por 

Lima (2012) quanto por Silva e Mancebo (2014), percebemos claramente a adoção de 

duas dimensões freudianas de constituição do sujeito: consciente 

(interioridade/sentimentos/subjetividades) e inconsciente (exterioridade/percepções da 

realidade/objetividade). Ou seja, sob o entendimento de que o sujeito apreende a realidade 

a partir dos seus sentidos, de uma estrutura interior fixa. 

Sendo assim, é urgente refletir e pesquisar, a partir de outros referenciais 

teóricos, a subjetividade e suas conexões com o trabalho docente de modo a compreender 

os processos através dos quais as experiências de trabalho constroem e constituem modos 

de agir, pensar, sentir e constituir a saúde. Dialogar com outras correntes é enriquecedor 

para qualquer área de conhecimento, pois suscitam novos olhares, outras discussões, 

novas possibilidades. 
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Figura 19- Ênfase dada ao tema da subjetividade pelas pesquisas encontradas no 

levantamento bibliográfico 

          
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outra inferência possível é a de que a maioria desses trabalhos não identifica o 

nível de ensino em que atuam os professores pesquisados nas universidades. Essa 

característica do campo de pesquisa da saúde do professor universitário dificulta a 

compreensão das peculiaridades de cada segmento, principalmente quando a metodologia 

utiliza questionários fechados que não deixam margens à compreensão dos processos de 

produção das subjetividades. Portanto, podemos inferir que há uma fragilidade nesse 

campo de pesquisa, sendo necessária a realização de pesquisas que evidenciem as 

particularidades de cada segmento. O que sentem? Como veem sua condição de saúde? 

Seu nível de ensino tem sido afetado pelo cotidiano de trabalho? Como e por quais 

elementos?  

Embora a maioria das pesquisas realizadas não identifiquem os níveis de ensino, 

há, entre as que o fizeram, um predomínio de pesquisas focadas no nível da Pós-

Graduação, já que nesse segmento de atuação do professor universitário a pressão por 

produtividade e a competitividade são maiores, configurando o produtivismo acadêmico 

como um dos principais motivos de adoecimento docente.  

Entretanto, como sinalizamos anteriormente, é de extrema relevância olhar 

também para os outros níveis, buscando conhecer as suas realidades e suas condições de 

saúde. Seriam eles também acometidos pelo produtivismo acadêmico? Existem ou não 

elementos que afetam a saúde dos professores que atuam exclusivamente na graduação?  

 

3%

97%

Sim (2)

Não (73)
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Figura 20- Níveis de ensino em que atuam os professores nas IES investigadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante do exposto, realizar o levantamento bibliográfico foi fundamental para guiar a 

nossa pesquisa no sentido de olhar para a saúde docente sob o viés da subjetividade, 

considerando-a como um processo, o que nos direcionou também a adotar uma proposta 

metodológica alternativa para esse campo de pesquisa: a cartografia. 

2.5.2- Diário de campo 

 

Toda pesquisa exige o exercício da escrita, o registro. Em nosso caso, tomamos 

de empréstimo o recurso etnográfico do diário de campo, atividade que aproxima os 

métodos cartográfico e etnográfico42. 

O diário de campo consiste em uma escrita pensada como um dispositivo que vai 

dando o ritmo à pesquisa, possibilitando, a partir das experiências tecidas nos encontros, 

ensaiar novas maneiras de reinventar o mundo.  

                                                             
42 O método etnográfico tem como principal característica a interpretação dos sistemas de significados 

culturais dos sujeitos estudados, o que vai muito além da descrição de situações, ambientes, pessoas ou da 

mera reprodução do seu discurso e dos depoimentos. Para tanto, é necessário o mergulho do pesquisador, 

sua observação direta e a utilização do diário de campo como instrumento de registro dos momentos de 

observação do/sobre/ com objeto de estudo (GEERTZ, 2002; 2008). 
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[...] o dispositivo alia-se aos processos de criação e o trabalho do 

pesquisador, do cartógrafo, se dá no desembaraçamento das linhas que 

o compõem – linhas de visibilidade, de enunciação, de força, de 

subjetivação. Trabalhar com dispositivos implica-nos, portanto, com 

um processo de acompanhamento de seus efeitos, não bastando apenas 

pô-lo a funcionar (KASTRUP e BARROS, 2009, p. 79). 

A utilização do registro diário foi fundamental para marcar os movimentos, 

observações, devaneios, sentimentos, conversas e percepções, bem como para realizar os 

apontamentos do referencial teórico que seriam utilizados para dialogar com as pistas 

encontradas na pesquisa. Para Larrosa (2006, p. 189), “tanto o ensaio como o diário, 

obedecem à mesma regra que o relato de formação: a busca (talvez impossível) de um 

sentido, de uma direção, de um itinerário pessoal”. 

A anotações realizadas no diário de campo não seguiram uma ordem, uma 

organização técnica ou sequencial. Muito pelo contrário, foi realizado de forma 

anárquica, como o esboço da obra de um escultor que começa a moldar a massa sem 

saber, exatamente, que forma tomará. Tudo ocorreu de maneira ensaística, em uma ou 

várias tentativas de criar artifícios para marcar o vivido, às vezes de forma fragmentada, 

em outros momentos já dialogando com um referencial teórico.  

Eu ia registrando, na medida em que vivenciava, os movimentos, as intensidades, 

tais como ocorriam e provocavam o meu pensamento. Também serviu muito como um 

diário íntimo, cujas páginas serviam-me para desabafo, para apontar as minhas angústias, 

tristezas, dúvidas e alegrias, como no desabafo a seguir: 

“Ao convidar uma professora para participar de minha pesquisa, ela 

desqualificou o meu trabalho de todas as formas, no entanto, sugeriu que eu a citasse 

com um trabalho seu sobre o tema. Quando tentei confirmar a sua participação, ela 

perguntou quem era a minha orientadora. Nesse momento, ela justificou a sua não 

participação pelo fato de estar sem tempo e em vias de se aposentar. Para encerrar a 

conversa, sorriu-me com um ar irônico e debochado, dizendo: ‘fique tranquila porque 

você está sendo muito bem orientada’. Senti-me ultrajada, desrespeitada, uma mera peça 

de um sórdido jogo político de interesses” (Diário de campo, 03/05/2016). 

A pesquisa empírica é imprevisível e como diz Rodrigues (2006, p. 86), “não há 

garantias de um bom encontro. Pelo contrário existe também o risco de produzir efeitos 

de estagnação” (RODRIGUES, 2006, p. 86). No entanto, são, justamente, esses 

imprevistos que mais instigam e provocam o pensamento, pois, como nos aponta Spinoza 



89 

 

(2007), não é possível chegar à razão, à imaginação sem que haja uma experiência, uma 

interação com o mundo e os fluxos de afetos nele produzidos.  

Razão e experiência afetiva, imaginação e mundo, vida e escrita, todos são 

elementos que se implicam mutuamente. Apenas através das vivências de um corpo vivo 

é que podemos afetar e, da mesma forma, sentir em nosso corpo a presença do outro que 

nos afetou.  

Assim, o registro realizado no diário de campo mistura escrita e vida, que se 

nutrem, se potencializam, sendo ambas movidas por afetos, silêncios, gritos, revoltas, 

alegrias; sentimentos produzidos pelos encontros, que ao serem acionados pela memória, 

apontam para outras direções ainda não pensadas, instigando a produção do trabalho 

investigativo em construção. Em outras palavras, “o diário é um produto da pesquisa, 

mas, sobretudo, um produtor da mesma, operando como um dispositivo que gera saberes 

e realidades mais do que descreve” (BOCCO, 2009, p. 67). 

Como o diário de campo é uma escrita do presente, ele demanda releitura que nos 

conduzem a (auto)reflexões, (auto)avaliações, (des)construções que desembocam em 

reinvenções constantes, em devir. A escrita é inseparável do devir, ambos estão sempre 

inacabados, sempre em via de fazerem-se. Escrita e devir são processos que atravessam 

o vivido (DELEUZE, 1997), permitindo-nos produzir subjetividades. 

Como estratégia cartográfica, o diário de campo é uma escrita que reconstitui 

cenas dos movimentos vividos em distintos tempos e espaços que se relacionam com 

outros momentos e lugares.  Tudo se remete às várias vozes que o atravessam. Voz da 

pesquisadora misturada a uma multiplicidade de outras vozes que produziram as cenas e 

experiências narradas e vividas, por isso, é possível dizer que nunca escrevemos sozinhos. 

Trata-se de um “deserto povoado de todos esses grupos e de todos seus amigos, de todos 

seus devires” (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 14). 

Foram muitas páginas produzidas ao longo da pesquisa, que se proliferaram com 

os encontros com os professores que se dispuseram a narrar suas trajetórias profissionais, 

das quais falaremos a seguir. 
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2.5.3- As narrativas das trajetórias profissionais como procedimento 

 

Buscamos utilizar uma escrita que contemplasse o ato de expressar a força da 

experiência, apostando na produção de narrativas das trajetórias profissionais como 

possibilidade de conhecer os processos que subjetivam os professores da UFF em suas 

experiências laborais, assim como compreender os desejos que os movimentam e que 

produzem modos de existência, gerando saúde ou adoecimento.  

Os mapas que nos dispomos a desenhar traçam linhas que contribuem para mostrar 

o quanto as experiências profissionais vividas pelos professores da UFF demandam outras 

análises subjacentes à realidade. Entendemos que o contexto de uma investigação é tecido 

por elementos sobrepostos que, com a cartografia, podem evidenciar as paisagens 

implícitas nos panoramas profissionais desses docentes da educação superior brasileira. 

Sendo assim, as paisagens que trago nas minhas memórias, já não são só minhas, mas 

compostas por todas as trajetórias profissionais compartilhadas por todos os profissionais 

que viveram e vivenciaram os vários momentos desta pesquisa, possibilitando a 

construção de um novo eu múltiplo e, ao mesmo tempo, singular; obra de arte moldada 

pelos encontros e momentos da pesquisa. 

Visando dar à escrita deste trabalho uma possibilidade de criar novos sentidos ao 

que nos acontece, partimos da produção das narrativas das trajetórias profissionais dos 

professores universitários da UFF, pois acreditamos que têm a riqueza de ajudar a ver o 

sujeito e suas experiências em relação com a história do seu tempo, da sociedade. Isso 

possibilita esclarecer os processos de subjetivação desses docentes, bem como suas 

escolhas, decepções, alegrias, saúde, relações laborais, enfim, experiências.  

Essas vivências foram reconstruídas através da articulação entre presente, passado 

e futuro, mas acrescidas de elementos que se atualizaram em acontecimentos 

(MAIRESSE e FONSECA, 2002). Em outras palavras, as vivências rememoradas pelos 

professores ativaram novos campos de possibilidades para produzir um saber sobre eles 

mesmos. Tratou-se, “de uma escolha ética crucial: ou objetiva-se, cientificiza-se a 

subjetividade, ou, ao contrário, tenta-se apreendê-la em sua dimensão de criatividade 

processual” (GUATTARI, 1992, p. 24). 
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Outrossim, a abordagem narrativa das trajetórias profissionais permite conectar a 

história contada com outros contextos, possibilitando aos leitores que se reconheçam ou 

reconheçam outros no reflexo narrativo que lhes é oferecido. Dessa forma, é possível 

captar, a partir das memórias dos professores, algumas temáticas abordadas no âmbito 

deste trabalho, visando compreender como a vida pessoal e subjetiva do professor 

interfere na sua trajetória e na sua prática profissional.  

Os encontros realizados para que os professores narrassem suas trajetórias 

profissionais foram espaços especiais de conversa, interação, discussão e de produção de 

sentidos. Essas conversas e as narrativas contribuíram dando voz e vez aos diversos 

interlocutores e saberes presentes no espaço acadêmico e a tantos outros que atravessaram 

a trajetória profissional dos professores participantes da pesquisa. 

Toda trajetória profissional é atravessada por disputas, lutas e exercícios de poder. 

Por conseguinte, o cotidiano do trabalho docente é um terreno de produção e de 

cristalização de modelos acadêmicos hegemônicos, como também de novos arranjos na 

maneira de viver e se relacionar no ambiente de trabalho, onde se configuram novos 

espaços de ação. 

Sendo assim, investigar o cotidiano do trabalho docente é analisar uma realidade 

móvel, em construção e por isso mesmo, sem começo, meio ou fim, mas com várias 

entradas. É problematizá-lo com vistas à novas possibilidades de apreensão e de produção 

do real. Assim, foi a nossa atuação no contexto de trabalho dos professores da UFF, onde 

buscamos provocar o pensamento pelas afetações, pelos encontros com o inesperado. 

A adesão dos professores não foi um movimento fácil. Foram enviados 50 e-mails 

para professores das faculdades de Educação, Direito, Medicina e para o Instituto de 

Física. Entretanto, a maioria não respondeu aos e-mails. Isso me causou muito 

estranhamento e insegurança. Por que, justo os professores universitários, especialistas 

em pesquisar os mais diversos fenômenos (sociais, matemáticos, físicos, psicológicos, 

biológicos, políticos, etc.)  não estavam aderindo à proposta da pesquisa? 

O tempo passava e poucos respondiam. Então resolvi fazer os convites 

pessoalmente nas unidades elencadas. Abordei alguns professores nos corredores, 

explicando a proposta e as possíveis contribuições do trabalho. Foram muitas as 
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negativas. Houve, inclusive, um caso em que a professora aceitou o convite achando que 

era para participar de minha banca. Em seguida, ao ser esclarecida a situação, se recusou 

a participar alegando falta de tempo. Senti-me uma mera peça de um jogo de interesses 

acadêmicos. Uma pergunta me ocorreu: Seria uma banca mais importante do que a 

pesquisa? O resultado é mais importante que o processo? A preocupação com a ciência e 

com a relevância social da pesquisa sequer foram considerados. 

Segui a busca, querendo acreditar que a situação explicitada era apenas um caso 

pontual.  Dos 50 e-mails enviados, tive a aceitação e o retorno de dois professores da 

Faculdade de Direito, oito professores da Faculdade de Educação, quatro do Instituto de 

Física e nenhum da Faculdade de Medicina da UFF.  

   Ao concordar em participar da pesquisa, esses professores, na ocasião de cada 

encontro, assinaram um contrato de confiança, representado pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), que foi confeccionado em duas vias, 

de modo que cada professor e a pesquisadora tivessem um original do compromisso 

firmado entre eles. Fato que ocorreu, inclusive, nos casos de encontros virtuais, em que 

ambos assinaram e trocaram os respectivos arquivos virtualmente. 

O Termo explicitava os objetivos do trabalho, o que se esperava dos participantes, 

o destino do material produzido e o anonimato dos intervenientes. Por meio dele, os 

participantes da pesquisa assumiram um compromisso mútuo e ético que garantiu a 

autenticidade do material produzido. 

Os encontros ocorreram em lugares distintos e de acordo com a escolha dos 

participantes. Algumas conversas foram gravadas em áudio, com o consentimento dos 

professores, sendo posteriormente transcritas. Outras, nos casos dos participantes que 

preferiram os encontros virtuais, foram salvas, em arquivos digitais.  

O primeiro encontro ocorreu em maio de 2016 e o último em agosto do mesmo 

ano. Por meio deles, ouvi atentamente a trajetória profissional de cada professor, fui 

problematizando algumas situações e levantando outras questões norteadoras (Apêndice 

C), como um estímulo para produzir novas falas e estimular reflexões, conservando a 

coerência com o objetivo da pesquisa.  
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Feito isso, foi constituído um arquivo com 229 páginas, apenas contendo 

conversas com os participantes. Ademais, tivemos um grande número de páginas onde eu 

fazia o registro do momento, anotando o que passou pelos meus sentidos, de modo a não 

perder as falas, olhares e intensidades presentes.  

Muitas vezes, ao final dos encontros, eu ainda estava afetada e, por isso, eu 

realizava anotações sem cronologia, sem me preocupar com o registro das datas. Eram as 

memórias das implicações em análise. Uma produção de narrativas com textos repletos 

de reflexões sobre o vivido, nos quais me reportei a muitas outras vozes: a minha, a dos 

participantes e a dos autores que busquei para dar subsidiar as análises empreendidas.  

Os encontros tiveram, inicialmente, um tom de seriedade, uma tensão pairava no 

ar. Muitos professores se mostraram reticentes e tímidos, bem como eu. Entretanto, à 

medida em que as conversas prosseguiam, fui percebendo uma mobilização emocional 

que intensificou a busca por lembranças que remetiam a acontecimentos da ordem dos 

afetos e das afetações.  

Construir as narrativas da pesquisa implicou lidar com momentos delicados, de 

muita emoção e reflexão. Uma escrita de cenas densas recuperadas das paisagens mais 

complexas. A descrição das motivações e frustrações que constituem aqueles que 

trabalham para formar, disparando articulações das mais inusitadas. O falar sobre si, sobre 

sua trajetória profissional, suas transformações e os efeitos disso em sua saúde, 

provocaram uma verdadeira viagem, cada um anunciando as condições de seus roteiros, 

compilados por delicadas conexões e agenciamentos. Substratos são usados, 

enraizamentos e arborescências aparecem. Circuitos rizomáticos destacam-se em plena 

inseparabilidade do todo. 

 
Depois dos encontros, percebi e ouvi que “contar histórias” era algo que eles 

desejavam. Alguns sugeriram, inclusive, sair do particular para tornar públicas situações 

ou documentos que julgavam pertinentes ao desenvolvimento da ciência e da própria 

saúde docente. Mais uma vez, é perceptível que o ouvir, o conversar e o compartilhar 

vivências pode ser apontado como um grande território de produção e de registros das 

subjetividades. 
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3- OS ESTUDOS DA SUBJETIVIDADE 

 

Ao observarmos o mundo ao nosso redor, todos temos as nossas percepções, 

medos, anseios, pensamentos e lembranças e, normalmente, as associamos a algo que nos 

é particular, interior, mas, afinal, o que está em jogo quando nos remetemos ao conceito 

de subjetividade? 

Os conceitos de subjetividade e de sujeito foram profundamente estudados em 

distintos períodos históricos. Ora pela Filosofia, ora pela Epistemologia e, em outros 

momentos pela Psicologia. Porém, ultimamente os estudos e pesquisas que abordam a 

temática da subjetividade têm se concentrado no campo da Psicologia.  

Entretanto, olhar a subjetividade sob uma única perspectiva tem se mostrado 

insuficiente diante da complexidade do conceito, devido a sua dimensão polissêmica e ao 

fato de que o termo remete, simultaneamente, à universalidade e à particularidade.  Dito 

isso, para um aporte teórico mais apropriado se faz necessária a articulação de várias 

ciências, tais como: Filosofia, Sociologia, Epistemologia e, porque não, Educação, já que 

o conceito de subjetividade está diretamente ligado ao de construção do conhecimento.  

O presente trabalho pretende discutir sobre as implicações prático-teóricas, 

considerando a subjetividade sob o prisma da produção, tendo como referenciais 

Foucault, Deleuze, Guattari e Rolnik. Para tal, buscamos introduzir, inicialmente, 

distintas perspectivas teóricas acerca do tema.  

Os séculos XV e XVI representaram um período de transição para a Idade 

Moderna, sendo chamado de Humanismo Renascentista pela valorização do homem e por 

romper com a tradição cristã e com a visão sagrada e teológica (MARCONDES, 2010). 

No século XVI, Galileu (1564-1642) desenvolveu o método científico, cuja verdade é 

constatada através do experimento, da observação/constatação dos fatos ou dados, que 

seriam transformados em quantidades. Para esse cientista, "as ciências não tinham, como 

principal foco de preocupações, a qualidade, mas as relações quantitativas" (LAKATOS 

e MARCONI, 1988, p. 42). 

A modernidade foi marcada pela contestação dos antigos métodos científicos, 

levando os pensadores da época a questionarem as formas de entender a realidade, bem 
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como os métodos usados para aquisição do conhecimento verdadeiro. O grande destaque 

do período foi o matemático, filósofo e inventor da geometria analítica− René Descartes 

(1596-1650), que optou pela utilização do método matemático como forma de chegar a 

uma ‘verdade’ confiável, ou seja, sem a interferência da sensibilidade humana (ZAGO, 

2016).  

Assim, para Descartes (1973) a verdade não seria mais revelada, ela seria tecida 

por um pensamento racional, por um cogito, que se efetiva no eu e na sua unidade, o que 

podia ser percebido até mesmo no seu estilo de escrita, pautado na primeira pessoa do 

singular. Ele dizia: 

[...] enquanto eu queria pensar que tudo era falso, convinha 

necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. Ao notar que 

esta verdade penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que todas as 

mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalá-

la, julguei que podia acatá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio 

da filosofia que eu procurava (DESCARTES, 2009, p. 42, grifos do 

autor). 

O sujeito para Descartes possuía, então, dois significados: “livre e autônomo, 

vivendo dentro dos campos do imaterial; e outro, preso no corpo, construído a partir de 

uma série de determinismos naturais e sociais” (SILVA e HENNING, 2011). Para a ele, 

a verdade não deveria ser buscada exclusivamente na fé, mas também na certeza racional 

prática e teórica. Nietzsche critica o método de Descartes a partir do aforismo 16 de seu 

livro intitulado Além do Bem e do Mal. Ele tensiona da seguinte forma: 

Há ainda observadores bastante ingênuos para crer que existem 

“certezas imediatas”, por exemplo, “eu penso” ou, como acreditava 

Schopenhauer, “eu quero”. Como se o conhecimento conseguisse 

apreender seu objeto pura e simplesmente, sob forma de “coisa em si”, 

como se não houvesse alteração nem do lado do objeto nem do lado do 

sujeito. Mas vou repetir cem vezes que a “certeza imediata”, bem como 

o “conhecimento absoluto”, a “coisa em si” encerram uma contradictio 

in adjecto: seria preciso, enfim, subtrair-se da magia falaciosa das 

palavras. É bom para o povo acreditar que o conhecimento consiste no 

fato de conhecer uma coisa até o fundo. O filósofo, no entanto, deve se 

dizer: “Se decomponho o processo lógico expresso na frase “eu penso”, 

obtenho uma série de afirmações arriscadas, cujo fundamento é difícil 

e talvez impossível de estabelecer – por exemplo, que sou eu quem 

pensa, que deve haver alguma coisa que pensa, que “pensar” é a 

atividade e o efeito de um ser, considerado como causa, que existe um 

“eu”, enfim, que já foi estabelecido o que se deve entender por pensar 

– isto é, que eu sei o que pensar quer dizer[...]. Em resumo, esse “eu 

penso” pressupõe que comparo meu estado momentâneo com outros 

estados que conheço em mim para estabelecer de que tipo é. Por causa 
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desse retorno a um “saber” de origem diferente, meu estado não me 

proporciona uma “certeza imediata”. – Em lugar dessa “certeza 

imediata”, à qual o povo acreditaria talvez no caso dado, o filósofo se 

apodera de uma série de questões da metafísica, verdadeiros problemas 

de consciência, como esses: “De onde retiro minha noção de “pensar”? 

Por que devo crer na causa e no efeito? Com que direito posso falar de 

um “eu” e de um “eu” como causa e por fim, de um eu como causa 

intelectual? ” Aquele que, apoiado numa série de intuição do 

conhecimento, se atrever a responder imediatamente a essa questão de 

metafísica, como faz aquele que diz: “Eu penso e sei que isto pelo 

menos é verdadeiro, real, certo” – aquele há de provocar hoje no 

filósofo, parece-me incrível que não se equivoque, mas também, por 

que querer a qualquer preço a verdade? ” (NIETZSCHE, 2011, p. 32-

33). 

Apesar de toda racionalidade e problemática de seu método, Descartes foi 

considerado o grande pensador que inaugurou uma tradição filosófica, pois encontrou no 

princípio da subjetividade um porto seguro sobre o qual deveria ser erguida toda e 

qualquer certeza.  

O eu passou a ser considerado uma unidade integradora do sentido e da 

representação, a quem caberia ordenar o conhecimento, que não mais seria obtido através 

das experiências com o mundo exterior, já que “a pluralidade das opiniões não é prova 

que valha algo para as verdades” (DESCARTES, 2009, p. 27), mas a partir de uma lógica 

dedutiva somente possível pela razão. Segundo ele:  

[...] todas as coisas com possibilidades de serem conhecida pelos 

homens seguem-se umas às outras da mesma maneira e que, conquanto 

nos abstenhamos somente de aceitar por verdadeira qualquer uma que 

não o seja e que conservemos sempre a ordem necessária para deduzi-

la umas das outras, não pode haver qualquer uma delas tão afastada a 

que não se chegue no final, nem tão oculta que não se descubra 

(DESCARTES, 2009, p. 29). 

Essa ‘guinada’ epistemológica iniciada por Descartes com o cogito, ergo sum43 

tornou-se melhor acabada, no século XVIII, com Immanuel Kant (1724-1804), que 

impulsionou o confuso direcionamento moderno da objetividade para a subjetividade. 

Com esse autor, a questão da subjetividade ganha novos contornos, uma vez que para ele 

toda verdade é subjetiva, sendo que tanto a razão pura quanto os sentidos e a experiência 

são importantes para o conhecimento: 

                                                             
43A expressão significa penso, logo existo e foi uma conclusão de Descartes após comprovar que pode 

pensar como sujeito, o que tornava indubitável a sua existência. 
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Que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, não há 

dúvida alguma, pois, do contrário, por meio do que a faculdade de 

conhecimento deveria ser despertada para o exercício senão através de 

objetos que tocam nossos sentidos e em parte produzem por si próprios 

representações, em parte põem em movimento a atividade do nosso 

entendimento para compará-las, conectá-las ou separá-las e, desse 

modo, assimilar a matéria bruta das impressões sensíveis a um 

conhecimento dos objetos que se chama experiência? Segundo o tempo, 

portanto, nenhum conhecimento em nós precede a experiência, e todo 

ele começa com ela. Mas embora todo o nosso conhecimento comece 

com a experiência, nem por isso todo ele se origina da experiência. Pois 

poderia bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento de 

experiência seja um composto daquilo que recebemos por impressões e 

daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento (apenas 

provocada por impressões sensíveis) fornece de si mesma, cujo 

alimento não distinguimos daquela matéria-prima antes que um longo 

exercício nos tenha tornado atento a ele e nos tenha tornado aptos à sua 

abstração (KANT, 1999, p. 53). 

Descartes abriu as portas da modernidade para a questão da subjetividade, embora 

não tenha adotado esse termo. Ele o fez ao propor que o conhecimento era centrado no 

eu. Já Kant tentou romper, ainda que não definitivamente, com a rigidez do binarismo 

racionalismo/empirismo, conseguindo transbordar os conceitos do conhecimento para a 

prática, para a convivência entre os homens (ZAGO, 2016). 

A tessitura da modernidade foi marcada tanto pelos defensores do racionalismo, 

dos quais alguns foram citados aqui, como também por aqueles que se opunham à ideia 

de sujeito centrado no eu como substância e centro do método e do conhecimento, os 

quais citaremos a seguir. 

Spinoza (1632-1677), ainda que partilhando do racionalismo de sua época, foi o 

primeiro a criticar a ideia de um sujeito caracterizado pela substancialidade da mente e 

imune aos afetos (MARTINS, SANTIAGO e OLIVA, 2011). Para Spinoza, a realidade 

era composta por dois mundos diferentes (físico e mental)  que coexistiam. Spinoza 

(2007) rejeitou a afirmação de que a razão podia dominar a emoção ou o pensamento. 

Para ele o que, primeiramente, constituía a razão da mente humana era a ideia de algo 

singular que só existiria em ato, ou seja, a razão somente seria possível com as 

experiências de um corpo afetado pelos encontros.  

Já David Hume (1713-1784) apesar de ter nascido na Escócia, ganhou notoriedade 

como grande historiador e filósofo britânico. Ele foi considerado um dos mais 

importantes pensadores do iluminismo escocês. Hume se opôs a Descartes e às filosofias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
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que enfatizaram um ponto de vista teológico-metafísico. Ele interrogava o que seria o eu, 

questionando como ele poderia ser considerado substância estável, imutável e centrada 

em si (ABRÃO, 2004). Dessa forma, se não havia identidade, também não havia 

representação nas propostas de Hume sobre o conhecimento. 

Hume (2001) abriu caminho para a aplicação do método experimental, já que o 

filósofo defendia que toda compreensão humana teria origem na experiência do 

indivíduo. Seguindo essa perspectiva, não há ideias inatas. Todos os pensamentos 

derivam das impressões que são vivenciadas através dos sentidos. Com Hume, o decalque 

racionalista foi substituído pela singularidade.  

Deleuze (2001) analisou Hume como uma das principais contribuições empiristas 

para o entendimento de uma subjetividade não substancializada, mas imanente, já que 

forjada no seio do socius e constituída pelos acontecimentos, localizando-se no eixo 

horizontal do pensamento e na topologia deleuziana. Exatamente por isso Deleuze 

mostrou que Hume se preocupou com o acontecimento e a diferença ao afirmar que a 

“filosofia de Hume é uma crítica aguda da representação. Hume não faz uma crítica das 

relações, mas uma crítica das representações, justamente porque estas não podem 

apresentar as relações” (DELEUZE 2001, p. 22). 

 Ao fazer essa afirmação, Deleuze (2001) aponta que Hume substituiu a 

representação, a generalização e a essência por acontecimento, diferença e relação. 

Segundo Deleuze, Hume teria se afastado de uma concepção tradicional de empirismo, já 

que não entendia o conhecimento como o mais importante, e sim a experimentação como 

uma consequência direta do dado44 que constitui o sujeito e sua subjetividade. “Para ele 

a subjetividade se dá no entre, na relação entre o que é percebido. A subjetividade é da 

ordem do acontecimento, depende das coisas e depende daquilo em que as coisas são 

traduzidas, mas não se confunde com nenhuma delas” (GALLINA, 2007, p. 137). 

 Também Hegel (1770-1831), empreendeu uma crítica à Kant e seu conceito de 

sujeito ao se opor à ideia de que a subjetividade era dada ao homem e não adquirida. Ele 

dizia: “a filosofia é a inteligência do presente e do real, não a construção de um além que 

                                                             
44 O dado é entendido por Hume (2001) como um fluxo de impressões sensíveis. 
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só Deus sabe onde se encontra” (HEGEL, 1997, p. XXXV). Hegel também afirmava que 

Kant ignorava a origem do processo de formação subjetiva. Ele dizia:  

 

No que se refere aos indivíduos, cada um é filho do seu tempo; assim 

também para a filosofia que, no pensamento, pensa o seu tempo. Tão 

grande loucura é imaginar que uma filosofia ultrapassará o mundo 

contemporâneo como acreditar que um indivíduo saltará para fora do 

seu tempo, transporá Rhodus45 (HEGEL, 1997, p. XXXVII, grifo do 

autor). 
 

 Em seus textos anteriores à sua obra Fenomenologia do Espírito, Hegel formula 

que o conhecimento não é um a priori. Pelo contrário, a formação do conhecimento ou 

do pensamento é processual, dependendo de três elementos básicos: as relações morais 

(família ou vida social), a linguagem e o trabalho (a maneira com o homem interage com 

a natureza para dela extrair seus meios de subsistência).  

As relações morais consistem na importância do papel de outro para a 

construção da consciência do indivíduo. Ele só se torna um sujeito a 

partir do momento que for reconhecido por outro como tal. Esse 

reconhecimento dá-se primeiramente na família e depois na vida social. 

O trabalho abrange sobre como a natureza é importante para a 

construção da consciência, pois é através dessa relação que o homem se 

depara com os meios possíveis para se extrair dela, propriedades de sua 

subsistência. Por fim, a linguagem, isto é, os sistemas de representações 

simbólicas, revela como nossas experiências sensíveis são dependentes 

do emprego de símbolos que nós mesmos produzimos. Sendo assim, a 

identidade da consciência que nomeia e identifica os objetos não pode 

ser anterior ao processo de conhecimento (MARCONDES, 2010, p. 

224) 
 

De acordo com Hegel, o indivíduo forma a sua subjetividade através de sua 

história (relações, cultura e trabalho), devendo libertar-se de suas determinações naturais 

para, enfim, ampliar-se a ponto de fazer parte do Estado. Com isso, Hegel trouxe o eu e 

sua interioridade filosófica e psicológica para o centro das reflexões filosóficas 

contemporâneas (TOLEDO, 2003). 

Outro autor que muito contribuiu com a discussão da constituição do sujeito foi 

Sigmund Freud (1856-1939). O neurologista austríaco, ao longo de sua vida, foi 

                                                             
45 Hegel usa o termo para dizer que a subjetividade desligada do presente, cai na loucura e no domínio da 

imaginação. Para isso ele remete a uma fábula de Esopo intitulada O fanfarrão, na qual um atleta afirmava 

que deu um salto impressionante na ilha grega de Rodes e chamava testemunhas para comprovar seu salto, 

quando uma delas disse em versão latina: “Hic Rodhus, hic salta”! (Aqui é Rodes, salta aqui mesmo!), ou 

seja, não precisa ficar imaginando (ARANTES, 2000). 
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modificando a sua teoria do eu. Inicialmente, ele associou a constituição do sujeito às 

experiências de satisfação, de prazer. Nesse período ele afirmava que o propósito da vida 

era decidido simplesmente pelo programa do princípio de prazer, que dominava o 

“funcionamento do aparelho psíquico desde o início” (FREUD, 1996, p. 84). Por fim, ele 

defendeu a ideia de constituição de um sujeito que se forma à sobra do outro.  A 

identificação será o conceito que torna efetiva a afirmação de que na origem do eu está o 

outro (MOREIRA, 2009).  

Nesse sentido, Freud relativiza a ideia de um eu ativo e movido pela razão, 

defendida por Descartes, ao abrir sua teoria ao outro. Assim, seu entendimento do eu já 

não era o de eu estável e independente.  

[...] a psicanálise não pode pôr a essência do psíquico na consciência, 

mas é obrigada a ver a consciência como uma qualidade do psíquico, 

que pode juntar-se a outras qualidades ou estar ausente. […]. “Estar 

consciente” é, em primeiro lugar, uma expressão puramente descritiva, 

que invoca a percepção imediata e segura. A experiência nos mostra, 

em seguida, que um elemento psíquico — por exemplo, uma ideia — 

normalmente não é consciente de forma duradoura. É típico, isto sim, 

que o estado de consciência passe com rapidez; uma ideia agora 

consciente não o é mais no instante seguinte, mas pode voltar a sê-lo 

em determinadas condições fáceis de se produzirem. Nesse intervalo 

ela era ou estava — não sabemos o quê. Podemos dizer que era latente, 

com isso querendo dizer que a todo momento era capaz de tornar-se 

consciente. Ou, se dissermos que era inconsciente, também 

forneceremos uma descrição correta (FREUD, 2010a, p. 12).  

Na concepção freudiana a constituição do sujeito ocorre em duas dimensões: um 

lado consciente e outro inconsciente. O primeiro permitiria discernir a interioridade 

(sentimentos/subjetividade) de uma exterioridade (percepções da realidade/objetividade) 

e o segundo possuiria algo de profundo, irracional e que fugiria ao controle do eu.   

Gran parte de lo que no se quisiera abandonar por su carácter placentero 

no pertenece, sin embargo, al yo, sino a los objetos; recíprocamente, 

muchos sufrimientos de los que uno pretende desembarazarse resultan 

ser inseparables del yo, de procedencia interna. Com todo, el hombre 

aprende a dominar un procedimiento que, mediante la orientación 

intencionada de los sentidos y la actividad muscular adecuada, le 

permite discernir lo interior (perteneciente al yo) de lo exterior 

(originado por el mundo), dando así el primer paso hacia la 

entronización del principio de realidade (FREUD, 1992, p. 68)46.    

                                                             
46 Muito do que não se quer abandonar por seu caráter prazeroso não pertence ao Eu, mas sim aos objetos; 

e muitos dos sofrimentos dos quais o Eu pretende libertar-se demonstram ser inseparáveis do Eu, de origem 

interna. Assim, se aprende um procedimento que, mediante a orientação intencional da atividade dos 
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A constituição do sujeito, entendida por Freud como um fenômeno do psiquismo 

humano, envolve também uma dimensão inconsciente que pode se formar a partir de 

múltiplos fatores, possibilitando distintas interpretações, para além do espaço 

intersubjetivo. Assim, provavelmente, a maior contribuição de Freud ao pensamento 

moderno foi a de tentar dar, ao conceito de inconsciente, um status científico, ainda que 

muito criticado por várias áreas da ciência e da psicologia. 

Entretanto, a crítica mais voraz a esse eu individualizado e substancializado foi 

feita, no século XIX, por Nietzsche (1844-1900). Tal filósofo alemão contestava, 

terminantemente, os conceitos de identidade, essência, substância, ser, sujeito e unidade 

presentes no eu pensante de Descartes. Nietzsche afirmava ser impossível demonstrar a 

existência de um eu como unidade substancial. Ele dizia que isso era uma ilusão 

gramatical, na medida em que tinha a pretensão de simplificar a ideia do ser, reduzindo-

a a um conceito que se pretendia puro:  

Com relação aos artigos de fé dos lógicos, quero sublinhar ainda, 

incansavelmente, um pequeno fato que esses espíritos supersticiosos 

não confessam senão a contragosto. É que um pensamento não ocorre 

senão quando quer e não porque “eu” quero, de modo que é uma 

alteração dos fatos pretender que o sujeito “eu” é a condição do atributo 

“penso”. Algo pensa: mas acreditar que “algo” é o antigo e famoso 

“eu”, é uma pura suposição, uma afirmação talvez, mas não é 

certamente uma “certeza imediata”. Afinal, já é demasiado dizer que 

“algo pensa”, pois isso já se configura como a interpretação de um 

fenômeno. Conclui-se aqui de acordo com a rotina gramatical: “pensar 

é uma atividade, é preciso que alguém aja, por conseguinte...” O velho 

atomista se apoiava aproximadamente sobre o mesmo dispositivo para 

acrescer à força que age essa parcela de matéria que reside a força, em 

que esta tem seu ponto de partida: o átomo. Os espíritos mais rigorosos 

por desfazer-se desse “resíduo terrestre” e talvez chegue o dia em que, 

mesmo entre os lógicos, se prescinda desse pequeno “algo” (a que se 

terá reduzido finalmente o venerável “eu”) (NIETZSCHE, 2011a, p. 33, 

grifos do autor). 

 

Diante de tais críticas, Nietzsche propôs uma outra ontologia, na qual a 

subjetividade como essência fosse substituída por uma que é resultado da ação de 

múltiplas forças (afetos, frustrações, vontades, desejos, sensações, sonhos, 

constrangimentos, etc.) que, provisoriamente, vão constituindo o sujeito. Em outros 

                                                             
sentidos e uma apropriada ação muscular, lhe permite distinguir o interno - pertencente ao Eu- do externo- 

que provém de um mundo exterior. Dessa forma, se dá o primeiro passo para instaurar o princípio de 

realidade (FREUD, 1992, p. 68, tradução minha). 
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termos, ele recuperou o conceito pré-socrático de ser enquanto devir e multiplicidade em 

substituição à ideia do eu enquanto unidade substancial (GIACÓIA Jr., 2000). 

Nietzsche introduziu, então, na história do pensamento, a ideia do homem como 

resultado da história e/ou dos acontecimentos, considerando toda a complexidade e 

pluralidade do instante, do momento e do que ele tem de singular. Para o autor, a realidade 

não se constitui de forma organizada e nem pode ser apreendida pela consciência racional 

ou por uma vontade subjetiva. Ela é composta por uma infinidade de forças que se 

aproximam ou se distanciam, por expansão e por diferença de graus: qualidades, 

quantidades e intensidades (MELO, 2011).  

Nietzsche criticava o que ele chamava de vontade de verdade da metafísica ou do 

racionalismo, ou seja, aquilo que pretendia dar ao mundo um caráter organizado, 

estabelecendo identidades estáveis, substancializadas, para além de verdades eternas. Ele 

propunha, então, uma vontade de potência, um pensamento com força suficiente para 

criar outras maneiras de olhar o real, com todos os seus acasos. Assim, Nietzsche inaugura 

a ideia de perspectivismo. Para ele:  

Só há um ver em perspectiva, um conhecer em perspectiva; mais 

deixamos afetos tomar a palavra a respeito de outra coisa, mais sabemos 

dar-nos olhos, olhos diferentes para essa mesma coisa, e mais nosso 

“conceito” dessa coisa, nossa “objetividade” serão completos. Mas 

eliminar a vontade em geral, suprimir inteiramente as paixões – 

supondo que isso fosse possível – como? Isso não significaria castrar o 

intelecto? ... (NIETZSCHE, 2009, p. 133, grifos do autor). 

 

Foi defendendo esse pensamento que Nietzsche causou a “morte” do eu enquanto 

substância, essência, concebendo-o, a partir de então, como finito, transitório, submetido 

aos acasos dos encontros e composto por um turbilhão de forças que, muitas vezes, o 

limita e o constrange, lançando-o no terreno dos fluxos dos acontecimentos, da história, 

das contradições, das relações de força e de poder; em uma realidade composta pelos 

devires.  Ele dizia: 

Uma quantidade de força corresponde exatamente à mesma quantidade 

de impulso, de vontade, de produção de efeitos, e não pode parecer de 

outro modo, senão em virtude da sedução enganosa da linguagem (e 

dos erros fundamentais da razão que estão petrificados), a qual 

compreende, e compreende de viés, toda produção de efeitos como 

condicionada por uma coisa que exerce efeitos, por um “sujeito”. [...] 

não há um “ser” atrás do agir, da produção de efeitos, do vir a ser; o 

“agente” é pura e simplesmente acrescido de maneira imaginativa ao 

agir – agir é tudo (NIETZSCHE, 2009, p. 48, grifos do autor).  
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Ao considerar a verdade como um resultado provisório e a subjetividade como 

uma manifestação de um corpo imerso em processos de tensão e mutação, Nietzsche 

inspirou vários pensadores contemporâneos, tais como Foucault, Deleuze, Guattari e 

Rolnik, que também serviram de aporte teórico para este trabalho.  

Foucault anunciou, em consonância com o pensamento de Nietzsche, em As 

palavras e as coisas (2007), ‘a morte do homem’ enquanto indivíduo centrado em si 

mesmo. Com esse posicionamento, Foucault advogava, em suas obras, que o eu não era 

um núcleo central e nem ponto de partida do pensamento. Para Foucault não existia 

essência, nem um sujeito a priori, mas um eu produzido de forma coletiva e histórica. 

Trata-se de um sujeito que é constituído e, ao mesmo tempo, constituinte de 

subjetividades, que se produzem nas relações de poder.  

É preciso destacar que o conceito de poder em Foucault não se remete a algo 

estático, como uma coisa que alguém detém; ele é múltiplo, relacional e perpassa toda a 

sociedade. Nesse sentido, ninguém, nenhuma instituição, órgão ou governo têm o 

privilégio absoluto de dominar ou controlar as relações de poder, quando há liberdade. 

É que nem o controle, nem a destruição do aparelho de Estado, como 

muitas vezes se pensa – embora, cada vez menos – é suficiente para 

fazer desaparecer ou para transformar, em suas características 

fundamentais, a rede de poderes que impera em uma sociedade 

(MACHADO, 2010, p. XIII) 

Foucault (2010a) chama atenção para a eficácia produtiva do poder, para sua 

positividade, enquanto estratégia para gerir e controlar os homens, agir sobre a ação dos 

outros, subjetivando-os de modo a atender ao sistema. Essa subjetivação presente nas 

relações de poder ocorre de maneira sutil e múltipla, ocorrendo em todos os níveis das 

interações humanas (FOUCAULT, 2014a).  O filósofo francês aponta, em seus escritos, 

para algumas dessas estratégias de poder que atuam na construção da subjetividade.  

   Foucault (2005a), em seu livro Vigiar e punir, discorreu sobre as relações do 

poder estabelecidas pelo Regime Soberano, que atuavam de forma direta sobre os corpos, 

punindo-os fisicamente por desobedecerem às regras. Entretanto, o autor apontou, 

historicamente, que o fomento de uma subjetividade individualizada, como muitos a 

concebem atualmente, ocorreu a partir da constituição dos Estados Modernos (séculos 

XVIII e XIX). Isso foi o que fez avançar o poder disciplinar que ajudou a constituir o 
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sujeito individualizado e construído através de práticas discursivas e não discursivas que 

tinham como objetivo maior a dominação. Nessa mesma obra. Foucault afirma que: 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe. Uma ‘anatomia política’, que é também 

igualmente uma ‘mecânica do poder’, está nascendo; ela define como 

se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para 

que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina 

fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’ 

(FOUCAULT, 2005a, p. 119). 

Já não se tratava mais de conduzir o povo para a salvação, como no poder pastoral, 

nem mesmo de punir os comportamentos indesejados, com castigos corporais, para gerir 

a população pelo medo como no poder soberano, mas de ‘salvá-la’ a partir dos discursos 

proferidos pelas várias instituições que, junto do Estado, tinham o interesse em gerir o 

comportamento da população, por meio de práticas ou táticas discursivas sutis tais como 

a estimulação, o incentivo, a manipulação;  formas de poder invisibilizadas que atingem 

mais a vida do que o corpo (FOUCAULT, 2005a).  

O poder disciplinar representou uma espécie de ortopedia social, que, segundo 

Foucault (2005a), produz um sujeito que não mais repousa sobre inquérito, mas sim sobre 

a vigilância e sobre o exame que vão determinar como um indivíduo deve ou não se 

conduzir. 

Esse novo saber não se organiza mais em torno das questões ‘isto foi 

feito? quem o fez?’; não se ordena em termos de presença ou ausência, 

de existência ou não existência. Ele se ordena em torno da norma, em 

termos do que é normal ou não, correto ou não, do que se deve ou não 

fazer (FOUCAULT, 2002, p. 88). 

Trata-se de uma estratégia celular que atua entre o singular e o múltiplo, 

caracterizando o indivíduo, ao mesmo tempo, que o insere em uma ordem de 

multiplicidade dada, formatada, padronizada por meio de uma verdade coletiva que 

fabrica sentimentos e condutas até então inexistentes, mas que foram sendo disseminadas 

e criadas para atender às necessidades do sistema vigente.  

Com o surgimento e propagação de indústrias, tornou-se necessário 

arregimentar forças coletivas de trabalho, mas para tal era necessário 

criar toda uma tecnologia para que se pudesse avaliar quem poderia 

manipular máquinas tão dispendiosas, e quais as características 

importantes para tal manuseio. Além de outras práticas disciplinares 

que visavam docilizar o corpo do trabalhador, surge a prática do exame, 
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a anamnese individual, ao mesmo tempo em que se constituem 

enunciados que, no interior da linguagem, permitem os elementos 

necessários para pensar os indivíduos que passam imediatamente a 

integrar um campo de saber (SOUZA, 2005, p. 34).   

Por isso, Foucault (2005a) afirma que o poder disciplinar é uma das maiores 

invenções da sociedade burguesa, principalmente porque passou a ser cada vez mais 

capilar, na medida em que o indivíduo sempre está confinado a uma instituição que irá 

discipliná-lo e distingui-lo enquanto sujeito individualizado, seja ela fábrica, escola, 

empresa ou prisão. 

Assim, o poder disciplinar passou a constituir uma arquitetura que não se dispõe 

mais a ser vista ou a vigiar o espaço exterior, mas a produzir subjetividades, através de 

um controle interior, articulado e detalhado, que se processa por meio de gratificação-

sanção. A disciplina examina e classifica os indivíduos, qualificando-os ou 

desqualificando-os segundo suas aptidões e comportamentos. 

O que Foucault tentou demonstrar, em toda a sua trajetória filosófica, é que em 

toda a história da humanidade foram utilizadas estratégias para julgar e normalizar o 

comportamento humano. Entretanto, embora as formas de produção da subjetividade 

tenham mudado significativamente, todas elas se utilizaram das práticas discursivas como 

ferramentas de saber e poder para fazer o sujeito tornar-se outro, diferente de si mesmo. 

Independente do regime ao qual estejamos submetidos, sempre haverá uma 

verdade, no sentido grego, de que o discurso válido e considerado nas mais diversas 

situações é aquele enunciado por quem detém, no momento, o poder e a autoridade para 

tal e em conformidade com o ritual47 vigente. Ritual esse que definirá “os gestos, os 

comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar 

o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aquele 

aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção” (FOUCAULT, 2009, p. 39) 

 Assim, o ritual dita uma verdade que se choca com uma vontade de verdade, ou 

seja, uma verdade social que muitas vezes entra em conflito com a vontade de verdade 

do sujeito, interferindo na subjetividade dos sujeitos, com vistas a alterá-la, a moldá-la 

                                                             
47 De acordo com o Foucault (2009), o ritual se equivale às normas, às regras vigentes em determinado 

período histórico. 
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segundo seus próprios preceitos. Muitas vezes, o poder de coerção discursiva, de 

subjetivação coletiva pode levar até mesmo um sujeito a confessar erros ou falhas que 

não lhe pertencem, subjetivando-o, fazendo com que chegue ao ponto de renunciar a si, 

de ‘converter-se’.  

Por mais totalitário e opressor que possa parecer, não há "relação de poder sem 

resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão eventual: toda relação de poder 

implica, então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia de luta" (FOUCAULT, 2013b, 

p. 293-294).  

De modo geral, penso que é preciso ver como as grandes estratégias de 

poder se incrustam, encontram suas condições de exercício em micro 

relações de poder. Mas sempre há também movimentos de retorno, que 

fazem com que as estratégias que coordenam as relações de poder 

produzam efeitos novos e avancem sobre domínios que, até o momento, 

não estavam concernidos (FOUCAULT, 2010a, p. 249) 

Essa luta proposta por Foucault caminha no sentido de buscar analisar as 

microrrelações com vistas a estabelecer estratégias criativas de resistência. Rolnik (2001, 

p. 4) corrobora o pensamento de Foucault ao afirmar que: 

A resistência, hoje, tende a não mais se situar por oposição à realidade 

vigente, numa suposta realidade paralela; seu alvo agora é o princípio 

que norteia o destino da criação, já que, como visto, esta tornou-se uma 

das principais – senão a principal – matérias-primas do modo de 

produção atual. O desafio está em enfrentar a ambiguidade dessa 

estratégia contemporânea do capitalismo, colocar-se em seu próprio 

âmago, associando-se ao investimento do capitalismo na potência 

criadora, mas negociando para manter a vida como princípio ético 

organizador.  

Por isso, para além das resistências, Foucault propõe possibilidades outras de vida 

a partir da construção do sujeito por ele mesmo, por meio de lutas contra o sistema. 

“Trata-se sempre de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, ou de tentar fazê-lo num 

combate incerto” (DELEUZE e GUATTARI (2009, p. 222). Para tanto, Foucault sugere 

a pratica de liberdade, o cuidado de si. Por isso ele sugere que “O cuidado de si deve se 

tornar coextensivo à vida, à arte de viver, à arte da existência” (FOUCAULT, 2010b, p. 

79) pautada na prática ética, estética e política do sujeito. 

Ou seja, sempre é possível resistir e caminhar no sentido da construção de outros 

valores, de outros enunciados, em um movimento contínuo de construção de si na busca 

da diferença, da produção de novas singularidades, principalmente porque a prática de si 
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resiste aos códigos e aos poderes e está sempre se fazendo em qualquer momento da 

história (ROLNIK, 2001, p. 4) 

Ou seja, estabelecer um cuidado de si, assim como assinalado por Foucault, é de 

extrema relevância para lidarmos com as inúmeras amarras de um mundo multifacetado, 

que promove uma produção de subjetividade de natureza coletiva, capitalística, 

maquínica. Cuidar de si é uma das formas de resistirmos, criando novas possibilidades de 

existência a partir de composições de forças inéditas. Resistir é, neste aspecto, sinônimo 

de criar; forças do devir, da mudança, que apontam para o novo e engendram 

possibilidades de vida.  

É para conhecer-se a si mesmo que é preciso dobrar-se sobre si; é para 

conhecer-se a si mesmo que é preciso se desligar das sensações que nos 

iludem; é para conhecer-se a si mesmo que é preciso estabelecer a alma 

em uma fixidez imóvel que a desvincula de todos os acontecimentos 

exteriores. É, ao mesmo tempo, para conhecer-se a si mesmo e na 

medida em que se conhece a si mesmo, que tudo isso deve e pode ser 

feito (FOUCAULT, 2010b, p. 63) 

A possibilidade de tal construção, por sua vez, decorre do funcionamento do 

discurso como prática. Trata-se de uma produção de si pela recolha dos discursos de 

outrem. Nesse sentido, o cuidado de si terá tanto papel corretivo quanto formador, que se 

dará por meio de uma atividade crítica em relação a si mesmo, ao mundo e aos outros. O 

cuidado de si como prática de liberdade demanda uma desaprendizagem, uma vez que 

não se pode acreditar que o mal, a falha, o erro, o defeito é algo exterior que foi imposto 

a nós. O mal está em nosso interior. Para ilustrar isso, Foucault, em seu livro A 

hermenêutica do sujeito, cita um trecho da Carta 50 de Sêneca a Lucílio que diz:  

Por que nos enganarmos? Nosso mal não vem de fora (non est 

extrinsecus malun nostrum); está em nós (intra nos est), tem sua sede 

no fundo mesmo de nossas entranhas (in visceribus ipsis sedet), e a 

razão pela qual alcançamos dificilmente a saúde é que não nos sabemos 

atingir.  [...] na prática de nós mesmos, devemos trabalhar para expulsar, 

expurgar, dominar esse mal que nos é interior, nos libertar e nos 

desembaraçar dele” (FOUCAULT, 2010b, p. 86)48. 

Em outros termos, a ética em Foucault não remete ao conceito clássico do termo, 

propondo uma atitude de combate a um mundo que busca normatizar as subjetividades 

                                                             
48 Foucault tece as suas considerações acerca da carta de Sêneca a Lucílio, porém, não faz a referência 

bibliográfica ao texto. 
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através de técnicas, práticas que visam destruir as singularidades. A proposta foucaultiana 

é fazer a diferença a partir de um pensamento e de uma atitude estética e política que toma 

a si como uma possibilidade do fora. 

 [...] o problema político, ético, social e filosófico de nossos dias não é 

tentar libertar o indivíduo do Estado nem das instituições do Estado, 

porém nos libertarmos tanto do Estado quanto do tipo de 

individualização que a ele se liga. Temos que promover novas formas 

de subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos 

foi imposto há vários séculos (FOUCAULT, 2013b, p. 283).  

Os textos de Foucault têm como característica a problematização do instituído, 

com vistas a visibilizar uma dominação que, muitas vezes, parece-nos natural, onipotente 

e onipresente, uma vez que estamos diante de 

[...] lutas que questionam o estatuto do indivíduo: por um lado, afirmam 

o direito de ser diferente e enfatizam tudo aquilo que torna os indivíduos 

verdadeiramente individuais; por outro, atacam tudo aquilo que separa 

o indivíduo, que quebra sua relação com os outros, fragmenta a vida 

comunitária, força o indivíduo a se voltar para si mesmo e o liga à sua 

própria identidade de um modo coercitivo. Essas lutas não são 

exatamente nem a favor nem contra o “indivíduo”; mais que isso, são 

batalhas contra o “governo da individualização” (FOUCAULT, 2013b, 

p. 277). 

Diante desse ‘governo’ assinalado por Foucault, encontramos a proposta de 

Guattari (2005) de operar um descentramento do conceito de identidade ou de 

individualidade, que costuma estar ligado tanto a uma espécie de etiqueta de referência 

individual ou coletiva, quanto a uma parte do interior do indivíduo, para uma articulação 

ético-política da subjetividade − a Ecosofia49. O autor sugere uma produção de 

subjetividade autônoma e ligada à possibilidade de viver de forma única, singularizante. 

Quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos com as 

palavras de uma língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a 

vivemos com um sistema de trocas econômicas que pertence a todo um 

campo social; nós a vivemos com representações de modos de produção 

totalmente serializados. No entanto, nós vamos viver e morrer numa 

relação totalmente singular com esse cruzamento (GUATTARI e 

ROLNIK, 2007, p. 80) 

Outra característica da subjetividade, apontada por Guattari (1992), diz respeito 

ao seu caráter transubjetivo, sendo produzida no registro do social, sempre em fluxos, 

                                                             
49 Conceito que advoga a articulação ético-política de três registros: subjetividade, o socius e o meio 

ambiente, contrapondo-se à subjetividade capitalística (GUATTARI, 2005). 
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sempre interagindo, conectando-se, transversalizando sentidos, ainda que não se tenha 

controle sobre ela, já que se trata de puro movimento; deslocamentos existenciais e vitais.  

 

Dessa forma, não estamos diante de uma subjetividade fixa, cristalizada e presa a 

uma estrutura interior, mas perante uma subjetividade criada por infinitos componentes 

que insistem em romper e fissurar com as concepções deterministas de subjetividade 

unificada.  

Deleuze e Guattari promovem uma subversão no entendimento de subjetividade, 

ao propor, em substituição a uma subjetividade centrada em si mesma, uma operada pelo 

conceito de desterritorialidade, no qual o território existencial se altera, se desmanchando 

infinitamente à medida que outros vão surgindo ou se inaugurando.  

Deleuze, em sua entrevista intitulada O abecedário de Deleuze esclarece o 

conceito de desterritorialidade a partir do exemplo dos animais. Ele dizia que os animais 

de território marcam e demarcam o seu espaço, suas linhas, que representam o “domínio 

do ter” (DELEUZE, 1997b), entretanto, ele apenas se deterritorializa ao sair desse 

território, ao se aventurar a experimentar outros territórios, o que demandará um esforço 

para se reterritorializar em outra parte. 

Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam 

e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território 

pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema 

percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O território é 

sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele 

é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, 

pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de 

investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, 

cognitivos. O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, 

engajar-se em linhas de fuga e até sair do seu curso e se destruir. A 

espécie humana está mergulhada num imenso movimento de 

desterritorialização, no sentido de que seus territórios ‘originais’ se 

desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho, com a 

ação dos deuses universais que ultrapassam os quadros da tribo e da 

etnia, com os sistemas maquínicos que a levam a atravessar, cada vez 

mais rapidamente, as estratificações materiais e mentais. A 

reterritorialização consistirá numa tentativa de recomposição de um 

território engajado num processo desterritorializante (GUATTARI e 

ROLNIK, 2007, p. 388). 

 Sendo assim, o valor do conceito de território está na possibilidade de saída, de 

coragem para se deixar desterritorializar, se deslocando para outro lugar, para outro modo 

de agir-pensamento, agir-experienciar, sendo que essa prática, como alertava Nietzsche 
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(2008), ocorre na violência dos encontros, no que eles oferecem de incerteza, de 

desconforto, mas também de criação, de invenção, de potência de vida.  

 Esse movimento contínuo de territorialidade, desterritorialização e 

reterritorialização é o que Guattari e Rolnik (2007) chamam de processos de subjetivação. 

Tais autores destacam que esses processos atravessam a todos em toda parte, de modo 

que continuamente todos afetam e são afetados.  

Entretanto, seria ingênuo afirmar que os processos de subjetivação produzem 

subjetividades centradas no indivíduo, uma vez que ele também é modelado, fabricado e 

agenciado no registro do social, sendo que: 

Esses processos são duplamente descentrados. Implicam o 

funcionamento de máquinas de expressão que podem ser de natureza 

extrapessoal, extraindividual (sistemas maquínicos, econômicos, 

sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de mídia, enfim, 

sistemas que não são imediatamente antropológicos), quanto de 

natureza infra-humana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de 

percepção, de sensibilidade, de afeto, de desejo, de representação, de 

imagens, de valor, modos de memorização e de produção de ideias, 

sistemas de inibição e de automatismos, sistemas corporais, orgânicos, 

biológicos, fisiológicos e assim por diante) (GUATTARI e ROLNIK, 

2007, p. 39). 

O que Guattari e Rolnik (2007) querem dizer é que o processo de subjetivação 

ocorre pela ação dos diversos agenciamentos que se entrecruzam, continuamente, para 

constituir um território existencial. Esses agenciamentos comportam componentes 

heterogêneos, tanto de ordem biológica e dos devires, quanto social e maquínica. Em 

outras palavras, as subjetividades não se remetem a um eu isolado, elas são múltiplas, 

polifônicas50, inacabadas e produtos das relações de forças (GUATTARI, 1992).  

É, por isso, que Guattari e Rolnik (2007) discorrem sobre a relação entre as 

subjetividades e o regime capitalístico51, dizendo que este, com os seus distintos vetores, 

                                                             
50 Polifônica no sentido dado por Bakhtin (1997) de que se comunica dialógica e equanimemente com 

outras, infinitamente. Não há um eu solitário, mas um eu múltiplo, atravessado por várias vozes e discursos.  

51 O termo capitalístico é não é aqui empregado apenas para definir as relações sociais características do 

capitalismo, mas também para aquelas que foram engendradas pelo socialismo. Tais sociedades em nada 

se diferenciam do ponto de vista do modo de produção das subjetividades. O regime capitalístico engloba 

todos os sistemas econômicos (socialismo, capitalismo...), já que se refere a mesma cartografia do desejo. 

Seja qual for o sistema, ele tende a subjetivar os sujeitos segundo uma modelização dos comportamentos e 

dos desejos; subjetividades constantemente moldadas por um controle que se dá de forma rápida, 

imperceptível, constante, ilimitada, sem limites geográficos (GUATTARI, 2005). 
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produz subjetividades de natureza industrial, maquínica, fabricada, modelada, recebida e 

consumida (idem, p. 33). Eles alertam que “o capitalismo se apodera dos seres humanos 

por dentro” (GUATTARI, 1977, p. 205), produzindo desde os modos de se relacionar até 

as suas representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é ensinado, 

como se ama, como se transa, como se fala, e não para por aí” (GUATTARI e ROLNIK, 

2007, p. 51). 

Assim a ordem capitalística opera na base dos comportamentos, das percepções, 

das sensibilidades, dos afetos, dos aspectos cognitivos, da memória, dos aspectos 

linguísticos, dentre outros. Ela produz fluxos que invadem a todos e a cada um, 

corrompendo-os indistinta e continuamente e buscando fixá-los em uma identidade 

modelada e serializada, na qual não há espaço para o devir, para a diferença.  

Nesse sentido, a instância individual funciona como uma consumidora dos desejos 

artificialmente fabricados ou industrializados pelos vários dispositivos capitalistas ou 

pelo que Guattari e Rolnik chamam de Capitalismo Mundial Integrado (CMI), que se 

sustenta por quatro principais regimes semióticos: 

[...] a) as semióticas econômicas (instrumentos monetários, financeiros, 

contábeis, de decisão...); b) as semióticas jurídicas (título de 

propriedade, legislação e regulamentações diversas...); c) as semióticas 

técnico-científicas (planos, diagramas, programas, estudos, 

pesquisas...); d) as semióticas de subjetivação, das quais algumas 

coincidem com as que acabam de ser enumeradas mas conviria 

acrescentar muitas outras, tais como aquelas relativas à arquitetura, ao 

urbanismo, aos equipamentos coletivos etc. (GUATTARI, 2005, p. 31, 

grifo do autor).  

Se antes o indivíduo era moldado e disciplinado pelas instituições de 

confinamento, como sinalizava Foucault (2005a), agora ele é produzido, fabricado pelas 

sociedades de controle (DELEUZE, 1992). Isso porque cada sociedade possui o seu tipo 

de máquina. A sociedade de soberania foi marcada por roldanas e alavancas, já a 

sociedade disciplinar por máquinas industriais que se aperfeiçoaram conduzindo aos 

computadores e à tecnologia de informação tão utilizados atualmente pelas sociedades de 

controle, fazendo surgir uma outra configuração da relação espaço-tempo: o controle 

virtual e instantâneo.  

De acordo com Zygmunt Bauman (1999) as redes de bancos de dados oferecem a 

‘liberdade’ pós-moderna que dispensa os grilhões que imobilizavam as pessoas, bem 
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como não dependem da presença do sujeito para vigiá-las, fazendo-as agir como se 

espera. Isso não implica o enfraquecimento do poder, muito pelo contrário, já que as redes 

representam as chaves que nos prendem ao sistema capitalístico; mais do que nunca 

podemos ser livres, mas não queremos ficar out.  

Segundo Bauman (1999, p. 60), "o Panóptico forçava as pessoas à posição em que 

podiam ser vigiadas. O Sinóptico52 não precisa de coerção - ele seduz as pessoas à 

vigilância". Atualmente, a maioria de nós quer estar incluída socialmente e virtualmente, 

o que nos aprisiona às teias de um sistema que nos prende ‘por fora’ e simultaneamente 

nos atrai ‘para dentro: Subjetividades (auto)controladas. Deleuze (1999, p. 5) discorreu 

sobre isso em uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo: 

O controle não é uma disciplina. Com uma estrada não se enclausuram 

pessoas, mas, ao fazer estradas, multiplicam-se os meios de controle. 

Não digo que esse seja o único objetivo das estradas, mas as pessoas 

podem trafegar até o infinito e "livremente", sem a mínima clausura, e 

serem perfeitamente controladas. Esse é o nosso futuro.  

Trata-se de uma mutação do capitalismo que fez emergir uma nova produção de 

subjetividades que transcende os muros, que se virtualiza, atuando de forma cada vez 

mais sutil e capilarizada. 

A produção da subjetividade pelo CMI é serializada, normalizada, 

centralizada em torno de uma imagem, de um consenso subjetivo 

referido e sobrecodificado por uma lei transversal. Esse 

esquadrinhamento da subjetividade é o que permite que ela se propague 

em nível de produção e do consumo das relações sociais, em todos os 

meios (intelectual, agrário, fabril, etc.) e em todos os pontos do planeta 

(GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 48). 

Sendo assim, as pessoas nem sempre estão conscientes delas mesmas, uma vez 

que todo território existencial, além de ser composto por agenciamentos interpessoais 

visíveis (compostos pela família, pelos grupos sociais primários de toda natureza), é 

também composto por agenciamentos infrapessoais, ou seja, certas cristalizações de 

subjetividades que “só se operam segundo dimensões inconscientes [...] como uma 

espécie de modelagem, de teleguiagem” (GUATTARI e ROLNIK, 2007, p, 303). 

  Toda essa virtualização globalizada e todos esses agenciamentos maquínicos 

têm uma positividade para o sistema, na medida em que reduzem os indivíduos a nada 

                                                             
52 Sistema que permite ver de uma só vez as diversas partes de um conjunto (DICIONÁRIO ONLINE DE 

PORTUGUÊS, 2017). 
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mais do que engrenagens identificadas pelo valor de seus atos e avaliados em função de 

sua utilidade para o mercado capitalista e seus equivalentes gerais.  

A partir do momento em que a própria vida tornou-se um bem com seu 

correlato valor de uso e de troca, nada se deixa escapar a uma possível 

modulação num espectro em moeda. Consequentemente, todos os 

fenômenos da vida passam a ocupar as prateleiras do mercado 

(SOARES, 2016, p. 125).  

 Em outras palavras, o que o CMI busca é produzir subjetividades padronizadas 

e serializadas ao gosto do mercado, que toma toda diferença como algo defeituoso que 

deve ser descartado. O que vemos são culturas locais sendo varridas, substituídas, 

hibridizadas pela cultura global. Nada e ninguém escapa dessa igualação dos desiguais, 

dessa modelização global e capitalística.  

A tendência atual é igualar tudo através de grandes categorias 

unificadoras e redutoras – tais como o capital, o trabalho, um certo tipo 

de assalariamento, a cultura, a informação – que impedem que se dê 

conta dos processos de singularização. Toda criatividade no campo 

social e tecnológico tende a ser esmagada, todo microvetor de 

subjetivação singular, recuperado. Uma deriva geral dos modos 

territorializados de subjetivação ocorre por toda parte. Tradições 

milenares de um certo tipo de relação social e de vida cultural são 

rapidamente varridas do planeta. Todas as pretensas identidades 

culturais residuais são contaminadas[...]. Se analisarmos com cuidado 

o que se passa com as pessoas que inventam semióticas ricas e 

personalizadas, como é o caso do candomblé, veremos que elas não são 

completamente impermeáveis e autônomas em relação aos modelos 

dominantes (GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 49).  

Nesse sentido, a cultura de massa, representada pela mídia e pela tecnologia, ao 

mesmo tempo que proporcionou a possibilidade de novos encontros, constituindo uma 

certa democratização de informação, trouxe uma homogeneização de valores, de padrões, 

de costumes, bem como de subjetividades. Sendo assim, podemos considerar essa cultura 

como uma máquina53 que se apresenta como elemento hegemônico e fundamental para a 

produção de subjetividades capitalísticas, com vistas ao controle e ao achatamento das 

diferenças (GUATTARI e ROLNIK, 2007). 

Com o advento do ciberespaço, novas formas de interação surgem, 

redimensionando as relações interpessoais do sujeito e sua forma de lidar com o 

                                                             
53 O termo máquina aqui utilizado não remete a algo mecânico, mas a processos (sociais, comerciais, 

formativos, de pesquisa, etc.) que se engendram uns aos outros, selecionam-se, eliminam-se, funcionando 

por agregação ou por agenciamento, de modo a possibilitar o aparecimento de novas linhas de 

potencialidades (GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 385). 
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tempo/espaço (SOUZA, 2005). A internet representa, indubitavelmente, um modo virtual 

de subjetivação que produz valores, costumes, linguagens, padrões comportamentais, 

desejos. Um bom exemplo é a proliferação dos blogs, cujos blogueiros influenciam os 

comportamentos de seus seguidores que, muitas vezes, desejam e são capazes de qualquer 

coisa para obter o que lhes é apresentado, seja um comportamento, um objeto, novas 

tendências, etc. 

O CMI em sua virtualidade contemporânea vem deslocando o seu poder de 

produção de bens materiais e de serviços para a produção em massa de subjetividades e 

desejos, de modo que o sistema vigente consegue manter seu movimento de expansão e 

perpetuação, impondo-se como o eixo norteador de todas as relações. 

A amplitude do CMI é tamanha que, hoje, até mesmo o Estado vem assumindo 

um papel coadjuvante no sistema capitalista. Guattari (1977) salientava a possível 

passagem de um regime pautado na estrutura do Estado para outro com mecanismos 

flexíveis e globais. Embora o Estado continue servindo como um ordenador das relações 

através das formas jurídicas, ele transforma-se em um dispositivo de controle, repressão 

e exclusão a serviço do sistema capitalista (SOARES, 2016). 

Hoje, o Estado está numa posição muito mais problemática. É chamado 

a regular as atividades do capital corporativo no interesse da nação e é 

forçado, ao mesmo tempo, também no interesse nacional, a criar um 

'bom clima de negócios', para atrair o capital financeiro transnacional e 

global e conter (por meios distintos de controle de câmbio) a fuga do 

capital para pastagens mais verdes e mais lucrativas (HARVEY, 2011, 

p. 160). 

Diante disso, é possível inferir que, hoje, as forças sociais que se encarregam da 

gestão capitalística já compreenderam que a produção de subjetividades é o elemento 

mais potente de dominação. Um bom exemplo de utilização das subjetividades para fins 

econômicos é o do Sistema Toyota de produção:  

[...] talvez seja mais importante do que qualquer outro tipo de produção, 

mais essencial até do que o petróleo e as energias. É o caso do Japão, 

onde não se tem petróleo, mas se tem – e como! – uma produção de 

subjetividade. É essa produção que permite à economia japonesa se 

afirmar no mercado mundial, a ponto de receber a visita de centenas de 

delegações patronais que pretendem ‘japonizar’ as classes operárias de 

seus países de origem (GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 34). 
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Estamos vivendo em um tempo cuja produção de subjetividades constitui-se como 

matéria-prima de toda e qualquer produção, seja das forças produtivas e/ou de forças de 

consumo. O fato é que “sem um trabalho de todos os meios de semiotização econômica, 

comercial, industrial, as realidades sociais locais não poderão ser controladas” 

(GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 36). Mais do que nunca é imprescindível ao CMI a 

produção de: 

[...] indivíduos normalizados, articulados uns aos outros segundo 

sistemas hierárquicos, sistemas de valores, sistemas de submissão – não 

sistemas de submissão visíveis e explícitos, como na etologia animal, 

ou como nas sociedades arcaicas ou pré-capitalistas, mas sistemas de 

submissão muito mais dissimulados. E eu nem diria que esses sistemas 

são ‘interiorizados’ ou ‘internalizados’ de acordo com a expressão que 

esteve em voga numa certa época, e que implica uma ideia de 

subjetividade como algo a ser preenchido. Ao contrário o que há é 

simplesmente uma produção de subjetividade. Não somente uma 

produção da subjetividade individuada – subjetividade dos indivíduos 

– mas uma produção de subjetividade social que se pode encontrar em 

todos os níveis da produção e do consumo. E mais ainda: uma produção 

da subjetividade inconsciente. A meu ver, essa grande fábrica, essa 

poderosa máquina capitalística produz, inclusive, aquilo que acontece 

conosco quando sonhamos, quando devaneamos, quando fantasiamos, 

quando nos apaixonamos e assim por diante. Em todo caso, ela pretende 

garantir uma função hegemônica em todos esses campos (GUATTARI 

e ROLNIK, 2007, p. 22). 

Sendo assim, a subjetividade é múltipla, na medida em que é atravessada por uma 

complexa teia composta de distintos vetores (políticos, econômicos, científicos, 

tecnológicos, culturais, afetivos, entre outros) e também singular, já que é constituída pela 

história de vida de cada um, que é única; cada pessoa tem a sua forma de atravessar essa 

teia. Em outras palavras, a subjetividade é como um perpétuo quebra-cabeça, cujas peças, 

de distintas formas e intensidades, se embaralham continuamente conforme o momento 

histórico.  

Logo, acreditar que a subjetividade se refere ao nosso eu, não passa de uma ilusão, 

de uma produção própria do momento em que vivemos, pois aquilo que acreditamos ser 

nossa personalidade, nosso íntimo desejo, não passa de uma extensão da história de nossa 

época em nós, ou seja, de algo em movimento, sempre provisório, afinal, “tudo que se vê 

não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não 

adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora [...]” (SANTOS e MOTTA, 1983, Faixa 1). 
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Porém, essa ilusão atua como um escudo protetor, algo desejado fervorosamente 

pelas pessoas que buscam uma unidade com a qual se identificar, uma estabilidade. 

Quando as peças do quebra-cabeça da vida se embaralham muito, elas fazem com que as 

pessoas se sintam desorientadas, desestabilizadas, confusas, inseguras, uma vez que não 

é fácil viver no caos. A desterritorialização é algo que nos violenta diariamente, retirando 

nossas certezas, implodindo nossas verdades.  

A questão é que, para o pior e o melhor, temos que aprender a surfar nessa onda, 

nesse mundo de redes hiperconectadas, que nos opõe frontal e continuamente ao que 

somos. Entretanto, não convém, por medo, fixarmo-nos no conhecido, aceitando os 

sentidos manufaturados. 

A apropriação da produção de subjetividade pelo CMI esvaziou todo o 

conhecimento da singularidade. É uma subjetividade que não conhece 

dimensões essenciais da existência como a morte, a dor, a solidão, o 

silêncio, a relação com o cosmos, com o tempo. Sentimentos como a 

raiva surpreendem, escandalizam. Da mesma forma, uma doença 

incontrolável como o câncer é algo que nos deixa perplexos” 

(GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 51).  

A produção de subjetividades em massa tenta apagar qualquer faísca de vida. 

Somos levados a nos anestesiar diante da dor, da morte, da solidão para que não sejamos 

tomados por fracos e impotentes. Do mesmo modo, os divergentes, ou seja, todos aqueles 

que buscam, de alguma forma, se contrapor ao sistema, tendem a ser banidos, excluídos 

por comprometem a ‘ordem’. As pessoas apenas são consideradas produtivas se 

coadunam com os valores mercadológicos. Todo o resto ‘merece’ ser descartado. 

É comum, ao tentar enfrentar o instituído, sofrer todo tipo de pressão coletiva que 

pode conduzir a: 

[...] uma espécie de buraco, que faz com que a gente comece a se 

indagar: ‘afinal de contas quem sou eu’? ‘Será que sou uma merda’? É 

como se nosso próprio direito de existência desabasse. E aí se pensa que 

a melhor coisa que se tem a fazer é calar-se e interiorizar esses valores 

(GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 49).  

Esse é o poder de agenciamento do CMI, que conduz as pessoas a se sentirem 

culpadas e fracassadas por tentar algo novo, diferente, novas formas de vida. “Tudo é 

feito no sentido de esmagar sob uma camada de silêncio as lutas de emancipação [...]” 

(GUATTARI, 2005, p. 27).  Se houvesse um slogan para o CMI ele seria o seguinte: viva 

comigo ou sucumba diante de mim.  
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Entretanto, apesar de o sistema vigente nos levar a pensar que não temos como 

escapar de sua lógica e que, por isso, estamos mergulhados numa espécie de fatalidade, 

não precisamos permanecer passivos e sujeitados, uma vez que sempre é possível 

estabelecer, no cotidiano, micropolíticas capazes de produzir experiências e relações de 

vida solidárias e enriquecedoras, ou seja, é sempre possível, por menor que sejam os 

espaços, desenvolver o que Nietzsche (2009) chamou de vontade de potência , o que 

Foucault (2010a) chamou de resistência, o que Deleuze denominou de linhas de fuga e o 

que Guattari e Rolnik chamam de processos de singularização:  

[...] uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação 

preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e de telecomando, 

recusá-los para construir modos de sensibilidade, modos de relação com 

o outro, modos de produção, modos de criatividade que produzam uma 

subjetividade singular.  Uma singularização existencial que coincida 

com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de construir 

o mundo no qual encontramos, com a instauração de dispositivos para 

mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores que não são os nossos. 

Há assim algumas palavras-cilada (como a palavra “cultura”) 

(GUATTARI e ROLNIK, 2007, p.  22-23). 

Sempre há outras maneiras de enfrentar a vida e o desconhecido. Para tanto, é 

preciso tentar desvendar os agenciamentos que nos constituem, que nos controlam e que 

nos sujeitam, uma vez que não há um aprisionamento absoluto, por mais que a realidade 

se apresente massificada. Sempre haverá um feixe de liberdade capaz de possibilitar a 

existência de linhas de fuga, ou seja, de lutas entre as forças conservadoras e aquelas que 

tendem a escapar à coerção, operando uma mudança no pretenso equilíbrio 

homogeneizador vigente, no sentido de construir novas formas de ver, ser e estar no 

mundo. 

Seria um erro acreditar que basta tomar, enfim, a linha de fuga ou de 

ruptura. Antes de tudo, é preciso traçá-la, saber onde e como traçá-la. E 

depois ela própria tem seu perigo, que talvez seja o pior. Não apenas as 

linhas de fuga, de maior declive, correm o risco de serem barradas, 

segmentarizadas, [...], mas elas têm um risco particular a mais: virar 

linhas de abolição, de destruição, dos outros e de si mesma. Paixão de 

abolição (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 162). 

Para estabelecer as linhas de fuga, é preciso que problematizemos a realidade, 

buscando entender quem a alimenta, quem a reforça, qual a nossa participação nisso tudo 

e como modificá-la. O sistema não se sustenta sozinho e nós não somos singelas vítimas. 

É tempo de reconstruirmos o pensamento de Sartre (2002, p. 61) que dizia: “Não importa 

o que os outros fazem de nós; importa o que fazemos com o que fazem de nós” (SARTRE, 
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2002, p. 61) por outro: O que permitimos que façam conosco? Afinal, a cada um de nós 

cabe a escolha e a permissão. Só farão o que permitirmos. Mas que preço estamos 

dispostos a pagar para enfrentar o sistema? O que aguentamos e o que podemos? Estamos 

dispostos a experimentar o novo? 

Daí a força da questão de Espinosa: o que pode um corpo? De que afetos 

ele é capaz? Os afetos são devires: ora eles nos enfraquecem, quando 

diminuem nossa potência de agir e decompõem nossas relações 

(tristeza), ora nos tornam mais fortes, quando aumentam nossa potência 

e nos fazem entrar em um indivíduo mais vasto ou superior (alegria). 

[...]. A questão é a seguinte: o que pode um corpo? De que afetos você 

é capaz? Experimente, mas é preciso muita prudência para 

experimentar. Vivemos em um mundo desagradável, onde não apenas 

as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm interesse em nos 

comunicar afetos tristes. A tristeza, os afetos tristes são todos aqueles 

que diminuem nossa potência de agir. Os poderes estabelecidos têm 

necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. [...]. Os 

poderes têm menos necessidade de nos reprimir do que nos angustiar, 

ou, como diz Virillio, de administrar e organizar nossos pequenos 

temores íntimos (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 73-75). 

Não são raras as vezes em que somos capturados por nossos temores ou desejos. 

São eles que nos oprimem ou nos submetem, muitas vezes, a tolerar o inaceitável, seja 

por medo de perder algo ou por desejo de obter algum benefício. Quando o fazemos, 

permitimos o fechamento de qualquer processo de criação autorreferente, nos deixando 

sucumbir a uma subjetividade pronta, modelada. 

A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 

tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e vivida por 

indivíduos em suas existências particulares. O modo pelo qual os 

indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma 

relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à 

subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de expressão e de 

criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da 

subjetividade, produzindo um processo que eu chamaria de 

singularização (GUATTARI e ROLNIK, 2007, p. 42). 

Ou seja, podemos optar em nos individualizar aceitando uma subjetividade 

fabricada, modelada e serializada pelo sistema vigente, nos mantendo relativamente em 

uma zona de conforto ou podemos buscar uma singularidade, uma diferença traçada a   

cada encontro. Então, como manter um pensamento livre e democrático diante de um 

sistema capitalista, que tem com uma das principais características a acumulação e, 

portanto, a competição e exclusão do outro? 



119 

 

Nesse sentido, Deleuze e Guattari apontam para a urgência de criarmos processos 

heterogêneos, ainda que inseridos em um turbilhão de assujeitamentos. Processos esses, 

que possam produzir um desvio, uma diferença nessa mesquinha tentativa de igualação 

dos diferentes, ainda que esses processos sejam frágeis, microscópicos, precários.  

Estamos sempre diante de uma escolha ética, estética e política crucial, “ou se objetiva, 

se reifica, se 'cientificiza' a subjetividade ou, ao contrário, tenta-se apreendê-la em sua 

dimensão de criatividade processual'' (GUATTARI, 1992, p. 24).  

Fazer a diferença, como Deleuze (2006) aponta, implica em se abrir à afetação, 

deixando-nos atravessar pelas forças de nosso tempo e pelo outro, em um movimento 

estético de criação inseparável de uma ética de respeito pela vida e pela luta em torno dos 

problemas concretos e coletivos. 

Pensar o coletivo não significa refletir sobre um aglomerado de pessoas, mas 

pensar as questões mais amplas da sociedade, buscando entender que estamos sempre 

implicados em todas as situações que nos cercam (GUATTARI, 2005). Tudo é relacional. 

Aquilo que fazemos sempre afeta o outro, que afeta o mundo que nos afeta. Embora 

pareça redundante, nenhuma atitude é isenta, pois não estamos no mundo, nós somos o 

mundo. 

É por isso que pôr em prática uma ‘teoria das relações’, como propuseram 

Foucault e Deleuze, é fundamental para impulsionar a invenção de outros modos de vida, 

sem os quais a nossa existência ética teria de se render aos valores estabelecidos. 

É preciso que cada um perceba que apesar do caráter massificador e 

homogeneizante da subjetividade capitalística, existem sim fluxos de desejos capazes de 

escapar, por estarem sob um regime de multiplicidade, permitindo atravessamentos de 

forças heterogêneas.  

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos 

completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo 

significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, 

que escapem ao controle, ou engendram novos espaços-tempos, mesmo 

de superfície ou volumes reduzidos [...]. É ao nível de cada tentativa 

que se avalia a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão 

a um controle. Necessita-se ao mesmo tempo de criação e povo 

(DELEUZE, 1992, p. 218).  
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Foi com esse pensamento de acreditar no mundo e na capacidade de cada um de 

criar fissuras no instituído que esse trabalho foi construído. Buscamos aqui abordar o 

tema da subjetividade através de um conceito ampliado que desloca os sujeitos de uma 

prisão identitária, ao compreender o eu como um elemento polifônico e constituído por 

múltiplos fatores que o colocam permanentemente à deriva dos movimentos de 

(des)territorialização e (re)territorialização.  

Nesse infinito movimento, entendemos o indivíduo, em sua multiplicidade, como 

um cogestor da produção de sua subjetividade, nos termos de Guattari (1992) ou como 

um cuidador de si, nos termos de Foucault (2014b), uma vez que ele é capaz de 

desenvolver diante de si uma dinâmica constante de abertura para novas possibilidades 

de alteridade e de devir, a partir das práticas de si mesmo como um ser em constante 

formação. 

Acreditamos, no cunho desta pesquisa, que a formação do sujeito e o seu modo de 

existência sejam resultados dos seus encontros com o mundo, que sempre produzem algo 

de novo para as duas partes. Nunca saímos os mesmos dos encontros, já que não existe 

mais, em nosso entendimento, a clássica distinção entre sujeito e objeto. 

Logo, é imperioso destacar que a noção de subjetividade adotada nesta pesquisa 

critica qualquer tipo de binarismo: sujeito/objeto, consciência/mundo, corpo/alma ou 

individual/social. Também não nos referimos a uma estrutura psíquica ou de 

personalidade, nem mesmo às concepções de identidade como algo fixo (somos isso ou 

aquilo) ou a uma interioridade em separado de uma exterioridade.  Se assim o fizéssemos, 

estaríamos contribuindo para a redução da subjetividade a uma dimensão psicológica 

interior, individualizada, isolando-a de um contexto mais amplo, o que não é nossa 

intenção. 
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4- TRABALHO E SISTEMA CAPITALISTA 

 

A palavra trabalho, ao longo da sua história, apresentou vários significados. O 

termo deriva do verbo latino tripalliare, que significa torturar, provocar dor, castigar 

(BUENO, 1988, p. 25). Já o termo labor, cuja origem também é o latim (labore), se 

diferencia do termo trabalho por ser considerado uma atividade ainda mais desgastante e 

demorada (MICHAELIS, 2017).  

Em contraponto a este aspecto negativo presente na etimologia do termo trabalho, 

encontramos ainda no latim o termo labor improbus omnia vinciti (o trabalho persistente 

vence tudo), cunhado por Virgílio (2013), um dos maiores poetas de Roma e expoente da 

literatura latina em sua obra Geórgicas I. Outrossim, temos o pensamento de Marx no 

sentido de entender o trabalho como algo que humaniza o homem. Ele afirma que 

O trabalho, como criador de valores de uso, como trabalho útil, é 

indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas 

de sociedade – é necessidade natural e eterna efetivar o intercâmbio 

material entre o homem e a natureza, e, portanto, de manter a vida 

humana (...). Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam 

o homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua própria 

ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a 

natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em 

movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e 

mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes 

forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa. 

Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu 

domínio o jogo das forças naturais (MARX, 1982, p. 50). 

 O conceito de trabalho, bem como a concepção que as pessoas têm a seu respeito, 

vem se modificando conforme as relações produtivas capitalistas. Nesse sentido, o 

trabalho teve o seu entendimento deslocado do sentido mais geral de esforço pela 

sobrevivência para o sentido especializado de emprego, como atividade regular e paga.  

 Da mesma forma, as relações laborais e de remuneração passaram por mudanças 

significativas ao longo da história, exigindo grande atenção daqueles que em alguma 

medida detinham o controle sobre elas. Contudo, foi no século XVIII, com a invenção da 

máquina a vapor e sua aplicação no processo de produção, que se intensificou a 

industrialização, desencadeando nos trabalhadores uma intensa insatisfação gerada, 

principalmente, pelo sofrimento que as máquinas proporcionavam. As suas 

reivindicações por melhores condições de trabalho e remuneração fizeram emergir 

inúmeras greves, revoltas e sabotagens nas fábricas.  
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A Revolução Industrial, responsável por esse fabuloso crescimento 

econômico, teve, no entanto, um custo social. Os camponeses, que 

vieram do campo para a cidade em razão do cercamento dos campos, 

tinham de vender a sua força de trabalho em troca de salários irrisórios 

para sobreviver. Homens, mulheres e crianças trabalhavam até 16 horas 

por dia, em condições difíceis e precárias. [...] A máquina transformou-

se no foco central do processo produtivo (MOTTA e VASCONCELOS, 

2006. p. 18). 

 No final do século XIX, as indústrias encontravam dificuldades para enfrentar a 

concorrência do mercado, devido ao amadorismo da gestão fabril. Isso porque apesar do 

racionalismo científico ter alcançado seu ápice no século XVIII, ele "ainda não havia 

provocado a racionalização da organização e execução do trabalho" (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2006. p. 24), ou seja, não havia alcançado adequado disciplinamento 

da força de trabalho. 

 Durante muito tempo, a organização do trabalho se estruturou através das 

técnicas taylorista e fordista de produção. O sistema concebido por Frederick Winslow 

Taylor em 1911, tinha o objetivo de introduzir profundas alterações nas relações sociais 

hierárquicas. Ele dizia que "o remédio para a ineficiência está antes na administração que 

na procura do homem excepcional ou extraordinário" (TAYLOR, 1990, p. 23). 

Taylor preocupou-se com a racionalização dos custos, com a intenção 

de obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo 

e atividade, ou seja, produzir mais com menos. Ele pensou em um 

método rígido e padronizado que contemplasse o monitoramento da 

produção e o controle do ritmo de trabalho (EVANGELISTA, 2013b, 

p. 30).  

Taylor utilizou a supervisão humana como estratégia de monitoramento dos 

operários e de diminuição da vadiagem54. Para tanto, ele estruturou uma hierarquia 

administrativa que separava as etapas do trabalho. Surgiam assim, as funções de diretor, 

gerente e administrador, pois para ele “o trabalhador, ainda que bem habilitado na 

organização e uso dos dados científicos, estaria materialmente impossibilitado de 

trabalhar, ao mesmo tempo, na máquina e na mesa de planejamento” (TAYLOR, 1990, 

p. 41).   

                                                             
54 No sentido de impedir que os operários trabalhassem menos, isto é, trabalhassem “deliberadamente 

devagar, de modo a evitar a realização de toda tarefa diária, fazer cera, soldering,como se diz nesse país 

[Estados Unidos], handing it out, como se chama na Inglaterra, can caen como é designado na Escócia” 

(TAYLOR, 1990, p. 27, inserção nossa). 
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 Para completar a absoluta racionalidade do sistema, Taylor inseriu a técnica da 

remuneração por peça, que consistia em treinar o operário para desempenhar com mais 

rapidez e qualidade uma tarefa específica, pagando-lhe por unidade fabricada, ou seja, 

remunerando por produtividade. Esse processo pode ser evidenciado através de um 

diálogo: 

― Bem, se você é um operário classificado55 deve fazer exatamente o 

que este homem lhe mandar, de manhã à noite. Quando ele disser para 

levantar a barra e andar, você se levanta e anda, e quando ele mandar 

sentar, você senta e descansa. Você procederá assim durante o dia todo. 

E, mais ainda, sem reclamações. Um operário classificado faz 

justamente o que se lhe manda e não reclama. Entendeu? Quando este 

homem mandar você andar, você anda; quando disser que se sente, você 

deverá sentar-se e não fazer observação. Finalmente, você vem 

trabalhar aqui amanhã e saberá, antes do anoitecer, se é 

verdadeiramente um operário classificado ou não (TAYLOR, 1990, p. 

46).  

 Sendo assim, a Administração Científica de Taylor se utilizava de incentivos 

monetários para induzir comportamentos, para fabricar novas subjetividades. Como ele 

mesmo afirmava: "a ambição pessoal sempre tem sido, e continuará a ser, um incentivo 

consideravelmente mais poderoso do que o desejo do bem-estar social” (TAYLOR, 1990, 

p. 73). 

O sistema taylorista gerou a expansão do trabalho assalariado, mas também a 

exploração e o disciplinamento, sendo este fundamental para o controle minucioso de 

todos os movimentos corpóreos do trabalhador, de modo a proporcionar uma “sujeição 

constante de suas forças impondo-lhes uma relação de docilidade-utilidade” 

(FOUCAULT, 2007, p. 118).  

As condições de trabalho, no sistema taylorista, eram subumanas, com cargas de 

trabalho de mais de 16 horas, tendo o trabalhador que desempenhar atividades mecânicas 

e repetitivas, já que ao operário não cabia refletir. Até mesmo para as necessidades 

fisiológicas o tempo era controlado por capatazes. O ser humano era confundido com as 

máquinas e também não podia parar.  

Para sujeitar o operário às precárias condições laborais, o sistema de gestão do 

trabalho taylorista utilizava-se de um instrumento político cuidadosamente organizado e 

                                                             
55 Operário classificado é aquele que é treinado cientificamente para a execução de sua tarefa, executando-

a de forma eficiente de modo a alcançar um aumento de produtividade que se converterá em um salário 

maior, já que a remuneração é por peça (TAYLOR, 1990). 
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calculado para tornar o trabalhador obediente: a necessidade financeira do operário. Ou 

seja, era um sistema que utilizava toda a produtividade do poder disciplinar 

(FOUCAULT, 2007), a ponto de extrair dos corpos o máximo de sua utilidade em termos 

econômicos.  

 Já o sistema de produção implementado por Henry Ford introduziu 

[...] um modelo pautado em uma linha de montagem, que substituía a 

produção por peça do modelo taylorista pela produção e gestão em 

massa. O modelo fordista não é complementar ao anterior modelo 

(taylorista), porém mantém muitas de suas práticas, representando seu 

aperfeiçoamento. Além disso, representou um avanço tecnológico 

(EVANGELISTA, 2013b, p. 32) 

 O modelo fordista mantinha o mesmo princípio rígido de especialização do 

trabalho e de racionalização do tempo em função do aumento da produtividade.   

Exigimos que os operários executem o que se lhes ordena. Nossa 

organização é tão especializada, e tão intimamente se relacionam as 

partes, que nem por um momento poderíamos deixar ao operário 

liberdade de ação. Sem disciplina severa haveria uma confusão 

espantosa. Uma empresa industrial não pode comportar-se de outro 

modo. É preciso que os homens realizem um máximo de trabalho para 

terem um máximo de salário. Se a cada um se deixasse fazer como bem 

entende, a produção se ressentiria e com ela o salário. Quem não está 

contente não é obrigado a ficar (FORD, 1964, p. 85). 

 O objetivo do modelo fordista também era o de racionalizar os custos, 

barateando o produto de modo a vendê-lo em maior quantidade. Porém a produção em 

série só teria êxito se houvesse uma massa de consumidores. Nesse sentido, a técnica 

fordista foi caracterizada pelo controle dos hábitos de consumo, das tecnologias e do 

trabalho, cujo objetivo era a relação entre a produção de massa e o consumo de massa, 

que proporcionava um novo sistema de reprodução da força de trabalho. 

Nós, por exemplo, contamos com 200000 fregueses de primeira ordem 

em nossa empresa; os nossos operários. E cada dia adquirimos novos, 

entre os operários das indústrias que nos servem. [...] A maior desgraça 

da Europa está no desprezo desta concepção (FORD, 1964, p. 296). 

  Ford modificou estrategicamente as relações laborais, que foram sendo 

regulamentadas pouco a pouco, de modo a tornar o ambiente de trabalho mais eficiente, 

produtivo e também a possibilitar tempo livre para que os operários pudessem consumir. 

Para tanto, ele estabeleceu o descanso aos domingos e jornada de oito horas, pois 

acreditava que era "dentro desse tempo que o operário produzia seu melhor rendimento” 

(FORD, 1964, p. 299). Manteve o salário o mais alto possível e estável, com vistas a 
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construir no trabalhador a consciência de que sua atividade era suficiente para lhe garantir 

bem-estar e a sua família. Para Ford, assim, o operário executaria suas tarefas laborais da 

melhor forma, com maior interesse, trabalhando não só em seu proveito, mas também no 

da empresa (FORD, 1964). 

  O fordismo, assim como o taylorismo, promoveu um intenso controle da vida 

dos trabalhadores, com vistas ao aumento da produtividade. Ford dizia que "no tempo em 

que aumentamos os salários, também aumentamos de vigilância, e averiguamos da vida 

particular de cada um, para saber o destino que davam aos seus salários" (FORD, 1964, 

p. 186). Sendo assim, praticava o que Foucault chama de “ramificação dos mecanismos 

disciplinares [...] que adquirem um papel de vigilância externa desenvolvendo uma 

margem de controles laterais” (FOUCAULT, 2007, p. 174) que rompe as paredes dos 

ambientes fechados e se dissipa o controle. Passa a atuar de forma sutil e constante sobre 

os indivíduos, de forma a levá-los ao autocontrole (DELEUZE,1992). 

 Ao final do período fordista já foi possível perceber a formação de um mercado 

internacional, ainda que com um grande contingente insatisfeito por não ter acesso ao 

trabalho privilegiado e às alegrias de seu consumo. Esta condição, de acordo com Harvey 

(2011), exigiu uma nova política que ficou conhecida como Estado do Bem-estar Social56, 

por levar as benesses fordistas a todos, provendo amplamente a população com serviços 

tais como assistência médica, educação e habitação. 

 As relações de trabalho sempre tiveram conexão com os modos de produção e 

gestão humanos, por isso sempre representaram uma preocupação dos administradores, 

demandando vários estudos que buscaram estratégias que visavam minimizar ou eliminar 

o uso da força ou da coerção sobre o trabalhador.  

Tais estudos da Administração constataram que exercer um poder intenso e direto 

de controle sobre os trabalhadores não seria tão eficaz quanto “um poder muito mais tênue 

sobre o corpo” (FOUCAULT, 2010a, p. 147). Esse pensamento desenvolveu o 

movimento de Relações Humanas, que propunha a adoção, nas organizações, de 

estímulos não só econômicos, mas também de técnicas motivacionais, com vistas ao 

atendimento das necessidades psicológicas, cuja intenção era a de levar o indivíduo a 

                                                             
56 O Estado de Bem-Estar Social foi uma medida tomada para reestruturar a economia dos países mais 

atingidos pela crise de 1929, que abalou o sistema capitalista. A sua essência consistia em suprir as 

necessidades básicas da população, preocupando-se com condições de saúde, de trabalho, educação e 

assistência previdenciária àqueles desprovidos pelo capitalismo. 
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buscar no trabalho a sua realização pessoal, ou seja, de fabricar novas subjetividades que 

vissem no desempenho de suas atividades uma fonte de prazer. Podemos afirmar que esse 

movimento representou 

[...] um importante avanço no sentido de conceber o homem como um 

ser complexo e autônomo, que busca ativamente definir o sentido de 

sua ação e estabelecer estratégias para alcançar seus objetivos. Essas 

ideias fizeram muito sucesso e estimularam movimentos pela 

humanização nas relações de trabalho em vários países (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2006, p. 78).   

 Segundo Motta e Vasconcelos (2006), outras teorias que enfatizavam a 

necessidade de autorrealização no trabalho surgiram entre os anos 1960/70, como as de 

Motivação e Liderança. Todas elas imputavam ao trabalhador a responsabilidade de 

procurar prazer em suas atividades, pois defendiam que o melhor perfil de trabalhador a 

ser contratado era o de indivíduos que se envolvessem a tal ponto de tomar para si os 

objetivos organizacionais.  

 Cabe salientar que as relações laborais foram se adaptando às reconfigurações do 

sistema capitalista. Nesse sentido, “cada ciclo econômico era um moinho de gastar gente” 

(RIBEIRO, 1995, p. 112), ou seja, sempre se utilizou da força de trabalho como uma peça 

de engrenagem que quando desgastada seria reposta por outra do estoque inesgotável de 

mão-de-obra ainda não absorvida/utilizada, dando origem a grandes grupos descartáveis, 

ou seja, que são desprezados pelo mercado de trabalho, ficando à margem da sociedade 

por não atenderem aos interesses do capital.   

  

4.1- A reestruturação capitalista e a gestão do trabalho  

 

 Na década de 1970 a crise do petróleo provocou grandes transformações 

econômicas. Os recursos tornaram-se escassos e houve considerável queda no consumo, 

causando uma intensa mudança no fluxo de capital e de mercadorias. Esta condição 

representou um colapso no sistema de produção baseado na fabricação em massa.  

Como sempre fora parte do consenso político fordista que as 

redistribuições deviam se fundamentar no crescimento, a redução do 

crescimento significava inevitavelmente problemas para o Estado do 

bem-estar social e do salário social (HARVEY, 2011, p. 157). 
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 Essa crise permitiu que ideias neoliberais ganhassem terreno. Anderson (1995) 

afirma que Hayek57 acusava a intensa atuação dos sindicatos e as pressões por maiores 

gastos sociais por parte do Estado como os grandes responsáveis pelo comprometimento 

do lucro das empresas e, consequentemente, pela crise generalizada das economias de 

mercado. Ao afirmar isso, Hayek propunha como solução o enfraquecimento dos 

sindicatos, reformas fiscais que diminuíssem os impostos para as empresas e também a 

restauração das taxas de desemprego58 e do controle do dinheiro, no sentido de cortar os 

gastos sociais. Em outras palavras, ele defendia que o dinamismo da economia e a 

estabilidade do sistema capitalista fossem obtidos através do estabelecimento da 

desigualdade social.  

 Harvey observa que: 

A mudança da forma de produção não ocorreu repentinamente. O 

percurso econômico é marcado por ciclos de inflação e deflação de 

recursos financeiros. E as observações sobre a história econômica 

mundial mostram que o sistema capitalista tem encontrado estratégias 

para sanar ou amenizar suas crises (HARVEY, 2011, p. 135). 

 Porém essas saídas não ocorrem repentinamente e foi preciso quase uma década 

para que o programa neoliberal chegasse ao seu ápice na Inglaterra de Margareth 

Thatcher, embora também tivesse ganhado forças na Europa e na América do Norte de 

Reagan, que não conseguiu respeitar a disciplina orçamentária recomendada pelo 

programa neoliberal devido aos gastos bélicos. Como estratégias adotadas para a 

estabilidade do sistema capitalista, os governos neoliberais 

[...] contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, 

baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, 

aboliram controle sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de 

desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova 

legislação antissindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente [...] se 

lançaram num amplo programa de privatização, começando por 

habitação pública e passando em seguida a indústrias básicas como o 

aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água (ANDERSON, 1995, p. 

12). 

                                                             
57 Defensor teórico e político do neoliberalismo e opositor do Estado como mantenedor e propositor das 

políticas sociais. 

58 A restauração do desemprego representa a criação de um excedente de mão-de-obra que, posteriormente, 

poderá ser recontratada com um salário menor, representando um lucro ao capitalista (HARVEY, 2005). 
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 Paralelo a esse contexto, o Japão, desde o pós-guerra, vinha desenvolvendo um 

novo modo de gestão da produção que ganhava evidência no contexto capitalista. Tal 

modelo, desenvolvido por Taiichi Ohno, era baseado na flexibilização de máquinas, 

ferramentas e também da força de trabalho humano, substituindo a rigidez do modelo 

fordista de produção. Como dizia seu idealizador: 

O Sistema Toyota de Produção, com seus dois pilares59 defendendo a 

absoluta eliminação do desperdício, surgiu no Japão por necessidade. 

Hoje, numa época de lento crescimento no mundo inteiro, esse sistema 

de produção representa um conceito em administração que funcionará 

para qualquer tipo de negócio (OHNO,1997, p. 28). 

Em uma época de crise da superprodução, na qual os recursos eram mais escassos, 

o modelo toyotista de gestão passou a ser considerado o mais adequado às novas 

necessidades de acumulação capitalista (ALVES, 2011).  

 Apesar de trazer algumas novidades para o campo da Administração, é possível 

afirmar que o toyotismo manteve a mesma lógica de racionalização dos gastos que o 

fordismo e o taylorismo, entretanto, tal modelo provocou severas "mudanças 

institucionais e organizacionais nas relações de produção" (LARANJEIRA, 1997, p. 77), 

principalmente por suas técnicas de gerência participativa e por seus programas de 

qualidade (MOTTA e VASCONCELOS, 2006).  

Entra em cena, em escala global, o modelo toyotista pautado na acumulação 

flexível do capital60, que inseriu uma nova fase de exploração da mão de obra “capaz de 

articular coerção capitalista e consentimento do trabalhador [...] por meio de mecanismos 

de envolvimento estimulado do trabalho vivo (ALVES, 2011, p. 99-100). 

Em outros termos, o modelo toyotista corresponde basicamente à “implantação 

progressiva e dispersa de um novo regime de dominação” (DELEUZE, 1992, p. 225) que 

                                                             
59 Os dois pilares são autonomação e Just in-time. A autonomação consiste na racionalização da mão de 

obra, já que permite a utilização de apenas um funcionário bem treinado para operar e se responsabilizar 

por várias máquinas na linha de montagem, o que só foi possível com a utilização de uma nova tecnologia 

capaz de parar automaticamente as máquinas diante de problemas. Já o Just in-time consiste na 

racionalização do estoque, ou seja, a reposição apenas ocorre mediante uma demanda concreta, ou seja, 

após a venda, mantendo um fluxo de produção contínuo e sem desperdícios (OCADA, 2004). 

60 A acumulação flexível caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos no que 

tange às maneiras de fornecimento de serviços financeiros, mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional, o que inclui mudanças dos padrões de 

desenvolvimento desigual, dando origem ao chamado "setor de serviços" e a novos conjuntos industriais 

em regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 2011). 
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se utiliza de “pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de 

aparência inocente, mas profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a 

economias inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza” (FOUCAULT, 

2007, p. 120). 

 Este novo modelo colaborou para uma reestruturação produtiva ao propor 

inovações tecnológicas, com vistas ao aumento da produtividade, da eficiência, da 

qualidade e da gestão (ANTUNES, 1999), gerando mudanças consideráveis na produção 

e nas relações de trabalho através de seus dois pilares: Autonomação e Just in-time, e 

também da adoção de estratégias administrativas, tais como trabalho em equipe, 

flexibilização da mão de obra, gestão participativa, controle de qualidade61 e 

subcontratação62.  

 Tais estratégias fomentaram uma reestruturação produtiva gerando “um grande 

‘excedente’ de trabalhadores, devido às novas formas de precarização implícitas no termo 

flexibilização, onde as empresas mantinham apenas o pessoal essencial, o qual deveria 

ser polivalente” (EVANGELISTA, 2013b, p. 39). Estavam criadas, então, as condições 

para que “microrrelações de poder” (FOUCAULT, 2010a, p. 249) pudessem se incrustar 

ainda mais nas relações laborais.  

 Muitas vezes a falta de empregos e a contrapartida financeira funcionam como 

uma forma de coação, na medida em que o trabalhador deixa de reivindicar seus direitos, 

temendo perder o ‘prêmio’ ou seu posto de trabalho. Por isso é possível inferir que o 

Sistema Toyota de Produção também provocou uma transformação ético-moral das 

relações interpessoais.  

Essa transformação ética- moral das relações acontece devido ao caráter paradoxal 

do Sistema criado por Ohno, pois ao mesmo tempo em que promovia o trabalho em 

equipe, fazia uso da administração por estresse, ou seja, utilizava- se de técnicas em que 

                                                             
61 Todos os trabalhadores são responsáveis pela qualidade do produto em todas as etapas da produção. Há 

uma grande cobrança por qualidade total, seja ela da mercadoria produzida, que deve ser inspecionada 

minuciosamente antes de ir para o mercado, ou mesmo do próprio trabalhador, que precisa se manter 

qualificado para se manter no mercado de trabalho (OHNO, 1997). Assim surgiram os certificados de 

qualidade ou ISO. 

62 Consiste em manter na empresa apenas o pessoal essencial, terceirizando muitos serviços para pequenas 

empresas que os executam a um custo menor, obtido, comumente, pela precarização das atividades de seus 

trabalhadores, cuja carga horária é maior, o salário é mais baixo e não possuem vínculo empregatício ou 

sindical. 
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um trabalhador controlava a qualidade do exercício laboral do outro. Isso ocorria devido 

à queda de produção, ficando o desempenho de todos comprometido. Assim, aquele que 

deixava de produzir, por algum motivo, tendia a sofrer as sanções coletivas e a ser 

rejeitado pelo grupo (ALVES, 2011).  

O modelo toyota adotou novas técnicas de produção de subjetividades para gerir 

a conduta dos trabalhadores, principalmente porque é possível fabricar subjetividades 

sem nenhum custo às organizações, bastando utilizar a vigilância e o olhar coletivo para 

produzir novas condutas e desejos sem a necessidade 

[...] de armas, violências físicas, coações materiais. Apenas um olhar. 

Um olhar que vigia e que cada um, sentindo−o pesar sobre si, acabará 

por interiorizar, a ponto de observar a si mesmo; sendo assim, cada um 

exercerá esta vigilância sobre e contra si mesmo. Fórmula maravilhosa: 

um poder contínuo e de custo afinal de contas irrisório (FOUCAULT, 

2010a, p. 218). 

 Outro aspecto paradoxal do toyotismo a ser destacado foi o incentivo à gestão 

participativa que bonificava o trabalhador que aderisse às metas da empresa, porém, ao 

mesmo tempo, estimulava a competição entre os funcionários na busca pela meritocracia 

(ANTUNES, 1999, p. 16).  

Ao oferecer incentivos financeiros como prêmios, bônus ou gratificações por 

desempenho, o modelo toyota buscava convencer e, porque não dizer, disciplinar seus 

funcionários a tomarem para si os objetivos da empresa, fazendo-os competirem entre si, 

tanto pelo reconhecimento quanto pelo suposto mérito. Dessa forma, a competição era 

instaurada nas empresas, chegando ao ponto de corromper as relações interpessoais. Nos 

termos de Deleuze (1992, p. 224) “a corrupção ganha aí uma nova potência”, já que 

colocava em xeque noções de ética, companheirismo, solidariedade e cooperação.  

 Em outras palavras, o capitalismo contemporâneo provocou grandes 

modificações nas relações laborais evidenciadas, dentre outras coisas, por uma economia 

globalizada e pela continuidade da precarização das relações de trabalho63.  

                                                             
63 Entende-se por precarização das relações de trabalho a substituição das relações formalizadas de emprego 

(que no Brasil expressam-se em registros na carteira de trabalho) por relações informais de compra e venda 

de serviços que vêm se constituindo, principalmente, pelas formas de contratação por tempo limitado, de 

assalariamento sem registro, entre outras (SINGER, 1995, p. 2). 
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A expressão recursos humanos foi gradativamente sendo substituída pelo termo 

gestão de pessoas. Isso ocorreu diante das novas tendências, que entendiam o papel 

central do indivíduo no contexto institucional, não cabendo mais ser considerado um 

recurso a ser explorado (MOTTA e VASCONCELOS, 2006).    

Entretanto, mudar a nomenclatura não altera a realidade do trabalhador, muito 

pelo contrário. Essa substituição de termos pode estar visando ocultar uma relação de 

exploração. Talvez, por isso, Deleuze (1992, p. 216) tenha afirmado que o “que está sendo 

implantado, às cegas, são novos tipos de sanções, de educação, de tratamento [...] num 

regime de controle”, que nunca cessa.   

Na realidade, independente do modelo de gestão ou do sistema vigente, o controle 

das subjetividades é imprescindível para a manutenção do sistema. Por isso, é um desafio 

constante para as instituições, sejam elas privadas ou públicas, desenvolver uma gestão 

que motive os trabalhadores e, ao mesmo tempo, promova o alcance dos objetivos 

organizacionais. É necessário ao sistema fazer com que o poder se apresente com um 

aspecto positivo, permeando as relações, induzindo ao prazer, produzindo discursos e 

desejos.  

 

4.2 Reestruturação produtiva do capitalismo e gestão do setor público em tempos 

neoliberais 

 

Os anos de 1970 ficaram marcados pela hegemonia do modelo toyotista e pela 

expansão de uma política internacional, com vistas a garantir o livre mercado de capitais. 

Na ocasião, a crise estrutural do capitalismo que se aliava à crise do petróleo, 

trazia fortes consequências para a economia mundial. Países do mundo inteiro buscavam 

formas de se reequilibrar, porém, foi o Chile o protagonista do primeiro experimento 

neoliberal em 1973. A corrente teórica que surgiu após a Segunda Guerra Mundial como 

reação ao Estado de bem-estar social demonstrou grande êxito na reconstrução da 

economia chilena, despertando o interesse de países muito poderosos no contexto global 

(ANDERSON, 1995). 

Em 1979, Margaret Thatcher adotou o modelo neoliberal na Inglaterra e em 1981 

Ronald Reagan o fez nos Estados Unidos. Desde então os líderes desses países passaram 
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a coordenar ações que colocassem em prática, em esfera mundial, o neoliberalismo. A 

ideia era a de combater a crise capitalista através da reestruturação do sistema de produção 

por meio de ajustes estruturais que permitissem a construção de economias mundiais. 

Para tanto, Thatcher e Reagan optaram por conceder empréstimos via órgãos 

multilaterais que passaram a exercer um papel central na construção das economias 

mundiais, entre eles: o FMI, o BM, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) (TORRES 

SANTOMÉ, 2003). 

Tais organismos multilaterais usaram a estratégia de se apoiar nos próprios 

Estados, procurando miná-los para restringir-lhes o poder. Assim, passaram a ditar as 

medidas que os governos deveriam adotar, se não quisessem ser considerados inimigos 

ou ficar à margem dos benefícios concedidos (financiamentos, empréstimos e suporte 

técnico).  

Apesar dos esforços de Thatcher e Reagan, a ofensiva neoliberal apenas ganhou 

força em 1989 com o Consenso de Washington. Neste encontro foram estabelecidas 

novas regras que deveriam ser adotadas pelos países devedores (ANDERSON, 1995).  

É preciso salientar, porém, que nenhuma política é imposta. Ela se constitui como 

um contrato draconiano em que as vantagens para ambas as partes é gigantesca. Logo, 

sempre se faz necessário algum grau de apoio dos gestores internos de cada país 

(HARVEY, 2008). Ou seja, se países como o Brasil aceitaram implementar políticas de 

‘modernização’ é porque havia um grande interesse na rolagem da dívida externa. Não 

há imposição, mas interesses mútuos.  

Sendo assim, uma vez aceitos tais contratos, diversos países passaram a ser 

pressionados, principalmente pelo Banco Mundial e pelo FMI, guardiões dos interesses 

dos grandes credores internacionais, a estabelecer em seus territórios medidas muito duras 

de ajuste da economia com vistas à abertura econômica e comercial.  

Nesse sentido, podemos destacar: reformas previdenciárias e trabalhistas 

(flexibilização do mercado de trabalho), reforma fiscal, reforma tributária,  reforma do 

sistema educacional, a implementação de programas sociais focalizados na oferta de 

serviços públicos para os grupos mais pobres, a reforma institucional e reestruturação do 

Estado objetivando a redução do déficit público, obtida através de privatizações e do 
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desmantelamento dos setores públicos, apesar dos protestos de amplos setores sociais 

(ANDERSON, 1995; TORRES SANTOMÉ, 2003; SOARES, 2003). 

 Diante dessa proposta de uma austera reforma dos Estados foi necessária a 

construção de bons argumentos, que fizessem acalmar os ânimos de amplos setores 

sociais, já que todo esse processo de reestruturação do papel do Estado não ocorreu de 

forma harmoniosa. Oposto a isso, as divergências e contradições geraram muita polêmica 

e conflitos sociais, nos quais os movimentos sociais visavam garantir um espaço 

democrático, afirmando os direitos da população e buscando propor ações que 

impedissem os processos privatistas do governo (SOUZA, 2007) 

Sendo assim, o discurso utilizado tanto pelo FMI quanto pelo Banco Mundial para 

convencimento da população era o de modernização e crescimento econômico que 

trariam o progresso para essas nações. Eles sempre tentaram convencer a todos de que “o 

seu trabalho é fruto de um compromisso com o bem-comum, que sua tarefa é 

desinteressada e neutra” (TORRES SANTOMÉ, 2003, p. 18). 

 No Brasil, o modelo neoliberal começou a ser implantado pelo governo Collor 

(1990-1992), após o Consenso de Washington. Na ocasião, o presidente lançou o Plano 

Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor64, que tinha o objetivo de abrir o pais às 

importações, privatização, modernização industrial e tecnológica e desencadeou um dos 

maiores programas de privatização do mundo (CARVALHO, 2006).  

O governo Itamar (1992-1994) deu continuidade ao processo de privatização 

iniciado em 1991, quando ocorreu a venda da Usina Siderúrgica Mineira (USIMINAS). 

Já começava nessa época a polêmica em torno das privatizações, uma vez que das 

empresas estatais, essa era uma das mais lucrativas (ANUATTI-NETO et al., 2005, p. 

152).   

Entretanto, foi no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) que a forte 

tendência do setor público em atender às exigências das agências financiadoras ganhou 

corpo com a Reforma da Gestão Pública (BRESSER PEREIRA, 2000), a publicação do 

PDRAE (1995a) e com o consequente envio para o Congresso Nacional da emenda da 

administração pública, que se transformou na Emenda Constitucional 19 em 1998. Tal 

                                                             
64 O Plano Collor é o nome dado ao conjunto de reformas econômicas e planos para estabilização 

da inflação criados durante a presidência de Fernando Collor de Mello. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Collor
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
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emenda introduzia mudanças no que tange à estabilidade dos servidores públicos, ao 

regime de remuneração dos agentes públicos e à gestão gerencial da administração 

pública (BRASIL, 1998b). 

De acordo com Bresser Pereira (1995), um dos focos da reforma foi a busca por 

melhoria da eficiência no serviço público, adotando-se um novo modelo de gestão 

pública, chamado de administração gerencial, em detrimento da administração 

burocrática, pautada na concepção de Max Weber, então existente no país e considerada 

ultrapassada (EVANGELISTA, 2013a). Com isso, O Brasil foi o primeiro país em 

desenvolvimento a iniciar sua reforma de gestão pública (BRESSER PEREIRA, 2000), 

ingressando em um novo século acompanhando a onda reformista já praticada em outros 

países desenvolvidos uma década antes. 

Neves (1997) aponta que a reforma da gestão pública brasileira representou um 

movimento do/no Estado para a inserção de novas relações de forças presentes na 

globalização, correspondendo a uma redistribuição do ‘fundo público’ de forma mais 

favorável ao capital e aos interesses privados, especialmente no setor financeiro nacional 

e internacional.  

Para tanto, o governo Fernando Henrique Cardoso reduziu os gastos sociais e 

públicos, principalmente no que se refere aos gastos com folha de pagamentos dos 

servidores, o que se traduziu em arrochos salariais. Assim, foi possível perceber, no 

contexto público brasileiro, a inserção de muitos aspectos toyotistas de gestão do trabalho, 

traduzidos em ‘flexibilização’ do trabalho, terceirização de serviços, redução do número 

de servidores, exigências de aumento quantitativo da produtividade e foco na eficiência, 

na eficácia e na qualidade dos serviços prestados. O Estado centrou-se, então, na 

administração por resultados, no estímulo à competição acirrada por excelência e no 

controle do trabalho de seus funcionários (NEVES, 1997). Para além disso, observamos, 

com a reforma da gestão pública, uma gradativa redução dos direitos previdenciários, que 

vem se acentuando ao longo dos anos. 

Nesse contexto de aprofundamento neoliberal, a política educacional brasileira foi 

sendo, gradativamente, reconfigurada, com vistas ao atendimento dos acordos 

internacionais, que propunham políticas austeras. 
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Atualmente, vivemos um re-atualização e intensificação dessas políticas que 

crivam nossas vidas cotidianas com ataques para paralisar o que temos de patrimônio no 

nosso país: a possibilidade de que gerações futuras, de camadas sociais periféricas, sejam 

excluídas da educação pública de qualidade e da Pós-Graduação. 

A política universitária de Michel Temer é a expressão mais vil, tendo como 

resultados; a evasão de estudantes, a fuga de cérebros, a destruição da pesquisa de ponta, 

a eliminação do legado intelectual, o extermínio da formação e da cultura. Em outras 

palavras, a depredação do resultado de décadas de investimento material e humano. 

Nós, da Universidade, entendemos, todavia, que a docência, a pesquisa, a cultura 

e a formação se relacionam com o futuro. Nossa resistência é a garantia de que o projeto 

de universidade pública, de qualidade, gratuita, cada vez mais plural e inclusiva, 

permaneça. 
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5- A EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA BRASILEIRA EM TEMPOS 

NEOLIBERAIS E O COTIDIANO DO TRABALHO DOCENTE 

UNIVERSITÁRIO NA UFF 

 

A economia e as transformações promovidas pelo atual capitalismo, a partir da 

reestruturação do capital, exigiram dos Estados inúmeras reformas e adequações ao 

mercado.  

No momento em que ocorrem crises econômicas e empregatícias em 

qualquer comunidade, pode-se ver que um certo pânico se apodera da 

sociedade e, logo depois surgem os discursos que tentam justificar tudo 

recorrendo a uma espécie de palavra mágica: a educação. Isso esclarece 

o porquê de todas as organizações econômicas supranacionais, como o 

Banco Mundial, o FMI, a OCDE, etc., dedicarem numerosas páginas de 

seus relatórios para frisar a imperiosa necessidade de reformar os 

sistemas educacionais para ajustá-los às novas necessidades da 

economia e da produção (TORRES-SANTOMÉ, 2003, p. 30). 

O fato é que os pensadores das reformas sabem muito bem que o sistema 

educacional pode desempenhar um papel importante na reestruturação do capitalismo, 

pois os espaços públicos de ensino, seja em que nível for, representam espaços 

privilegiados para a construção das novas subjetividades economicistas, para a formação 

dos seres humanos com as habilidades mecânicas e técnicas exigidas pelo mercado. 

Diante disso, as instituições públicas de ensino e seus professores transformaram-se “em 

um dos nós górdios das causas e soluções dos problemas das economias nacionais e 

internacionais” (TORRES-SANTOMÉ, 2003, p. 27). 

Os bombardeios discursivos lançados ao serviço público a partir das esferas 

próximas ao governo insistem em estabelecer ligações diretas entre o fracasso dos 

sistemas educacionais e a qualidade dos serviços prestados, sugerindo mudanças nesse 

sentido e criando um terreno fértil para a proliferação dos pensamentos neoliberais. 

A qualidade e a excelência são apresentadas como conceitos novos ou 

modernos, embora sempre tenham sido implícitos nas ações de cada 

profissional, no desempenho de qualquer tarefa, sobretudo, se esta 

requeria alguma experiência prévia relevante. Só que agora o seu 

significado se adequará apenas às definições regidas no mundo 

empresarial (TORRES-SANTOMÉ, 2003, p. 67). 

 

Sob os argumentos de má gestão dos serviços e verbas públicas propõe-se a 

adoção de medidas empresariais que possibilitem o alcance de mais eficiência, eficácia e 
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maior produtividade dos serviços públicos educacionais, propondo-se muitas vezes, a 

privatização como solução para todos os problemas.  

[...] os slogans sobre a eficiência e a qualidade muitas vezes servem de 

álibis para evitar que se fale das reduções orçamentárias que, nos 

últimos anos, têm afetado as Administrações públicas e, portanto, 

também o dinheiro que se investe no sistema educacional público. 

Pretende-se convencer tanto professores e professoras quanto o restante 

da sociedade que a melhora da qualidade na educação não deve ser 

associada ao aumento dos gastos públicos (TORRES-SANTOMÉ, 

2003, p. 86). 

Sendo assim, os organismos internacionais não pouparam esforços e discursos 

para sensibilizar a sociedade e pressionar os governos por reformas que introduziriam, 

como motor do sistema educacional, uma racionalidade econômica que valoriza todas as 

coisas em função de seus benefícios econômicos. A persuasão dos discursos neoliberais 

é intensa e já constrói novas subjetividades nos docentes da UFF. O que é perceptível em 

algumas falas:  

“O nosso funcionário público, infelizmente, continua com aquele comportamento 

corporativista, que trabalha pouco, ineficiente. Aí você quer que a coisa pública seja algo 

eficiente pra mostrar pra sociedade que convém ter a coisa pública e mantê-la. Só que, em 

contrapartida, você tem uma ineficiência notória. Você quer mudar isso, mas você tem raízes 

muito profundas ainda, entendeu? ” (Prof. C, grifo nosso). 

“Assim como eu não acredito em uma sociedade de doutores, eu também não acredito 

em uma sociedade de funcionários públicos. Até porque eu lembro a definição básica de Marx 

de comunismo como uma associação de produtores, ou seja, de trabalhadores e não de NÃO 

trabalho. Aqui no Brasil o funcionalismo público não trabalha praticamente, com as raras e 

devidas exceções” (Prof. G). 

“[...] a propaganda do neoliberalismo se baseia em fatos reais” (Prof. K). 

No Brasil, as reformas educacionais, com viés neoliberal, foram implementadas a 

partir das propostas presentes no PDRAE, inserindo a racionalidade administrativa 

pautada em tal documento que sugeria a adequação de todo “o sistema educativo nacional 

às leis do mercado, às transformações da economia brasileira e à globalização econômica” 

(COSTA et al., 2009, p. 33). Isso implicava em ajustar os sistemas escolares aos 

princípios da eficiência, eficácia e produtividade, em outras palavras, controlar mais o 

sistema, gastar menos, alcançando um resultado ótimo de ‘qualidade’ do ensino à 

semelhança da proposta toyotista hegemônica no mercado.  

Se antes a preocupação era a de convencer a sociedade de que a reforma 

educacional traria avanços e progresso, posteriormente seria necessário criar mecanismos 

que ‘convencessem’ os professores a aderirem aos novos valores mercadológicos. Assim, 
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aprofundou-se, então, o controle da qualidade via sistemas de avaliação dos órgãos 

públicos, que passaram a ser geridos por critérios empresariais, ou seja, a partir de 

indicadores que permitissem constatar matematicamente a qualidade de seus serviços 

(TORRES-SANTOMÉ, 2003; EVANGELISTA, 2013a). Ganha cada vez mais espaço 

nas políticas públicas o Estado gerenciador e avaliador, em perfeita consonância com as 

características daquilo que Bresser Pereira (1997) denominou de modelo de gestão 

gerencial. 

Trata-se de uma estratégia toyotista, cuja característica é transferir para os 

trabalhadores a responsabilidade pela qualidade do que produzem, como se pudessem 

sozinhos salvar o mundo. Entretanto, esse estratagema acaba produzindo novas 

subjetividades naqueles profissionais que, na busca por se destacar, internalizam os 

valores mercadológicos de produtividade máxima que os conduzem a se organizarem 

para não perderem tempo e os que não alcançam o esperado sentem-se inferiorizados e 

culpados por isto. Assim, como afirma Torres-Santomé (2003, p. 68): 

A coerção, antes exercida por agentes externos de controle, é 

internalizada como se fosse um “id” e tenta-se convencer os 

funcionários e funcionárias de que agora possuem mais autonomia e 

responsabilidade. [...]. É a mesma filosofia de produção, só que agora 

os próprios trabalhadores e trabalhadoras se auto impõem controles, 

normas, regras, se autodisciplinam para melhorar o desempenho [...]. 

E a construção de subjetividades não para por aí: na medida em que cada um 

estabelece as suas metas individualmente, os companheiros de profissão se transformam 

em rivais, com os quais se passa a competir pelo suposto mérito de receber mais e 

melhores estímulos externos, que variam desde o reconhecimento entre os pares até 

complementos salariais. Como exemplo de complementação salarial podemos citar a 

seguinte fala: 

Eu curso um doutorado com um tema de rara literatura no Brasil. Isso significa que tenho 

que comprar os livros e que tudo ‘vem de fora’. Não tenho como fazer, entendeu?! Então eu tenho 

feito ‘a passos de tartaruga’ porque preciso de patrocínio. Pai, mãe, todos me ajudam. Então, 

quando sai uma bolsa de alguma coisa pra disputar, vou naquilo como um... pra poder tentar... 

pra comprar livro! Só pra comprar livro! Só pra isso! Então são coisas mínimas, né” (Prof. F, 

grifo nosso)? 

Entretanto, esse panorama no âmbito educativo pode se agravar ainda mais diante 

de um período de racionalização e corte de gastos, já que cada vez mais o número de 

‘merecedores’ diminui, porque não há recursos econômicos para todos. 
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[...] onde as políticas de corte de gastos públicos estão na ordem do dia, 

não é raro ver como as administrações educativas, em vez de oferecer 

salários dignos, optam em propor estímulos econômicos só para alguns, 

provocando a concorrência entre eles (TORRES-SANTOMÉ, 2003, p. 

68). 

Com o arrocho salarial se produz uma necessidade financeira que sustenta a lógica 

de um sistema de avaliação educacional que visa beneficiar, através de incentivos 

monetários (bolsas, prêmios, fomentos) alguns profissionais. Constrói-se a ideia de 

mérito, mas que não passa de uma dupla economia (Ausência de aumentos salariais e 

benefícios para poucos), contribuindo para o aumento das diferenças e da competição, já 

que produz uma massa de excluídos.  

De acordo com Torres-Santomé (2003), o sucesso das argumentações neoliberais 

se torna visível quando amplos setores sociais aceitam. As privatizações dos serviços 

públicos ou não se opõem a elas. Isso se torna ainda mais evidente quando percebemos 

que até mesmo alguns servidores públicos já começam a espelhar-se nos modelos de 

gestão das empresas privadas e a desejá-la. Tais profissionais almejam uma organização 

hierárquica à semelhança das empresas privadas, pois as consideram mais eficientes. 

Características como participação e igualdade no contexto institucional público agora 

passam a ser entendidas como uma anomia, como expresso na fala de alguns dos 

professores que contribuíram com a nossa pesquisa: 

 

“Talvez tentasse o meio privado. Eu tenho muito essa vontade porque sofro uma 

frustração de que as coisas não funcionam muito bem aqui [...]. Eu acho que falta um sistema 

hierárquico” (Professor E). 

“As dificuldades são mais dificuldades da ordem da instituição - do funcionamento da 

instituição. Essa sensação que eu tenho da UFF é de uma anomia! Assim, parece que faltam 

regras [...]” (Professor F)! 

O que muitos talvez não percebam é que toda a reestruturação proposta pelos 

organismos internacionais aos Estados está pautada, exclusivamente, pelas leis de 

investimentos- benefícios, tendo como objetivo maior a redução dos gastos públicos e 

não preocupações sociais. O Banco Mundial sugere que os Estados concentrem gastos (e 

não investimentos) na educação básica que forma mão-de-obra barata e flexível. Isso pode 

ser constatado no trecho de um documento lançado em dois idiomas (Inglês-

1995/Espanhol-1996) pelo BM que diz:  

Ahora que la reforma económica se está convirtiendo en un proceso 

permanente, es importante que los gobiernos se concentren también en 

los factores que son necesarios para mantener el crecimiento. [...] países 



140 

 

que cuentan con la infraestructura física necesaria y con fuerzas de 

trabajo flexibles atraen cada vez más inversiones en producción y 

servicios (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 99)65. 

O BM ainda se refere aos ensinos médio e superior como se não fossem 

igualmente importantes para a sociedade e para o mercado.   

Para lograr la eficiencia, los recursos públicos se deberían concentrar 

en forma eficaz en función de los costos allí donde la rentabilidad de la 

inversión es más alta. Para lograr equidad, el gobierno debe garantizar 

que no se niegue acceso a la educación a ningún estudiante calificado 

debido a su falta de capacidad de pago. Al mismo tiempo, y debido a 

que la diferencia entre la rentabilidad privada y la social es mayor 

en la enseñanza superior que en la básica, se debe aprovechar la 

disposición a pagar por la enseñanza superior compartiendo los 

costos con los estudiantes y sus padres (BANCO MUNDIAL, 1996, 

p. 115, grifo nosso)66.  
 

 Ou seja, o BM,  em seus documentos e orientações, propõe que os países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento deixem de investir na educação superior pública 

e concentrem os seus recursos na educação fundamental. Nesse sentido as universidades 

federais são transformadas em organizações sociais, abrindo-se um precedente para a sua 

privatização. 

A reforma do Estado definiu a universidade como uma organização 

social e não como uma instituição social. 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 ideias 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). 

                                                             
65 Agora que a reforma econômica está se tornando um processo contínuo, é importante que os governos 

interfiram também nas áreas necessárias à manutenção do crescimento. [...] países com a infraestrutura 

física necessária e forças de trabalho flexíveis estão atraindo cada vez mais investimentos em produção e 

serviços (Tradução da autora). 

66 Para alcançar a eficiência, os recursos públicos devem ser focados efetivamente no custo/benefício. Para 

alcançar a igualdade, o governo deve garantir o acesso à educação a qualquer estudante que queira se 

qualificar, mesmo aqueles que não disponham de recursos para pagar. Ao mesmo tempo, pelo fato de as 

pessoas que buscam acesso ao ensino superior possuírem um nível socioeconômico mais elevado, se 

comparado às que buscam ao ensino básico, o governo deve aproveitar essa disponibilidade para dividir os 

custos desse nível de ensino com os estudantes e/ou suas famílias (Tradução da autora). 
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Diante do exposto, é possível perceber que a preocupação do BM sempre foi a 

de utilizar-se dos sistemas educacionais para impor determinados valores. Ele tem 

conhecimento do grande potencial da educação para construir novas subjetividades, 

desejos, enfim, condutas. Para tanto, é vital construir uma massa pouco escolarizada que, 

por isso mesmo, tem menos probabilidade de gerar conflitos sociais. “Eles consideram 

que a convivência em nossas sociedades seria facilitada pela existência de uma juventude 

que aprendesse a obedecer, a respeitar as pessoas hierarquicamente superiores (TORRES-

SANTOMÉ, 2003, p. 33).  

 Assim, a orientação dos organismos internacionais vem interferindo 

profundamente nas políticas voltadas à universidade pública brasileira, desde então. 

 

5.1- A Reforma Gerencial e as mudanças na universidade pública 

 

Para compreender as mudanças sofridas no trabalho docente das instituições 

federais de ensino superior se faz necessário contextualizar a universidade pública como 

uma instituição contemporânea e que acompanha as tendências de seu tempo. Por isso, é 

possível dizer que há um “fenômeno de deslocação do processo de formação das políticas 

para a educação em direção ao nível supranacional” (ANTUNES, 2006, p. 65; DIAS 

SOBRINHO, 2005, p. 169-195), ainda que as idiossincrasias dos Estados produzam 

algumas diferenças.  

Nos anos 1990, todo o espectro de políticas sociais e econômicas esteve sob a 

influência da agenda neoliberal. As políticas educacionais implementadas no ensino 

superior brasileiro vêm acompanhando as propostas de reformas defendidas pelo Banco 

Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), OCDE e que, posteriormente, foram também endossadas na Declaração de 

Bolonha67(1999). As sugestões desses organismos eram as de que a educação superior 

fosse considerada como um serviço não-exclusivo do Estado. 

                                                             
67 Declaração conjunta dos ministros da educação europeus assinada em 19 de junho de 1999, com o 

propósito de assegurar que o ensino superior se adaptasse “às necessidades de mudança, às exigências da 

sociedade e aos avanços do conhecimento científico” (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999).  
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Em 1995, através do documento La enseñanza superior: las lecciones derivadas 

de la experiencia, o BM apresentou quatro orientações a serem seguidas pelos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, com vistas a reformar a educação superior sem aumento 

de gasto público. 

[...] se identifican cuatro orientaciones claves para la reforma que 

pueden ayudarles a lograr estas metas sin aumentar el gasto público. 

Estas son las siguientes: 

• Fomentar la mayor diferenciación de las instituciones, incluido 

el establecimiento de instituciones privadas[...]; 

• Proporcionar incentivos para que las instituciones públicas 

diversifiquen las fuentes de financiamiento, entre ellas, la 

participación de los estudiantes en los gastos, y la estrecha 

vinculación entre el financiamiento fiscal y los resultados [...]; 

• Redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior [...]; 

• Adoptar políticas que estén destinadas concretamente a otorgar 

prioridad a los objetivos de calidad y equidad [...] (BANCO 

MUNDIAL, 1995, p. 29).68 

 

Assim, as orientações do BM eram de fomentar o crescimento da educação 

superior no contexto privado, já que, segundo este órgão, as instituições públicas eram 

muito custosas e pouco produtivas. Além disso, também propunha que as fontes de 

financiamento fossem diversificadas, com a participação dos estudantes nos gastos, ou 

seja, defendia a extinção da gratuidade deste nível de ensino.  

Não é por acaso, acompanhando a lógica neoliberal, que o crescimento do número 

de instituições de ensino privadas no Brasil atingiu seu auge nos anos de 1990, nos 

governos de FHC, tornando-se o nosso país um dos mais privatizados no contexto da 

América Latina e do mundo, no nível da educação superior. 

No que tange à função do governo, o documento sugere que o mesmo se 

desresponsabilize financeiramente pelas IFES, concentrando-se no controle, fiscalização 

e avaliação do sistema de ensino, medindo a qualidade, que seria, a partir de então, 

entendida como uma relação entre os recursos estatais e o desempenho. Quanto a isso, 

Sguissardi (2000, p. 15) afirma que “as premissas da análise econômica do tipo 

                                                             
68[...] são identificadas quatro orientações fundamentais para a reforma que podem ajudá-los a alcançar as 

metas, sem o aumento dos gastos públicos. Elas são as seguintes: ▪ Estímulo a uma maior diversificação de 

instituições, incluindo o estabelecimento de instituições privadas [...] ▪Incentivos às instituições públicas 

para a diversificação de fontes de financiamento, incluindo a participação dos alunos nas despesas, bem 

como a estreita ligação entre o financiamento do governo e os resultados [...] ▪ Redefinir o papel do governo 

no ensino superior [...] ▪ Adotar políticas concretas voltadas à garantia de qualidade e igualdade (Tradução 

da autora). 
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custo/benefício norteiam as principais diretrizes do Banco para a reforma dos sistemas de 

educação superior: priorizam-se os sinais do mercado e o saber como bem privado”. 

Já a Declaração de Bolonha (DB) revelou o papel cada vez mais preponderante da 

União Europeia (UE) como lócus de definição de políticas educacionais de caráter 

transnacional. Isso porque o seu alcance já ultrapassa, em muito, as fronteiras da Europa.  

No que se refere ao seu alcance intercontinental, a DB sugeria aumentar a 

internacionalização de suas instituições de ensino e pesquisa, estendendo e aprofundando 

as relações entre suas universidades e as instituições e sistemas latino-americanos. Para 

tanto, seria imperativo que todos os países do bloco europeu aumentassem a sua 

competitividade, não só pela manutenção do poderio local, mas também devido à 

necessidade de consolidar um modelo convergente que permitisse a inserção e 

comercialização de seus programas pedagógicos a países de outros continentes menos 

desenvolvidos (DIAS SOBRINHO, 2009).  

Assim, na DB foram ratificadas as sugestões de que políticas de avaliação fossem 

adotadas como mecanismo de garantir a qualidade (padronizada) e de possibilitar o 

desenvolvimento de critérios comparáveis. Para além do controle da qualidade via 

sistemas de avaliação estandardizados, a Declaração propôs também o aligeiramento do 

curso superior, ou seja, a adoção do modelo LMD 3-2-369 e a reestruturação curricular de 

modo a propiciar a equivalência dos créditos nas diferentes instituições, o que facilitaria 

a circulação interinstitucional de estudantes e pesquisadores e a comparabilidade de 

cursos e instituições (AZEVEDO, CATANI e LIMA, 2008). 

Embora se recuse a ideia de simples homogeneização ou 

padronização, eventualmente menos aceitável face à grande 

diversidade da educação superior dos países aderentes, insiste-se 

na harmonização e na necessidade da coordenação de políticas, 

na promoção da dimensão europeia dos currículos, na cooperação 

internacional, na mobilidade e no intercâmbio (AZEVEDO, 

CATANI e LIMA, 2008, p. 10). 

No Brasil a reforma da educação superior iniciou antes mesmo da Declaração de 

Bolonha, o que não significa dizer que abdicou de sua influência, sendo que a reforma 

brasileira não foi realizada através de um único documento oficial, mas por uma série 

                                                             
69 É um modelo de sistema educacional que adota o prazo de oito anos para que o estudante conclua a sua 

formação universitária (3 anos de Licenciatura, 2 de Mestrado e 3 de Doutorado). Para tanto, são adotados 

o sistema de créditos e a exclusividade de oferta do grau de Doutor pelas universidades (DECLARAÇÃO 

DE BOLONHA, 1999).  
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fragmentada de textos legais, projetos e programas ao longo dos anos 1990 e 2000. Como 

sinalizado por Cunha (2003), isso ocorreu como uma estratégia governamental para o 

enfrentamento das adversidades e das resistências do setor. 

Em 1995, no Brasil, e acompanhando as diretrizes internacionais, tivemos a 

publicação do PDRAE (BRASIL, 1995a), que segundo Bresser Pereira (2000), teria por 

objetivo a melhoria da eficiência no serviço público. Com esse plano, novos conceitos 

foram introduzidos no contexto da educação superior: avaliação, autonomia universitária, 

diversificação, diferenciação, flexibilização, privatização, publicização, metas, controle 

por resultados, desempenho, produtividade, competição administrada. 

Diante do argumento de ineficiência da universidade pública e de sua inadequação 

ao mercado de trabalho, foi possível perceber um severo ataque ao projeto de autonomia 

das universidades, já que consistia em transformar o status jurídico das universidades 

públicas para organizações sociais, entidades públicas não estatais, fundações de direito 

privado ou sociedades civis sem fins lucrativos (CARVALHO, 2007). O PDRAE 

expressa que essa estratégia visa garantir os objetivos econômicos de estabilização e o 

desenvolvimento e, nesse sentido, o Estado precisaria abdicar da função de execução 

devido a sua ineficiência para isso. 

[...] reformar o Estado significa transferir para o setor privado as 

atividades que podem ser controladas pelo mercado. Daí a 

generalização dos processos de privatização de empresas estatais. Neste 

plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão importante 

quanto, e que no entretanto não está tão claro: a descentralização para 

o setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem 

o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, 

como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa 

científica. Chamaremos a esse processo de “publicização” (BRASIL, 

1995a, p. 12-13). 

 

Desse modo, o papel do Estado, no que diz respeito à educação, deixaria de ser o 

de prestador direto dos serviços para ser o de regulador. A chamada publicização não 

passa de uma proposta público-privada de gestão dos serviços não-exclusivos, como é o 

caso das universidades públicas brasileiras. Embora haja grande resistência dos 

funcionários públicos em aceitar a privatização ou a terceirização dos serviços, já nos 

deparamos com servidores federais, cuja produção de subjetividade caminha no sentido 

em que, se não defendem a proposta, também não se opõem a ela, naturalizando, 
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aceitando, então, a privatização como a única alternativa possível, já que não se encontrou 

outra até o momento. 

“A proposta da Ebserh70, eu não tô defendendo, mas estou tentando compreender, é 

transformar em algo feito a Petrobrás que é uma empresa estatal, que teve problemas por parte 

da delação, mas ela vai se recuperar, mas ela não obedece o princípio que nós temos aqui de um 

caixa único, por isso que nossa economia é relativa e a gente não tem dinheiro pra nada. Aqui 

pra eu comprar uma água dá um trabalho danado. Então é preciso definir melhor o papel do 

Estado. Se a gente vai ter um tipo só de relação do funcionário público com o Estado. Essas 

coisas têm impacto sim, mas o problema é que nós não temos contraproposta” (Prof. G). 

“O contexto neoliberal tem levado mais mercado para o setor público e não adianta ficar 

perguntando se deve ou não deve ser tudo público”. A coisa tá posta, então você tem que aprender 

a lidar com isso...” (Prof. F).  

No que se refere à gestão da carreira dos funcionários públicos, o PDRAE critica 

a estabilidade assegurada aos servidores públicos civis, afirmando que ela “impede a 

adequação dos quadros de funcionários às reais necessidades do serviço, e dificulta a 

cobrança do trabalho” (BRASIL, 1995a, p. 26). Ainda segue argumentando que o regime 

estatutário encarece os custos da máquina administrativa porque mantém funcionários 

que não valorizam o seu quadro. Por isso, afirma ser essencial a utilização de uma 

motivação negativa, ou seja, a “demissão por insuficiência de desempenho [...] não há 

dúvida que sem ela será muito difícil, senão impossível, levar o funcionário comum a 

valorizar o seu emprego” (BRASIL, 1995a, p. 40). Assim, o que o PDRAE propõe é a 

utilização da gestão pelo medo, como forma de moldar o comportamento dos servidores. 

Além disso, propõe a concomitância entre os concursos estatutários e seleção e 

contratação por recrutamento direto no mercado, dizendo que “[...] poderiam ser também 

utilizadas outras formas de seleção que tornariam mais flexível o recrutamento de pessoal 

[...], (por exemplo, o processo seletivo público para funcionários celetistas, que não façam 

parte das carreiras exclusivas de Estado) ” (BRASIL, 1995a, p. 27). 

Outro aspecto presente no PDRAE se refere ao sistema previdenciário dos 

servidores públicos, que é interpretado como injusto e desequilibrado, pois “aposenta o 

servidor quando ele ainda possui plena capacidade para trabalhar e paga uma 

aposentadoria ao funcionário muito acima da recebida no setor privado, que não guarda 

correspondência com sua contribuição” (BRASIL, 1995a, p. 32). Na ocasião, o PDRAE 

sugeria que o sistema previdenciário público continuaria sendo garantido integralmente 

                                                             
70 Após longos meses de intenso debate e ânimos acirrados, o Conselho Universitário (CUV) deliberou pelo 

compartilhamento da gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) com a Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH) no dia 16 de março de 2016 (UFF, 2016). 
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pelo Estado e que apenas o setor privado teria sua aposentadoria garantida até um certo 

número de salários, “só a partir daí cada cidadão, deverá adotar um sistema de 

aposentadoria complementar contratado com fundos privados” (BRASIL, 1995a, p. 52). 

O PDRAE sustentava que para garantir o sucesso da administração pública 

gerencial seria necessário um programa intenso de controle da qualidade dos serviços, via 

monitoramento dos resultados e racionalização dos custos, com incentivo para que as 

universidades buscassem financiamento e parcerias externas. Sendo assim, é possível 

identificar pontos de confluência entre as recomendações do BM e o PDRAE.  

Sob as influências dos organismos internacionais e tendo o PDRAE como 

norteador das políticas brasileiras a partir de 1995, foi tomando corpo a reforma do ensino 

superior que ocorreu de forma fragmentada com a promulgação de uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – (BRASIL, 1996), com o lançamento do Plano 

Nacional de Educação (PNE) – (BRASIL, 2001a), além de várias leis e decretos sobre os 

mais diversos aspectos. 

Já em 1996, com a publicação da nova LDB, foi possível perceber o reforço da 

ideia de coexistência dos sistemas públicos e privados de ensino e a vinculação entre 

educação, trabalho e práticas sociais. Para além disso, a nova legislação fixa em seu artigo 

9º as novas competências da União quanto à educação superior: 

II – Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do 

sistema federal de ensino e o dos Territórios; 

VII – baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-

graduação; 

VIII – assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior, com a cooperação dos sistemas de ensino que 

tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; 

XI – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino (BRASIL, 1996). 

Em outras palavras, começa a se configurar o papel de controle e regulação do 

Estado frente a sua antiga função de gerir e manter o sistema de ensino superior. 

Outrossim, ao baixar normas sobre os cursos de graduação e pós-graduação, apesar de a 

LDB ratificar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na educação 

universitária e a autonomia das universidades, em alguns casos, a gratuidade não se 

efetivou plenamente, no setor público, sobretudo no que diz respeito à oferta de cursos de 
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especialização lato sensu que, de maneira geral, configuram-se como cursos pagos nas 

IES públicas (DOURADO, 2011). 

Após a promulgação da LDB, a política direcionada ao ensino superior provocou 

severas mudanças nas IFES caracterizadas pelo sucateamento, devido à redução do 

financiamento do governo federal e da compressão salarial que levou à aposentadoria de 

muitos docentes, motivos que, ainda hoje, somando-se a isso a desvalorização social, 

conduz alguns professores a pensarem em abandonar a carreira de professor da 

universidade pública. Eis alguns exemplos na UFF, ainda mais comuns quando se trata 

de carreira liberal: 

“Hoje eu mudei de opinião e faria concurso para outra carreira melhor remunerada, 

porque é absurda a discrepância entre o salário do professor universitário e de outros 

profissionais até mesmo com menor formação.  Aqui também a gente não tem uma mínima 

infraestrutura. Se eu precisar de uma impressora, eu é que tenho que comprar” (Prof. A, grifo 

nosso). 

“Houve uma grande desvalorização da carreira acadêmica e uma supervalorização da 

carreira jurídica de juiz, promotor e tal... Pra você ter uma ideia, quando começou a carreira de 

Advogado Geral da União, o salário era igual ao de um professor de uma federal. Era o mesmo 

salário. Hoje em dia, eles ganham mais de 20 mil e vai subindo. É uma discrepância, né? 

Confesso a você, que se um aluno me perguntar o que eu acho de ele se tornar professor, eu 

vou olhar pra ele e dizer: eu acho ótimo... meio jurídico, né? (risos). A questão salarial é tão 

gritante que tem gente até de Licenciatura querendo sair da carreira acadêmica também. 

(risos). Você nem precisa falar que não é uma boa, porque o pessoal já tá é ‘pulando fora’” 

(Prof. D, grifo nosso). 

“Meu pai, por exemplo, me cobra muito, dizendo: ‘Ah!!! Você deveria fazer outro 

concurso’. Pior é que chega um momento da tua vida que você cogita mesmo ‘chutar o balde’ 

e estudar pra outros concursos, porque lá eu vou ganhar os 40 mil... O salário não é ruim, não 

tem professor ‘passando fome’, não é isso! É mais, por exemplo, socialmente. Esse é o ponto 

negativo da coisa. E acho que mais do que o dinheiro, temos a falta de estrutura. É eu chegar 

aqui e não ter um computador direito funcionando, uma internet” (Prof. F, grifo nosso). 

Ao se remeter às formas de privatização da universidade pública, Sguissardi e 

Silva Júnior (2001) afirmam que elas avançam rapidamente no próprio interior das IES 

públicas pela carência de recursos e pela grande diminuição dos salários que provoca a 

constituição de estruturas privatizantes, representadas pelas conhecidas Fundações de 

Apoio71. Segundo esses autores, essas fundações foram criadas com o objetivo de suprir 

as deficiências dos recursos públicos e de gerir com maior agilidade os recursos. Porém, 

elas acabam produzindo uma desagregação na academia, por favorecer o individualismo 

                                                             
71 As Fundações de Apoio são instituições de direito privado, sem fins lucrativos e criadas com a finalidade 

de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico, de interesse das IFES e também das instituições de pesquisa (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2016a).  
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e o empresariamento de docentes pesquisadores, transformando-os em gerentes do 

ensino, da pesquisa e da extensão. A motivação financeira conduz alguns professores da 

UFF a prestarem diversos serviços como forma de compor seus rendimentos, como expõe 

o Prof. A: 

“O que os professores mais se envolvem aqui são nos cursos à distância, como CEDERJ. 

Sei também que eles ganham dinheiro por fora, participando em ENADE, em fazer avaliações, 

consultorias, essas coisas. São fontes de renda externas, que nem sempre são privadas” (Prof. 

A). 

As influências do BM e do PDRAE não cessam, estando presentes também no 

PNE de 2001 que firmava metas para os próximos dez anos, ou seja, até 2011. Esse plano 

reconhece que o Estado “tem um importante papel a desempenhar no sistema, seja na 

pesquisa básica e na pós-graduação stricto sensu, seja como padrão de referência no 

ensino de graduação[...]” (BRASIL, 2001a, p. 30). Não obstante, afirma que apesar da 

relevância da instituição pública de ensino superior “há que se pensar, evidentemente, em 

racionalização de gastos e diversificação do sistema”, reafirmando a importância da 

expansão do setor privado que deve continuar (BRASIL, 2001a, p. 31-32). 

A proposta do PNE, aprovada na contramão da mobilização da 

sociedade civil, é reveladora dos seguintes indicativos de políticas para 

a educação superior: diversificação do sistema por meio de políticas de 

expansão da educação superior, não ampliação dos recursos vinculados 

ao governo federal para esse nível de ensino, aferição da qualidade de 

ensino mediante sistema de avaliação, ênfase no papel da educação a 

distância. A ausência de mecanismos concretos de financiamento, 

resultado, dentre outros, dos vetos presidenciais, contribuíram para a 

consolidação de novos formatos de privatização desse nível de ensino, 

respaldada pela interpenetração entre as esferas pública e privada 

(DOURADO, 2011, p. 57). 

O discurso neoliberal no sentido da desestatização dos serviços públicos não é 

sinônimo de ausência do Estado no contexto político e econômico. Ao contrário disso, 

ele racionaliza os recursos, minimizando a manutenção da educação superior, ao mesmo 

tempo em que “incrementa e sofistica suas funções de fiscalização, descendo a detalhes 

mínimos para a determinação dos graus de eficácia, de eficiência e de produtividade das 

instituições educativas e seus atores” (MANCEBO, 2010, p. 139), aliando-se, com isso,  

aos valores das empresas privadas que primam pela qualidade total a ser aferida de forma 

quantificável para que seja possível a comparação entre os pares. A avaliação externa e a 

produtividade são temas polêmicos entre os docentes da UFF, como podemos verificar 

nas narrativas abaixo: 
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“Quando eu comecei a fazer os concursos eu ‘senti na pele’, foi tipo isso: ‘olha tem que 

ter o currículo Lattes. Olha tem que ter número de publicação.... Eu fui sentindo ‘na pele’ as 

mudanças neoliberais, né? As mudanças que exigiam uma produção absurda! E elas 

permanecem” (Prof. M). 

“Eu gostaria muito que todas as avaliações da UFF tivessem esse olhar externo.   A falta 

do olhar dos elementos externos na avaliação prejudica um pouco e cria um certo corporativismo 

que eu não acho que é bom pra gente. Eu acho que a avaliação pode ser muito positiva.  Uma 

coisa é você achar que seu trabalho tá bom, outra coisa é você ouvir pessoas que são vítimas 

dele: os alunos, os colegas” (Prof. G). 

“Então essa novidade que veio com essa coisa da produtividade é importante para que 

os funcionários levem mais a sério a coisa pública. No entanto, o lado ruim é você impor um 

produtivismo, porque acaba gerando uma ciência de má qualidade. Então você acaba 

contemplando os números que eles querem, mas a qualidade é questionável” (Prof. C).  

“A minha crítica ao produtivismo é o tamanho dele. Porque ele é concebido a partir de 

referenciais internacionais, mas a nossa realidade... vamos combinar! Eu chamaria de 

produtivismo pernicioso; é a gradação dele. É nos medir com o patamar de Harvard. Nós não 

podemos ser medidos pelo patamar de Harvard. Não dá! Nós não temos condições infra 

estruturais para querer isto! Mas temos professores que são tão bons que conseguem ser muito 

melhor... entendeu? Tem que ser heróis” (Prof. F)!  

O Governo Lula manteve as diretrizes do PDRAE, no que se refere à regulação 

do trabalho docente via avaliações e à manutenção da educação superior como serviço 

público não-estatal, mas foi marcado por funcionar, ocasionalmente, em consonância com 

o modelo de universidade implementado na Europa a partir da Declaração de Bolonha. 

Podemos apontar como influência da DB a criação de instituições federais que atendam 

à critérios de transnacionalização da educação superior, bem como a reestruturação das 

universidades brasileiras como um todo. 

O modelo europeu não diverge das recomendações do BM, oposto a isso, ele 

progride para a instauração de uma política educacional supranacional, que passa a contar 

com o reforço da OCDE, da UNESCO e da Comissão Europeia (CE) (AZEVEDO, 

CATANI e LIMA, 2008). 

Como objetivos da DB podemos destacar a promoção da mobilidade e 

empregabilidade dos cidadãos, a instauração de um currículo padronizado que permita o 

desenvolvimento de critérios de avaliação passíveis de comparação, via agências 

nacionais e internacionais e a preocupação com a formação dos professores 

(DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999). Em outras palavras, na DB havia uma clara 

intenção de estabelecer uma política de avaliação supranacional que permitisse a 

comparação entre os diversos sistemas educacionais, inclusive, estabelecendo rankings 

de comparação de qualidade educacional em esfera global.  



150 

 

Diante do exposto, a preocupação com a formação dos professores passou a ser 

uma constante nas agendas dos diferentes países e nas reformas empreendidas, com vistas 

a operacionalizar os novos objetivos propostos para a educação, que passou a seguir novas 

regulações estabelecidas pelo processo de mundialização. No Brasil, essa preocupação se 

desmembrou nas seguintes políticas: Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores72, Pró-Letramento73 e UAB. 

Nesse processo e no que tange à educação superior, podemos considerar que a 

UAB se enquadrou perfeitamente à orientação do Comitê Europeu (CE) quanto a 

formação dos professores, que deve ser mais flexível e aligeirada (MAUÉS, 2009).  

A UAB74 foi um programa criado em 2006 com o objetivo de levar à 

universitarização dos professores através da oferta de cursos de licenciatura à distância 

dirigidos à formação inicial e continuada de professores. 

A UAB vai ao encontro das propostas pós-burocráticas, que entendem o professor 

como o responsável por sua formação, principalmente a continuada. “Outro objetivo do 

programa desenvolvido pela UAB é reduzir as desigualdades na oferta de educação 

superior, ainda majoritariamente a cargo da iniciativa privada, e desenvolver amplo 

sistema nacional de educação superior à distância. Para oferecer os cursos a distância, a 

UAB estabelece um tripé com as secretarias dos estados e dos municípios que se dispõem 

a participar dos programas e as universidades parceiras” (GATTI et al., 2011, p. 50). 

Essas sugestões caminham no sentido de aligeirar e criar novos espaços para a 

formação dos professores voltada para os níveis fundamental e médio, ou seja, para o 

ensino. Por outro lado, concomitantemente, havia a proposta de fomento à pesquisa no 

                                                             
72 Rede constituída por centros de pesquisa e desenvolvimento da educação, vinculados a universidades que 

ministram os cursos por meio de parcerias. O objetivo da rede é atender, de forma institucional, as demandas 

de formação continuada em Alfabetização e Linguagem, Educação Matemática e Científica, Ensino de 

Ciências Humanas e Sociais, Artes e Educação Física e Gestão e Avaliação da Educação (MAUÉS, 2009). 

73 Programa do governo federal destinado a professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental 

e tem como objetivo contribuir para uma melhor aprendizagem da leitura/escrita e da matemática. O 

programa funciona na modalidade semipresencial (MAUÉS, 2009). 

74 As instituições da Região Sudeste que compõem a UAB são: UFJF, UFLA, UFMG, UFOP, UFSJ, UFU, 

UFV, UFVJM, INIFAL, UNIFEI, UNIMONTES, CEFET, FIOCRUZ, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ, 

UNIRIO, UFABC, UFSCAR, UNESP e UNIFESP. 
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nível de pós-graduação, com vistas à prestação de serviços ao mercado e ao equilíbrio 

entre a pesquisa e a prática. Segundo Dourado (2011, p. 60) a UAB foi 

[...] direcionada à expansão e interiorização de cursos e programas, por 

meio da modalidade de educação a distância no país. É fundamental 

destacar que tal processo propiciou alterações substantivas nas IFES à 

medida em que estas institucionalizaram políticas de regulação e/ou 

naturalização da EAD nos seus campi. 

O Governo Lula continuou seguindo as orientações neoliberais no que se refere a 

regular, controlar e criar condições para que a universidade pública se abra para a 

realização de pesquisas em parceria com empresas privadas. Assim, promulgou mais 

quatro leis e um decreto caraterizados pela criação do SINAES, pela promulgação da Lei 

de Inovação Tecnológica, pela normatização da Parceria Público-Privada (PPP), pela 

implantação do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e pela publicação do 

“decreto-ponte” (SGUISSARDI, 2006, p. 1042) que dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

O governo pretendeu, com a criação do SINAES, corrigir algumas falhas do 

Exame Nacional de Cursos (ENC). Para tanto, foi criado o ENADE, que consistia em um 

sistema de avaliação por amostragem, através da realização de duas provas obrigatórias 

para o registro dos diplomas dos estudantes (uma na entrada e outra na saída do sistema). 

O novo sistema de avaliação avançou, mas, ainda assim, foi questionado por não respeitar 

a autonomia universitária, sendo centralizado no que tange às diretrizes e normas relativas 

ao sistema, pela constituição da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) (SGUISSARDI, 2006). Hoje o sistema consiste na realização de apenas uma 

prova ao final dos cursos de graduação, à semelhança do antigo ENC.   

Já a Lei de Inovação Tecnológica, vinculada ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia, regulamentou o trabalho de docentes das IES públicas em empresas privadas. 

Ela tratou dos “incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, criando facilidades para a utilização dos recursos – físicos, materiais e 

humanos – das universidades pelas empresas, assim como a transferência de tecnologia 

daquelas para estas. Viabiliza a alocação de recursos públicos para empresas nos projetos 

ditos de inovação. Prevê a gratificação dos pesquisadores cujos conhecimentos venham a 

ser utilizados por empresas (SGUISSARDI, 2006). Nesse caso, a percepção do Prof. F é 

a de que: 
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“[...] as últimas modificações da legislação criam violações na isonomia salarial 

terríveis, porque elas beneficiam o setor de C&T, né? Ciência e Tecnologia permitem ao 

professor ter parceria com laboratório e licença de dar aula, o que é muito positivo, mas quando 

você caminha pra área de Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, você vai encontrar dificuldade 

de mercado” (Prof. F). 

Além de quebrar a isonomia salarial entre os professores universitários públicos, 

outra crítica feita à Lei de Inovação Tecnológica é de que, ao aproximar universidade-

empresa, criaria sérios riscos de distorção da verdadeira função pública da universidade 

no campo científico e da inovação e, dada a dificuldade financeira das universidades 

públicas e seus docentes/pesquisadores, geraria também “facilidades para a subordinação 

da agenda universitária ao campo empresarial, limitando a liberdade acadêmica e 

aprofundando o fenômeno da heteronomia universitária, um dos traços da universidade 

hoje em muitos países” (SGUISSARDI, 2006, p. 1042-1043), indo ao encontro das 

proposições do Banco Mundial e do Acordo de Bolonha. 

Para além desse incentivo à aproximação da universidade e da empresa, o governo 

Lula normatizou a Parceria Público Privada nas mais diferentes áreas da produção, 

comércio de bens e serviços de natureza pública e coletiva, isto é, pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, e serviços 

de educação e ensino. Essa lei: 

Permite a outorga de recursos públicos à administração de entes 

privados. Como contrapartida do ente privado, requer-se não mais do 

que 30% do valor do empreendimento, com todas as salvaguardas 

oficiais. Justificariam essa lei a baixa capacidade de investimento 

estatal e a suposta superioridade gerencial privada. A crítica principal, 

no caso da educação, é que, para além do fortalecimento do polo 

privado do Estado ou como parte dele, amplia-se a utilização dos 

recursos públicos por entidades privadas, com ou sem fins lucrativos 

(SGUISSARDI, 2006, p. 1043). 

Caminhando ainda mais no sentido da privatização do ensino superior, também o 

PROUNI foi lançado tendo como objetivo regular a atuação de entidades beneficentes de 

assistência social no ensino superior. O programa pretendia a democratização do acesso 

via instituições de educação superior privadas, mas acabou fortalecendo as instituições 

privadas comerciais de ensino. O programa consistiu na isenção de vários impostos pelas 

IES privadas em troca de cerca de 10% das vagas ociosas ou 8,5% da receita bruta, na 

forma de bolsas para alunos “carentes” (SGUISSARDI, 2006). 

O governo FHC ficou marcado pelo abandono financeiro das universidades, 

criando uma crise estrutural e o sucateamento das IFES, para então, sob o discurso de má 
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gestão, propor e implantar as reformas, notadamente, as previstas no PDRAE, que 

objetivavam aprofundar a privatização interna tanto pela disseminação de cursos pagos 

de especialização e de extensão como pela relação estreita entre as fundações privadas e 

as universidades públicas. Exatamente por isso é que o professor C afirmou que “com o 

FHC a coisa ia mal” e o Prof. F. percebeu que “bem no final do governo Fernando Henrique 

havia muita escassez e uma política mais afim com o neoliberalismo estava posta”. 

 

5.2- O REUNI 

 

O governo Lula foi responsável, após vários anos de racionalização de gastos, por 

uma ampliação progressiva dos recursos financeiros para as IFES. Em um primeiro 

momento, no período de 2003-2006, a expansão das universidades ocorreu por meio da 

interiorização das IFES e reestruturação das já existentes, com a criação e consolidação 

de campi universitários. Em um segundo momento, houve a criação da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu, Paraná, e da 

Universidade Luso-Afro-Brasileira (UNILAB), em Redenção, Ceará, cujos objetivos 

eram a integração e a cooperação internacional (MACIEL, 2014). Além dessas, foram 

criadas mais 12 novas universidades federais de 2002 a 2010. São elas: Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF); Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA); Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM); Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); 

Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Universidade Federal do Pampa (Unipampa); 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS); 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2016b). 

Posteriormente, em resposta às metas determinadas no PDE, o REUNI foi 

instituído através do Decreto nº. 6.096 de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007a), 

representando um grande avanço no campo das políticas de educação superior 

historicamente elitizada, uma vez que tem trazido benefícios importantes para as 

universidades. 
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O REUNI foi um processo contraditório. O programa representou a 

democratização da educação superior pela via pública, a expansão de vagas nas IFES, a 

criação de cursos noturnos, a contratação de professores em regime de Dedicação 

Exclusiva e a mobilidade estudantil por propiciar uma equivalência entre os graus, 

diplomas, títulos universitários, currículos acadêmicos, adotando programas de formação 

reconhecíveis por todos os seus Estados membros.  

Entretanto, também apresentou uma sintonia com as propostas gerenciais do 

PDRAE, já que se tratou de um programa que contribuiu para que as instituições de ensino 

superior federais repensassem suas práticas de gestão para dar respostas à crise do sistema 

de ensino superior brasileiro (ARAÚJO e PINHEIRO, 2010).  

O REUNI foi apresentado com a prerrogativa de expansão e democratização do 

ensino, sendo seus principais objetivos “criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento 

da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” 

(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2007, Art. 1º).  

Para que esses objetivos fossem possíveis, o governo propôs, em seu artigo 2, que 

as seguintes diretrizes fossem tratadas, prioritariamente, pelas universidades federais.  

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento 

de vagas de ingresso, especialmente no período noturno;  

II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 

itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de 

educação superior; 

III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 

graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 

buscando a constante elevação da qualidade;  

IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente 

não voltadas à profissionalização precoce e especializada;  

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 

VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação 

superior com a educação básica (MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 

2007).  

 

Diante de objetivos tão desejados, aceitar o convite para erguer essa bandeira e 

aderir ao programa parecia óbvio em tempos de cortes orçamentários, ainda mais quando 

possuía o apelo extremamente sedutor, presente no artigo 3, que dizia:   
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O Ministério da Educação destinará ao Programa recursos financeiros, 

que serão reservados a cada universidade federal, na medida da 

elaboração e apresentação dos respectivos planos de reestruturação, a 

fim de suportar as despesas decorrentes das iniciativas propostas, 

especialmente no que respeita a:  

     I - construção e readequação de infraestrutura e equipamentos 

necessárias à realização dos objetivos do Programa;  

     II - compra de bens e serviços necessários ao funcionamento dos 

novos regimes acadêmicos; e  

     III - despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das 

atividades decorrentes do plano de reestruturação (MINISTERIO DA 

EDUCAÇÃO, 2007).  

 

Com argumentos altamente persuasivos e com a sedução financeira, o REUNI foi 

inspirado nos contratos de gestão (modelo holding) propostos pelo PDRAE, uma vez que 

condicionou o financiamento ao cumprimento de metas previamente acordadas. Assim, 

cada IFES que aderisse ao programa precisou apresentar um Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), explicitando as ações que executariam para o cumprimento das metas 

de expansão de vagas (MACIEL, 2014). Em contrapartida, receberiam recursos 

condicionados ao cumprimento das metas estabelecidas para cada etapa, limitados a 20% 

do orçamento de custeio e de pessoal, a partir do ano inicial de adesão e durante o prazo 

de cinco anos, de acordo com a capacidade orçamentária e operacional do MEC 

(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2007). 

A proposta de REUNI foi duramente combatida, assim como ocorreu com 

políticas semelhantes em outros países, já que as ações propostas pelo programa levariam 

as IFES a cumprirem certos compromissos sem que houvesse uma garantia de repasse 

financeiro, já que no artigo 6º do REUNI, o atendimento das propostas estaria 

condicionado à capacidade orçamentária e operacional do Ministério da Educação, ou 

seja, aos desígnios econômicos.  

O fato de ter metas a cumprir e não possuir recursos financeiros suficientes ou 

garantidos para tal, acabou empurrando as instituições públicas de educação superior a 

buscarem autofinanciamentos, “seguindo a linha de austeridade fiscal e privatizações 

recomendadas pelos organismos internacionais” (SILVA, 2014, p. 121-122). Na busca 

pelo autofinanciamento, também sugerido pelo REUNI, as IFES passaram a se utilizar, 

onde a lei permitiu, de um espectro considerável de ações, como a cobrança de 

mensalidades, os financiamentos de pesquisas por empresas, dentre outros (LÉDA e 

MANCEBO, 2009), ainda que favorecendo a heteronomia intelectual. 
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O REUNI também propôs a criação de novos cursos que rompessem com a 

estrutura tradicional de ingresso, estimulando uma formação inicial de curta duração, 

como parte do caminho rumo à profissionalização ou formação específica (MACIEL, 

2014). De acordo com Sguissardi (2000, p. 6): 

[...] cada uma dessas “orientações” supõe explícitas ou implícitas 

concepções teórico-políticas em torno da educação superior e de suas 

relações com o Estado e a sociedade civil. [...] argumenta-se que o 

modelo tradicional das universidades europeias de pesquisa 

(Humboldt), com estrutura de programas em um único nível, seria 

custoso e pouco adequado às necessidades dos países em 

desenvolvimento. Solução: maior diferenciação institucional, com a 

criação de instituições não universitárias de diversos tipos: colégios 

politécnicos, institutos profissionais e técnicos de ciclos curtos, 

community colleges (com dois anos de ensino acadêmico ou 

profissional), além de ensino à distância (grifos do autor). 

Logo, aquilo que o REUNI sugeriu como ‘solução’ pode ser traduzido como uma 

precarização da formação, com um comprometimento da qualidade da educação 

oferecida nas IFES, que, de modo progressivo e irreversível, poderiam estar se 

transformando em universidades de ensino de terceiro grau, em detrimento do padrão de 

universidade que articula ensino, pesquisa e extensão (LIMA, 2006). 

A qualidade da educação superior pública foi ainda mais afetada quando o REUNI 

estabeleceu como meta a ampliação da “taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais para noventa por cento [...] ao final de cinco anos” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2007, p. 4), podendo influenciar o nível de exigência acadêmica, com a 

flexibilização das avaliações como forma de atingir as metas de diplomação na graduação. 

Outra meta do REUNI, pensada estrategicamente para racionalizar os gastos a 

partir do melhor aproveitamento dos recursos humanos da universidade é a que diz 

respeito à elevação da “relação de alunos de graduação em cursos presenciais por 

professor para dezoito, ao final de cinco anos” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, 

p. 4), em consonância com Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que prevê 

salas de aula com 45 alunos de graduação. Assim, trata-se de uma economia que gera 

dupla precarização- da formação e do trabalho docente, na medida em que, como 

assinalado por Léda e Mancebo (2009, p. 57): 

Os professores, com o aumento de alunos por turma, deverão se 

concentrar na tarefa de repassar conhecimentos e os alunos de 

reproduzi-los nas avaliações que, por seu turno, deverão ser 

flexibilizadas para o alcance das metas de titulação. 
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Não obstante, a expansão por meio do REUNI tem sido positiva, pois contribuiu 

com o crescimento da formação em todos os níveis, já que a melhora na formação dos 

estudantes reflete no ensino Básico, no Médio, na Graduação e na Pós-Graduação 

(COSTA et al., 2013). Também o REUNI possibilitou uma melhor organização das 

universidades ao demandar um planejamento de suas ações, principalmente no que se 

refere ao preenchimento das vagas ociosas e na diminuição da evasão (COSTA et al., 

2013), ainda que esta última ainda careça de muita atenção. Outro aspecto de grande 

relevância social é que a expansão e interiorização da universidade pública, via REUNI, 

influenciou positivamente o crescimento de várias regiões do país.  

Ainda que alguns autores citem os aspectos negativos do REUNI, principalmente, 

quando o programa foi iniciado, ainda são muito poucas as pesquisas que apontem para 

os seus resultados ao longo dos anos, ficando inconsistente qualquer afirmação negativa 

a seu respeito sem comprovação concreta de seus malefícios. Os poucos trabalhos 

encontrados sobre resultados do REUNI, revelam indicadores positivos. O principal 

indicador apontado como positivo tem sido a democratização do acesso (BAPTISTA et 

al., 2013). 

Na UFF, o REUNI foi aprovado em 2007, após grandes conflitos que ensejaram, 

inclusive, a ocupação da instituição pelos estudantes. 

Figura 21- Ocupação da UFF contra o REUNI 

 
Fonte: http://ocupacaouff.blogspot.com.br/2007/ 

 

http://ocupacaouff.blogspot.com.br/2007/
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Com a aprovação do REUNI, a UFF (2009, p. 10) assumiu em seu PDI (2008-

2012) quatro objetivos principais: ampliar o número de vagas em seus cursos e melhorar 

a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, reduzir significativamente a evasão e a 

retenção dos estudantes nos cursos da UFF, ampliar a assistência acadêmica e social aos 

estudantes, promover a articulação e a integração entre os cursos de graduação e pós-

graduação. 

Para atingir seus objetivos, a UFF (2009), em seu PDI, definiu as seguintes 

estratégias na graduação e na pós-graduação: 

• Integrar e redimensionar os programas de apoio acadêmico aos alunos de 

graduação; 

• Aperfeiçoar o sistema acadêmico (reestruturação acadêmico-curricular); 

• Ampliar o número de vagas existentes na graduação; 

• Disseminar prática de multimídia, teleconferência e interação didática na 

aprendizagem presencial, semipresencial e a distância; 

• Desenvolver ações conjuntas com a educação básica, priorizando a rede 

pública; 

• Aperfeiçoar o sistema de ingresso; 

• Elevar o conceito dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu, já avaliados 

pela CAPES; 

• Expandir a pós-graduação stricto sensu; 

• Elevar a qualificação científica e pedagógica docente; 

• Atualizar os projetos pedagógicos de acordo com a demanda existente na 

área. 

 

No que se refere à pesquisa e extensão, as estratégias previstas no PDI (2008-

2012) foram: 

• Estimular a pesquisa científica (básica e aplicada); 

• Ampliar e consolidar a projeção nacional e internacional da pesquisa na 

UFF; 

• Incentivar programas e projetos que possam efetivamente contribuir para 

a proposição, o desenvolvimento e a avaliação de políticas públicas; 

• Utilizar os programas e projetos de extensão como elementos 

integralizadores da formação da cidadania e da responsabilidade social do 

aluno de graduação e pós-graduação; 

• Promover e apoiar a participação da UFF em projetos interinstitucionais 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2009). 

 

Como a questão da gestão de pessoas era um ponto fundamental do REUNI, a 

UFF não poderia deixar de contemplá-lo em seu PDI (2008-2012). Sendo que optou em 

fazê-lo por intermédio de três objetivos:  
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(1) ampliar e consolidar a assistência estudantil na perspectiva de 

inclusão social, formação ampliada, melhoria do desempenho 

acadêmico e da qualidade de vida; (2) assegurar uma força de trabalho 

competente que garanta a eficiência, a eficácia e a qualidade dos 

serviços prestados pela UFF; (3) promover a saúde integral da 

Comunidade Universitária (UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, 2009, p. 15, grifo nosso). 

 Dentro desses objetivos, estava prevista a contratação de 479 docentes ao longo 

de 5 anos, como expresso no quadro a seguir:  

Quadro 4- Plano de contratação de pessoal docente UFF- PDI (2008-2012) 

Pessoal 2008 2009 2010 2011 2012 

Docente 80 170 81 148 0 

Fonte: http://www.pdi.uff.br/images/images/PDI_no_EMEC_pos_Comissao_versao_30abr091.pdf. Acesso 

em: 05/06/2017. 

 

O fato de contratar 479 professores o longo de cinco anos não evitou a 

intensificação do trabalho docente. Muito pelo contrário, já que quando o programa 

previu um melhor aproveitamento de pessoal, através do aumento aluno/professor, nos 

deparamos com uma racionalização do número de docentes que nem sempre é percebida. 

O relato entusiasmado abaixo demonstra a ingenuidade do professor nesse sentido. 

“Eu acho que mudou muito. Entrei em 2009 e tinham sete professores. Eu hoje sou o 

professor mais velho do meu grupo, nós somos quatro. No caso da minha área específica uma 

renovação de 100%. Eu sou veterano, olha só! Ah! Eu até tenho uma outra área em que também 

atuo aqui na UFF, que quando entrei tinha cinco professores, só dois continuam. Então é uma 

renovação muito grande” (Prof. I, grifo nosso)! 

 

                 Quadro 5– Racionalização das vagas docentes após o REUNI 

Período observado 2009 2016 

Unidade 1 7 4 

Unidade 2 5 2 
                      Fonte: Entrevista com Prof. I em agosto de 2016. 

 

O que o docente não percebe é que o programa alcançou a sua eficácia no que se refere 

ao aproveitamento máximo de pessoal, já que o número de alunos aumentou e o de 

professores diminuiu, pelo menos, nas duas unidades em que atua esse professor. Tal 

vivência evidencia a intensificação do trabalho docente produzida pelo REUNI. Sendo 

http://www.pdi.uff.br/images/images/PDI_no_EMEC_pos_Comissao_versao_30abr091.pdf
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assim, não se trata apenas de renovação, como notado pelo Prof. I, mas de racionalização 

dos recursos humanos. Nesse sentido, é paradoxal que a UFF tenha como um dos 

objetivos da gestão de pessoas a qualidade de vida, a formação ampliada, etc. 

Para além dessas áreas (graduação e pós-graduação, extensão e pesquisa e gestão 

de pessoal), ainda julgamos interessante assinalar algumas estratégias de planejamento e 

gestão a saber:  

1. A implementação de sistemas de controle e avaliação dos resultados 

institucionais, das unidades acadêmicas, com indicadores objetivos e 

amplamente divulgados; 

2.  A captação de recursos junto às agências de fomento e fundos públicos, 

com estímulo para que toda a comunidade universitária participe desse 

movimento; 

3. Garantir a total transparência de todos os recursos geridos da/na UFF, entre 

outros (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2009, p. 18). 

 

Quando o tema é transparência, alguns docentes, que narraram suas trajetórias 

profissionais, nos deram pistas de que ela ainda não está a contento: 

“As pessoas nunca tiveram transparência e o mínimo de responsabilidade com a coisa 

pública. As pessoas pensam que prestação de contas e transparência diz respeito apenas a 

dinheiro e não é! Transparência é você ser pago pra dar aulas e fazer pesquisa e apresentar o 

seu resultado, tá? Só que não existe essa cobrança institucional aqui, sabe? Tem muito pouco 

profissionalismo na universidade pública” (Prof. K). 

“Cada unidade recebe um dinheiro. Eu tô aqui há 10 anos e nunca sei o que entrou de 

dinheiro, como foi usado. Não há prestação de contas. [...]. Tem uma grande reclamação porque 

vem uma verba específica pra unidade e até hoje eu nunca vi uma prestação de contas de direção 

nenhuma. Onde foi gasto o dinheiro? Qual o valor da verba recebida? Quem recebeu apoio? Eu 

acho que isso deveria ser divulgado. Isso tinha que ser uma coisa publicizada. Isso é uma briga 

e um hábito que a gente tem de não apresentar as contas. Falta transparência” (Prof. N). 

Para além disso, de acordo com Lima (2009), a adesão da UFF ao REUNI 

demonstrou estar em curso uma profunda reconfiguração da formação profissional e do 

trabalho docente.  

Uma reconfiguração operacionalizada pela diversificação das 

modalidades da graduação e de itinerários formativos que criam as 

bases para a fragmentação e aligeiramento da formação e a quebra da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tripé da 

universidade pública brasileira; pela reafirmação da educação a 

distância e do uso intensivo de tecnologias de aprendizagem no ensino 

presencial; pelo aproveitamento de créditos, prova de proficiência e a 

circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre instituições 

de educação, públicas e privadas, operacionalizando mais uma 

possibilidade de diluição das fronteiras entre público e privado na 

política educacional (LIMA, 2009, p. 12). 
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Tal reconfiguração foi percebida pelo professor do IF da seguinte forma: 

“Existe problema sim e a maioria ocorre nas Humanas, é de fato verdade isso”. Diz o 

Prof. C, ao fazer referência ao fato de que houve maiores incentivos à inovação e à 

pesquisa científica na área das ciências duras e tecnológicas. 

Também o professor da FE que atua nas licenciaturas e o professor da FD 

perceberam as mudanças na forma de intensificação do trabalho, notadamente, no que se 

refere à relação aluno/professor: 

 “O problema do REUNI é o crescimento do número de vagas dos cursos.  Quando eu 

estudei aqui na UFF, lá nos anos 70, entrava uma turma de 40 no primeiro semestre e uma turma 

de 40 no segundo semestre, 80! Quer dizer, hoje entram 216![nos dois semestres] A pressão então 

aqui é muito forte” (Prof. I, inserção nossa)!  

“Agora, é preciso dizer que eu tenho três turmas aqui, todas de 60 alunos. Tenho mais 

de 180 alunos aqui. Isso realmente não contribui pra eu fazer um acompanhamento de avaliação 

adequado. É muito tenso, muito! Então o período de avaliação, pra mim, é um suplício” (Prof. 

L). 

Nesses dois casos, os professores se remeteram à intensificação de suas atividades, 

em função de uma maior relação aluno/professor. O Prof. I, inclusive, aponta que, além 

da intensificação de sua atividade, ocorreu a precarização da mesma e da própria 

formação dos estudantes, ou seja, o REUNI causou fortes impactos no processo 

ensino/aprendizagem, principalmente, nas faculdades de alta demanda, como é o caso 

desse professor da UFF. 

Não obstante, esse mesmo professor conseguiu notar alguns avanços 

proporcionados pelo programa.  

“Há o outro lado que não tem como a gente deixar de reconhecer que é importante, né? 

O REUNI é problemático, porque os recursos não vieram na mesma proporção que o crescimento 

da universidade, mas é preciso considerar que abrir a universidade pública, aumentar o número 

de vagas, é fundamental! Tem um problema, mas também é uma solução, tem dois lados” (Prof. 

I).  

A expansão da UFF é evidente, bem como a melhoria das condições físicas e 

estruturais da instituição. Entretanto, em relação à qualidade, não se pode afirmar que 

essa vem avançando, uma vez que houve aumento substancial da relação professor-aluno, 

flexibilização dos processos avaliativos e nas estruturas curriculares.  

Como é possível perceber, apesar dos aspectos negativos citados e das severas 

críticas feitas por vários autores ao REUNI, temos muitas argumentações que defendem 
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o programa, como a de Deus (2008) que afirma que as críticas que reconhecem o REUNI 

apenas como uma política de regulação em consonância com as exigências do mercado 

não fazem sentido, já que a sua implantação representa novos recursos para as IFES, ou 

seja, um movimento de recuperação de fontes de financiamento. Mantendo esse mesmo 

raciocínio, os professores da UFF participantes da pesquisa narraram as suas impressões: 

 “A universidade pública sofreu sim uma transformação pra melhor. Eu acho que ela tá 

numa fase de amadurecimento, mas acho que tem melhorado sim, tanto é que a base de 

atendimento de estudantes aumentou, as condições melhoraram. Dizer que hoje as condições são 

piores, isso é uma mentira. Nunca tivemos tão bem” (Prof. C). 

“[...] do governo ‘Lula II’, em diante, teve ideia de incentivo, o REUNI, aumentou a 

abertura da universidade pra mudar o perfil social da universidade” (Prof. F). 

“Nos treze anos do PT a universidade deu um salto. Você vê que um operário foi quem 

teve sensibilidade pra investir de fato na universidade [pública] e termos o que temos hoje” (Prof. 

C, inserção nossa).  

“Houve um aumento na base de vagas na universidade pelo REUNI, hoje nós atendemos 

um número maior de estudantes, tá se democratizando e você percebe gente de classes sociais 

menos favorecidas tendo acesso à universidade. Isso é um ponto bastante positivo. A 

contrapartida disso é que eles chegam com a formação muito mais precária. Então nós temos 

que suprir deficiências” (Prof. C). 

Entretanto, hoje os professores demonstram certa insegurança quanto aos novos 

tempos ao afirmarem que:  

 “[...] então agora nós vamos voltar a ter retrocesso” (Prof. F.). 

“Nos últimos anos tivemos uma melhora com o REUNI. Houve um maior financiamento 

e, hoje em dia, a gente não sabe o que vai acontecer” (Prof. A). 

 Assim sendo, o REUNI significou um processo de expansão e democratização 

da educação superior pela via pública, que apesar de ter conseguido facilitar o acesso e a 

mobilidade estudantil, não conseguiu atingir os objetivos de diminuir o índice de evasão 

e de aumentar a diplomação por partes dos estudantes de graduação. Para além dessas 

fragilidades o programa representou mais um elemento de intensificação das atividades 

docentes em muitas unidades, principalmente naquelas de maior demanda social.  

 

5.3- Carreira e remuneração dos professores públicos universitários 

 

Para compreendermos um pouco mais o contexto profissional dos docentes das 

IFES, se faz necessário nos remetermos a como ocorria o ingresso desses profissionais 
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em suas carreiras e como se davam as suas progressões, uma vez que isso pode nos dar 

pistas de alguns comportamentos e da cultura institucional que ainda hoje se mantém. 

Para além disso, retroceder historicamente nos permite perceber como as mudanças foram 

intensas no território acadêmico das IFES, provocando efeitos indesejáveis no âmbito 

particular e na rotina de trabalho desses profissionais. 

 A Lei n. 5540 (BRASIL, 1968) que instituiu a Reforma Universitária, previa o 

ingresso dos docentes via concurso público de títulos e provas, mas nas décadas de 1970 

e 1980 o ingresso na carreira de docente das IFES ainda ocorria por meio de seleções, nas 

quais prevaleciam os convites pessoais que ocorriam desde a graduação quando os 

estudantes de destaque ou com influências sociais eram convidados para assumir 

monitorias, para integrar grupos de pesquisa ou mesmo para substituir algum professor 

na graduação e até na pós-graduação (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009). Nessa 

época, vigoravam os acionamentos sociais e as redes de colaboração como passaporte 

para a carreira, como os relatados pelo Prof. A, que atua na UFF há 40 anos: 

Eu entrei, assim: dois anos depois que me formei, na época ainda não tinha concurso 

público, então era na base do “QI”.  Na realidade assinar contrato. Então foi assim que eu entrei 

na UFF, depois eu fiz um concurso interno, pra oficializar o ingresso como membro do quadro 

da Universidade, né?  

Somente a partir de meados da década de 1980 o ingresso passou a ser feito 

unicamente via concurso público e a carreira passou a ser regida pela Lei n. 7596 

(BRASIL, 1987), que previa a ascensão na carreira por tempo de serviço e via titulação. 

A carreira prevê atualmente três regimes de trabalho (20 horas, 40 horas e 40 horas com 

Dedicação Exclusiva- DE), sendo que o regime integral de 40 horas semanais, sem 

dedicação exclusiva, é admitido como exceção, para áreas com características específicas, 

dependendo de aprovação de órgão colegiado superior competente da IFE (BRASIL, 

2012).  

Essa exceção é muito utilizada para suprir os cargos docentes das chamadas 

carreiras imperiais, que em função da valorização social e da remuneração que seus 

profissionais alcançam como liberais não conseguem atrai-los para um vínculo exclusivo 

com a universidade, como esclarece o Prof. F da Faculdade de Direito: 

  Aqui poucos são de carreira exclusivamente docente, porque o regime de dedicação 

exclusiva não é um regime adequado pra quem quer continuar atuando como advogado. Eu penso 
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que é um regime bom pra fins de organização da carreira, mas ruim para todos aqueles que têm 

profissão liberal, num sistema em que o governo não te dá política salarial interessante, né?  

Nas carreiras imperiais, como é o caso da Faculdade de Direito, muitos 

professores entendem a universidade como um selo de qualidade que os valorizará no 

mercado de trabalho. 

O professor de 20 horas quer isso aqui pra vender o emblema: “eu sou professor 

da Universidade Federal Fluminense. Eu sou médico da UFF. Sou consultor econômico 

da... Então isso é um valor de mercado que ele negocia (Prof. F). 

Isso acarreta até algumas consequências no contexto universitário, pois alguns 

docentes não desenvolvem um compromisso acadêmico, fazendo dos fins públicos 

apenas meios para obter vantagens privadas. Além disso, produz uma discrepância 

salarial, trazendo conflitos entre os próprios docentes. 

A maioria significativa é de juízes com D.E. Eles têm uma coisa corporativa que 

os permite conseguir isso quando vão à justiça, né? Em causa própria... os amigos.... 

Eles conseguem, por exemplo, ser juízes, desembargadores, e serem professores de 40 

horas DE... E aí depois eles mesmos criam dificuldades quando um professor tenta 

acumular duas matrículas de 40 horas. Como pode ter dedicação exclusiva e ser 

procurador da república ou membro do Ministério Público acumulando mais 40 horas! 

Isso na minha cabeça é inconcebível (Prof. F)! 

 O professor D da Faculdade de Direito chama atenção para um aspecto 

interessante a observar: 

Essa diferença, o destaque dessas carreiras, que te falei, é refletida, inclusive, até do 

ponto de vista geográfico. Você olha as federais no Brasil, as faculdades de Direito das 

universidades federais do Brasil... Eu desconheço uma faculdade de Direito de uma universidade 

federal do Brasil que esteja situada dentro do campus... né? Então você vê a UFRJ, a faculdade 

de Direito é fora do campus. Aqui é fora do campus, na Universidade Federal de Pernambuco, 

fora do campus, Universidade do Estado de São Paulo, fora do campus... não é? Então quase 

todas elas, eu... pelo menos desconheço uma que seja no campus, deve haver, mas vai ser a 

exceção... O que mostra o seguinte: um deslocamento dos professores de Direito da vida 

universitária que se dá no campus. Na verdade, eles gostam muito de estar aqui, mais do que 

estar lá! Só que lá eles têm autonomia financeira (Prof. D). 

Esse relato nos remete à manutenção do prestígio das carreiras imperiais 

(Medicina, Engenharia e Direito) que visava atender à aristocracia colonial brasileira no 

que se refere à formação dos profissionais liberais em faculdades isoladas e a assegurar 

um diploma profissional que garantisse prestígio social e postos privilegiados em um 

mercado de trabalho restrito (CUNHA, 2000). De fato, no caso da UFF o prestígio das 

carreiras imperiais também é evidenciado pelos prédios próprios e fora dos campi. Das 

carreiras imperiais apenas a Engenharia divide espaço, no campus Praia Vermelha, com 

o Instituto de Física e com o Instituto de Geociências. 
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Além disso, as questões do regime de trabalho, nas carreiras imperiais, produzem 

um grande paradoxo quando o professor exclusivamente acadêmico, que se dedica 

totalmente à sua unidade, tem menos prestígio e reconhecimento social do que aquele que 

se dedica menos à universidade e atua como profissional liberal, utilizando o selo da 

universidade pública também como fonte de prestígio  

O professor de Direito que não tem D.E acaba tendo um reconhecimento social maior 

por estar num mercado público diferenciado, numa intuição de poder.  Por outro lado, aqui ele 

é mais reconhecido, ainda que ele se dedique menos a universidade. Isso gera problemas, não 

diretos, mas acumula-se com outros elementos da organização política institucional. Na esfera 

do Direito, ou mesmo da Medicina, nos hospitais. O sujeito que tá lá dentro adquire ainda um 

status de poder, um prestígio jurídico, uma facilidade de circulação e de influência que permite 

que ele tenha linha direta pra certos segmentos de pesquisa e atuação e isso acaba, de certo 

modo, servindo como “moeda de troca”, pra cooptar outros pesquisadores para seus grupos de 

pesquisa, pra aprovar as suas agendas particulares, nem sempre agendas colaborativas (Prof. 

F).  

Esse cara que se dedica apenas 20 horas à universidade, no outro dia, ainda criticou o 

colega que dá aula, que tá fazendo banca, que tá se virando. Aí o colega retrucou dizendo: “Ué, 

mas eu não ganho 40 mil por mês...”. Então, assim, não é algo que está posto na mesa o tempo 

todo, mas fica como um certo ranço, “lá no fundo”, guardado. Não está na mesa, até porque 

todos fazem questão de dizer que são iguais - e “ai daquele que não cumprir a liturgia”- mas 

fica sempre uma percepção de diferenciação, no fundo, muito forte. Muito forte! E acaba que 

esse sujeito que tem todo esse amparo financeiro pode se destacar muito mais do que o próprio 

professor de dedicação exclusiva, porque tem certas preocupações da vida que ele “joga de 

escanteio” (Prof. F).  

Embora os professores das carreiras liberais que atuam em outras atividades 

concomitantes às da universidade, normalmente, não tomem como suas as preocupações 

financeiras da imensa maioria dos professores das IFES, os docentes que atuam em outras 

áreas do conhecimento, independente do regime de trabalho, têm a percepção da imensa 

precarização salarial que faz parte de seu cotidiano de trabalho e da enorme intensificação 

necessária para conquistar algum adendo salarial, como explicitado por um professor  40 

horas DE e por uma professora com regime de 20 horas: 

Quando você vai pra universidade é dedicação exclusiva, você não pode fazer outra 

coisa. Então pra mim eu tive uma situação de instabilidade financeira (Prof. I). 

No meio jurídico, infelizmente, tem um pouco essa percepção de que “sabe mais quem 

tem o poder. Não é aquela história de que você valoriza o saber... você valoriza o poder (Prof. 

D). 

40 horas sem DE. Esse foi o meu concurso. Não sei se é melhor ou se é pior, porque 40 

horas, sem DE, já é muita coisa pra você fazer outra (Prof. D). 

O salário é diferente, mas, por exemplo, a carga horária de ensino é igual, você tem que 

ter duas turmas, dar oito tempos e ainda fazer pesquisa. Então qual é a fronteira de produção 

entre os professores substitutos, de 20, 40 ou 40 horas D.E.? Até hoje eu não sei qual é a fronteira 
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disso. Além do mais, com esse salário eu acordo cinco e meia e depois, à noite, eu ainda tenho 

um outro compromisso, tenho que fazer outras coisas (Prof. M)? 

O que a Prof. M relata é de fato uma injustiça no meio universitário, já que um 

professor que trabalha em regime de 20 horas tem a mesma carga didática que um 

professor com regime de 40 horas DE. Inclusive, essa diferenciação também é fonte de 

mal-estar nas unidades investigadas. 

É preciso salientar, entretanto, que o quadro docente das universidades não é 

apenas composto por professores de cargo efetivo, mas também por professores 

visitantes, visitantes estrangeiros75 e substitutos76 e (ADUFF-SSIND, 2013a). 

 Com o advento do neoliberalismo e sua racionalidade, modificações 

consideráveis foram sendo aplicadas ao cotidiano de trabalho nas IFES. A chamada 

‘modernização’ das funções do Estado teve como imperativo um movimento de 

subjetivação, que buscou moldar todo o contexto das universidades por meio de restrições 

orçamentárias e da seletividade do apoio financeiro. No momento de restrição 

orçamentária, os apoios financeiros passaram ocorrer apenas de acordo com os critérios 

e as prioridades das agências de fomento.  

 Após a publicação do PDRAE em 1995, toda a política federal foi direcionada 

para a racionalidade dos gastos públicos. Assim, um dos primeiros aspectos a serem 

‘enxugados’ foi o dos gastos com pessoal, configurando uma precarização salarial e 

previdenciária, dentre outros aspectos da carreira do docente das IFES.      

A carreira docente dos professores da IFES pertence ao Regime Jurídico Único 

(RJU) dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais, sendo regida pela Lei n. 8112 (BRASIL, 1990), que previa a isonomia salarial e 

uma carreira estruturada em quatro classes (auxiliar de ensino, assistente, adjunto e 

titular), sendo que as três primeiras classes eram subdivididas em quatro níveis (I, II, II e 

                                                             
75 Os professores visitantes e visitantes estrangeiros são contratados temporariamente por meio de processo 

seletivo. A contratação desses professores tem por objetivo:  apoiar a execução dos programas de pós-

graduação stricto sensu, contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão, 

contribuir para a execução de programas de capacitação docente ou viabilizar o intercâmbio científico e 

tecnológico (BRASIL, 2012b) 

76 Os professores substitutos são contratados temporariamente para suprir a falta de professor efetivo no 

âmbito da graduação.  O regime de trabalho pode ser de 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) horas. O número 

de professores substitutos não pode exceder 20% do total de docentes efetivos (BRASIL, 1993). 
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IV)77 e a classe de titular que até hoje possui um único nível78. Em 2006, foi criada uma 

outra classe entre a de adjunto e a de titular, também com quatro níveis– a de professor 

associado.  A aposentadoria dos professores das IFES ocorria mediante 30 (trinta) anos 

de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25 (vinte e cinco) se 

professora, com proventos integrais (BRASIL, 1990), porém a partir da Emenda 

Constitucional n. 20 (BRASIL, 1998c) a aposentadoria integral passou a ocorrer aos 

sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição para os homens e aos cinquenta e 

cinco anos de idade e trinta de contribuição para as mulheres. 

Após o PDRAE e considerando que o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal não previa nenhum tipo de reajuste na remuneração ou correção anual, as perdas 

salariais dos professores das IFES foram consideráveis. A título de exemplo e de acordo 

com Sguissardi e Silva Júnior (2009), de 1995 a 2005, foi possível observar as seguintes 

perdas salariais: 

                

 

 

 

 

 

 

 

           

                        Fonte: Sguissardi e Silva Júnior (2009, p. 88). 

                                                             
77 O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior ocorre mediante progressão funcional, ou seja, 

passagem de um nível para outro subsequente, que ocorre a cada 2 anos, quando o docente passa por 

processo de avaliação em seu departamento, tendo que relatar todas as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidas no período (BRASIL, 2013). 

78 O ingresso na Classe E- Professor Titular ocorria até o ano de 2013 mediante concurso com vagas e 

critérios previstos em edital. Com a Lei 12863 (BRASIL, 2013). A classe foi incorporada à carreira do 

Magistério Superior e o ingresso na classe passou a ocorrer por meio de avaliação feita por comissão 

especial composta por, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de profissionais externos à IFE. 

Quadro 6- Perda salarial dos professores das IFES (1995/2005) 

 

1995/2005 20h 40h 40h  

Dedicação Exclusiva 

Titular Doutor 27,56% 22,37% 21,19% 

Adjunto IV Doutor 25,54% 20,12% 20,14% 

Adjunto I Doutor 28,21% 15,06% 15,70% 

Assistente I Mestre 3,76% 13,01% 16,21% 
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No governo do presidente Luís Inácio da Silva (2003-2010) houve uma retomada 

de certo nível de investimento nas universidades federais, entretanto, em termos de 

carreira, a precarização se acentuou com a mudança de padrão salarial na aposentadoria, 

que estabelecia que aqueles que ingressassem no serviço público após 2003 teriam como 

fórmula de cálculo do referido benefício a média aritmética simples das maiores 

contribuições a partir de julho de 1994, o que corresponde a 80% de todo o período 

contributivo (BRASIL, 2003). Essa mudança se traduziu no fim da paridade e da 

integralidade na aposentadoria dos servidores federais.  

Em 2012, no governo Dilma, a nova estruturação do Plano de Carreira e Cargos 

do Magistério Federal representada pela Lei nº 12.772 (BRASIL, 2012) e com as 

alterações feitas pela Lei nº 12.863/2013 trouxe grandes modificações. 

Quadro 7- Comparativo da Estrutura do Plano de Carreiras e Cargos do 

Magistério Federal (1987/2013) 

Lei nº 7.596/1987 

 

Lei nº 12.863/2013. 

Classe Nível 

 

Classe Denominação Nível 

 

 

Professor Auxiliar 

 

 

4   

A Professor Adjunto A se Doutor 

Professor Assistente A se Mestre 

Professor Auxiliar se Graduado ou 

Especialista 

2 3  

2  

1  1 

 

Professor Assistente 

4  

B Professor Assistente 
2 3  

2  

1  1 

 

Professor Adjunto 

 

 

4  

C Professor Adjunto 

4 

3  3 

2  2 

1  1 

 

Professor Associado 

 

4  

D Professor Associado 

4 

3  3 

2  2 

1  1 

 

Professor Titular 

 

1 

 

 

E Professor Titular 1 

 

 

 

 

 

 
 Professor Titular-Livre Único 

           Fonte: Leis Federais n. 7596/1987, n. 12772/2012 e 12863/2013. 
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A carreira do Magistério Superior que era estruturada em cinco classes (Auxiliar, 

Assistente, Adjunto, Associado e Titular) e dezessete níveis, incluindo a classe de 

Professor Associado, criada em 2006, passou então a ser constituída por cinco classes (A, 

B, C, D e E) e treze níveis. Assim, a classe de Assistente teve o número de níveis reduzido 

e a de Auxiliar, que passou a ser a classe obrigatória a todos os ingressantes independente 

de suas titulações, passou a ter dois níveis e três denominações (Adjunto A, Assistente A 

e Auxiliar). Se antes os ingressantes com Mestrado e Doutorado eram enquadrados na 

classe correspondente aos seus títulos (Classe B ou C respectivamente), com a lei vigente 

todos os aprovados em concurso público de provas e títulos permanecerão na classe A79 

até o fim de seus estágios probatórios80, quando então farão jus ao processo de aceleração 

da promoção81. 

Essa nova estruturação representa uma grande economia para o governo, traduzida 

em uma precarização que além de penalizar os novos docentes financeiramente, já que 

eles levarão mais tempo para fazer jus a salários maiores, cria uma discrepância 

remuneratória entre servidores com atribuições, responsabilidades e competências 

análogas, durante todo o período de estágio probatório, contrariando os princípios da 

isonomia contidos no art. 39 da Constituição e as regras presentes no RJU (ADUFF-

SSIND, 2013a). Para além desse aspecto da remuneração diferenciada, os critérios de 

avaliação do estágio probatório acrescentaram fatores adicionais àqueles contidos no 

RJU, aumentando a possibilidade de pressões, nem tão invisíveis, sobre o docente recém-

concursado. 

Para avaliação do estágio probatório do professor de magistério federal, 

a Lei nº 12.772/2012 acrescenta fatores adicionais àqueles contidos no 

RJU (assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e 

responsabilidade), em especial: I. adaptação do professor ao trabalho, 

                                                             
79 Os recém concursados serão imediatamente enquadrados na Classe A que os diferencia por meio da 

retribuição por titulação: nível 1 para os detentores do título de graduação ou especialista e nível 2 para os 

que possuem títulos de Mestre ou Doutor. 

80 Estágio probatório é o período/processo que visa aferir se o servidor público possui aptidão e capacidade 

para o desempenho do cargo de provimento efetivo ao qual ingressou por força de concurso público. 

Também chamado de estágio de confirmação, tem início com a entrada em exercício no cargo, 

correspondendo aos três primeiros anos de atividade (a partir de 1998), cujo cumprimento satisfatório é 

requisito para aquisição da estabilidade (ADUFF-SSIND, 2013b). 

81 Processo caracterizado por um reenquadramento na classe corresponde a sua titulação. Se Mestre será 

enquadrado na Classe B, de Professor Assistente. Se possuir o título de Doutor, será promovido para a 

Classe C, de Professor Adjunto (BRASIL, 2013). 



170 

 

por meio da capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do 

cargo; II. cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público e 

ética profissional; III. análise dos relatórios das atividades científico-

acadêmicas e administrativas programadas no plano de trabalho e 

apresentadas em cada etapa de avaliação; IV. desempenho didático-

pedagógico; V. participação no Programa de Recepção de Docentes 

instituído pela IFE; e VI. avaliação pelos discentes, conforme 

normatização própria da IFE (ADUFF-SSIND, 2013b, p. 28-29). 

 Inclusive, no Instituto de Física já existe a avaliação discente, ainda que os 

objetivos não estejam bem claros. 

Já até existe aqui mesmo no nosso departamento uma avaliação feita pelos estudantes no 

final das disciplinas. Mas o que se faz com essa avaliação, né? Nunca se publicou o resultado 

disso, entendeu? O máximo que aconteceu foi o chefe chegar e conversar com o professor e pedir 

pra mudar um pouco, ou então, tirá-lo daquela disciplina pra outra (Prof. H). 

Também no início da carreira, apesar da avaliação do desempenho do servidor ter 

critérios objetivos, não raramente, o professor recém-concursado enfrenta pressões 

oriundas da distorção dos critérios, que ocorre quando o avaliador movido por questões 

pessoais ou contrárias ao interesse público acaba redundando em perseguições ou má 

vontade. Isso ocorre porque, embora a responsabilidade sobre a condução do processo 

avaliativo seja da Comissão de Estágio Probatório, em muitos casos, a avaliação efetiva, 

ou seja, a atribuição de notas ou conceitos ao servidor, é realizada pela sua chefia imediata 

(ADUFF-SSIND, 2013b). As mudanças referentes ao estágio probatório não foram 

vividas pelos docentes com mais anos de trabalho na UFF, porém, até mesmo eles 

reconhecem que agora existe uma pressão sobre os recém-concursados. O Prof. H nos 

revelou a sua vivência e impressão das mudanças: 

Eu não passei por estágio probatório, porque isso também não existia. Então era muito 

diferente e eu não tive essa pressão? Então foi tudo muito diferente, né?  Então não passei por 

esse estresse? 

Já os novos docentes relatam as pressões/coações que sofreram diante da 

instabilidade do período de estágio probatório.  

Eu cheguei e você nova ganha logo de brinde uma coordenação de monitoria. Ninguém 

queria e eu como era a professora mais nova, sobrou pra mim. Disseram: “Você que é mais nova, 

você é que tem que pegar”. Eu não tinha muita opção. Todo mundo que chega paga pedágio. O 

fato de você estar em estágio probatório compromete bastante. Você fica numa situação difícil 

porque tá em estágio, como vai ficar dizendo o que vai ou não fazer se tudo isso interfere na tua 

avaliação. Além disso, você tem que fazer um currículo dentro da universidade. Então você acaba 

pegando as coisas pra colocar no relatório anual, do estágio e de progressão. Isso tudo conta, 

né? (Prof. N) 
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Tinha uma certa pressão sobre os novos, por exemplo, nesse sentido, como eu te falei, eu 

tinha um contrato de 12 horas82, mas dava 16 horas de aula, sem falar nos cargos 

administrativos. A primeira vez que estive num cargo administrativo, como representante de 

colegiado, não foi uma coisa voluntária, mas eu era nova, né? E aí você é convencida que aquilo 

era razoável - riso irônico (Prof. A). 

Eu cheguei já a dar 22 horas/aula quando eu entrei e o cara dando quatro, no máximo 

(Prof. F). 

Quando eu entrei aqui, eu vivi situações de constrangimento, né?! Por exemplo: a 

questão “do alinhamento”, né? É... o “então” chefe de departamento disse: “olha, aqui ou você 

tá do lado de cá ou do lado de lá” ! E de que lado eu estava? “Nenhum! Eu sou livre e eu faço o 

que eu quero” .... Então, talvez constranja outras pessoas que tenham uma personalidade um 

pouco mais passiva (Prof. F). 

Na época do estágio tinham umas ameaças que faziam com a gente. Você é D.E. , isso 

significa que você tem que trabalhar 7 dias da semana. Tem gente que não diferencia e confunde. 

Não entende que DE é não poder ter outro vínculo e que você tem que se dedicar 40 horas, mas 

que dali em diante você tem vida além da Faculdade (Prof. N).  

Quando eu entrei me senti muito desinformada, ninguém explica nada! Do que que tem 

que fazer, do funcionamento da casa (Prof. M). 

 A situação é tão crítica que, apesar de sofrerem pressões durante o estágio 

probatório, os docentes internalizam que a obediência/sujeição é a única, senão a melhor 

maneira de agir, fazendo perpetuar uma pressão que beira à ilegalidade, porém silenciada, 

invisibilizada pelo medo que a torna consensual. 

Durante o estágio probatório acabam te delegando uma série de atividades que por você 

ser novo, você aceita, você tem que contribuir, você tem que colaborar, porque a universidade 

é movida por nós mesmos. Tem que ter uma participação, senão a coisa não funciona. É claro 

que há os que se fazem de mortos porque não querem saber dessa parte. Como você é mais novo 

na instituição, você tem mais energia para isso, topa assim assumir. Claro, a pressão maior é se 

você vai cumprir ou não àqueles desígnios estabelecidos pela avaliação do estágio probatório, 

afinal, você quer permanecer na instituição, mas isso é tranquilo (Prof. C, grifo nosso). 

Só tem pressão se o professor criar muito caso, muito problema. É só se enquadrar, né? 

Ser obediente. Se questionar qualquer coisa, passa a ter mais dificuldades em tudo. Uma espécie 

de boicote! (Prof. K, grifo nosso) 

O estágio probatório aqui é burocrático. Você conclui o estágio desde que não você caia 

em desgraça, né? Desde que você não crie muitos conflitos indesejáveis, né? Se isso acontecer, 

aí o ‘rigorrr’ é muito forte! O rigor é ‘aquela história’, na verdade é um golpe, é um rigor de ‘faz 

de conta’, de pilantras que têm um rigor sempre seletivo (Prof. K). 

Em outras palavras, a entrada na universidade, a instabilidade e a falta de 

informação têm representado um momento traumático para alguns professores, tanto 

devido às relações, pois não conhecem as regras e nem as pessoas, quanto devido às 

                                                             
82 A professora ingressou na UFF sem concurso e antes da Lei 7596 (BRASIL, 1987) que instituiu os 

regimes de trabalho de 20 horas, 40 horas e 40 horas DE. 
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cobranças feitas em função do estágio probatório, que agora aumentaram. Em alguns 

casos, o estágio probatório vem sendo caracterizado por um momento em que se utiliza o 

medo para fazer com que os novos docentes assumam mais responsabilidades. 

Disciplinamento e controle dos docentes através do medo que assujeita. 

Somando-se às mudanças no que se refere ao período de estágio probatório, as 

alterações previstas pela Lei nº 12.772 (BRASIL, 2012) causaram outras incoerências, 

como exemplificado por Maués e Souza (2016, p. 78): 

[...] os professores que optam pelo regime de 40 horas ganham somente 

52,5% a mais do que aqueles que trabalham 20 horas. A lógica é que 

ganhassem o dobro. O mesmo ocorre em relação aos professores que 

ingressam na carreira no regime de dedicação exclusiva e recebem 

apenas 54,2% a mais do que aqueles que têm 40 horas de trabalho. Isso 

significa que esse regime deixou de ter atrativo, sobretudo para os 

profissionais liberais. A Retribuição de Titulação (RT) deixou de ter seu 

quantitativo vinculado ao Vencimento Básico (VB), sendo estipulado 

um valor para cada título (mestrado e doutorado) arbitrariamente. 

 Apesar dos muitos aspectos negativos, a grande conquista obtida a partir da Lei 

12772 (BRASIL, 2012) foi a de progressão para a Classe E de Professor Titular, com 

nível único e acesso permanente através de avaliação de desempenho com critérios 

próprios das IFES e defesa de memorial ou tese acadêmica. Entretanto, segundo relato do 

Prof. E, alguns docentes não concordam com o fato de que todos possam acessar a Classe 

de Professor Titular, por entenderem que ela deveria ter um critério meritocrático83 que 

permitisse o reconhecimento apenas dos professores de destaque. 

A impressão que a gente ficou, eu e muitos colegas meus, é que com esses critérios para 

professor Titular existe o risco de amanhã ou daqui há alguns anos a UFF tenha todos os seus 

professores aptos a titulares. A carreira de titular era a última possibilidade de existir a 

meritocracia na universidade.  

Embora o professor E aponte para a facilidade de acesso à carreira de Titular, os 

critérios para a progressão são muito rigorosos. 

Não obstante, a atratividade da profissão de docente do ensino superior ficou ainda 

mais reduzida com a precarização prevista pela Lei nº 12618 (BRASIL, 2012) que 

estabeleceu o regime de previdência complementar para os servidores públicos a ser 

gerido pelo Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal 

                                                             
83 O critério meritocrático defendido por esses professores diz respeito a uma grande produtividade 

qualificada. 
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(FUNPRESP) e fixou o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 

valor do teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), criando, com isso, três tipos 

possíveis de aposentadoria para os servidores públicos federais (os que ingressaram até 

2003-integral; de 2004 a 2012- média das maiores contribuições; de 2013 em diante- teto 

do INSS).  

Em 2016, após reivindicações dos professores, o governo sancionou a Lei 13325 

(BRASIL, 2016) que se mostrou muito aquém do solicitado, já que os reajustes sequer 

contemplaram a inflação acumulada no período e ainda serão fracionados por 4 anos. 

Assim, acentuou ainda mais as perdas salariais da categoria.  

Além disso, embora a nova legislação tenha atendido a reclamações no que se 

refere à retribuição por titulação (voltou a vincular um percentual ao cargo), ela continuou 

desrespeitando a isonomia salarial entre os docentes, na medida em que ignora a 

equivalência salário/regime de trabalho, como expresso no quadro a seguir:  

Quadro 8- Variação Percentual da Remuneração em Relação à Jornada de 20 horas 

    Fonte. Lei Federal 13325/2016. 

Não há como negar que estamos diante de uma tendência de precarização e 

flexibilização dos direitos trabalhistas, que juntamente com sucateamento das instalações 

físicas das unidades de ensino federal, tornam os docentes das IFES mais vulneráveis às 

estratégias de controle estabelecidas pelas políticas de avaliação, como veremos a seguir. 

 

 

 

ATUAL AGOSTO DE 2017 AGOSTO DE 2018 AGOSTO DE 2019 

Dedicação 

Exclusiva 
40 horas 

Dedicação 

Exclusiva 
40 horas 

Dedicação 

Exclusiva 
40 horas 

Dedicação 

Exclusiva 
40 horas 

98,83% 39,39% 99,22% 39,59% 99,61% 39,80% 100,00% 40,00% 
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5.4- As políticas de avaliação da educação superior 

 

A avaliação é um processo fundamental que possibilita acompanhar o 

cumprimento pelos sistemas e instituições das finalidades educacionais, propiciando a 

reflexão, o aprimoramento dos procedimentos adotados e o planejamento de novas 

práticas, para as quais devem estar em comum acordo avaliados e avaliadores. É 

importante deixar claro que julgamos adequado o conceito formativo da avaliação, como 

um instrumento participativo, ético e a serviço da responsabilidade social da educação. 

Assim corroboramos com o pensamento de Dias Sobrinho (2008, p. 194), ao defender 

que a avaliação: 

Deve construir os campos sociais de discussão e valoração a respeito 

dos processos, contextos, produtos, objetivos, procedimentos, 

estruturas, causalidades, metas de superação, condições de produção 

das atividades educativas, sentidos e impactos na formação dos 

cidadãos e na construção da sociedade democrática. Então, não pode 

restringir-se a meros instrumentos estáticos, a só explicações do 

passado, nem há de ser simples controle e medida do já-feito.  

 

 Considerando que a educação superior cumpre atividades múltiplas, sua 

avaliação torna-se complexa ao se relacionar com questões epistêmicas, éticas, políticas, 

sociais, econômicas, culturais etc. 

O princípio democrático-republicano, que diz respeito à construção em 

níveis cada vez mais elevados da sociedade, assegura e provê a 

existência das instituições educativas e delas exige o compromisso da 

qualidade científica e social e do interesse público. Disso infiro que 

compete à educação superior também trabalhar pelo fortalecimento da 

identidade nacional, pela formação da consciência de nação republicana 

e soberana. A educação superior é instrumento de aprofundamento e 

fortalecimento da autonomia pessoal, da emancipação do sujeito, 

mediante as relações com os valores, o conhecimento, a crítica, a 

reflexão, o exercício político da participação na vida da sociedade 

(DIAS SOBRINHO, 2008, p. 195). 

 

Quando nos remetemos à questão da avaliação da educação superior, em um 

primeiro momento pode nos parecer um tema recente. Entretanto, a avaliação 

institucional começou a ocorrer, no Brasil, na pós-graduação. Segundo Cunha (2000, p. 

189): 

Em 1976 foi realizada a primeira avaliação de todos os programas de 

mestrado e de doutorado do país, públicos e privados, por comissões 

organizadas pela Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
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Superior - Capes, do Ministério da Educação. De anual até 1981, a 

avaliação tornou-se bianual a partir de 1982. 

Desde então surgiram várias sugestões para que as avaliações se estendessem 

também para a graduação em todas as universidades. Assim, em 1992, o MEC lançou o 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) que 

consistia “na provisão de recursos para que as instituições que aderissem ao programa 

realizassem sua própria avaliação” (CUNHA, 2000, p. 190). De acordo com Paula, 

Azevedo e Sinder (2004, p. 156-157), o PAIUB tinha como 

[...] pressupostos norteadores: avaliação com caráter pedagógico, se 

constituindo num elemento para o desenvolvimento institucional e 

aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; importância da prestação 

de contas à sociedade, fazendo o contraponto entre o pretendido e o 

realizado; avaliação com valor e significado internos à instituição, 

servindo à sua autocrítica.  O PAIUB partia do princípio de que a 

avaliação deve ser capaz de identificar os pontos fortes e fracos, não 

para punir ou premiar, mas sim para corrigir rumos e ressaltar as 

virtudes, sempre em busca de uma universidade melhor. Nesse sentido, 

podemos dizer que, ao menos em seus pressupostos, o PAIUB se 

aproximava dos anseios da comunidade acadêmica. Como princípios 

básicos do Programa podemos citar a preocupação com a globalidade, 

abrangendo ensino, pesquisa e extensão; a comparabilidade entre as 

instituições, buscando estabelecer uma linguagem comum, diferente da 

padronização homogeneizadora; o respeito à identidade institucional, 

valorizando as suas especificidades e particularidades; a continuidade 

do processo de avaliação (PAULA, AZEVEDO e SINDER, 2004, p. 

156-157). 

Na ocasião, a preocupação era que a avaliação com dimensões quantitativas não 

considerasse os elementos sociais e econômicos, favorecendo as instituições com 

melhores condições financeiras e também provocando distorções nos resultados e 

interpretações diante de comparações internacionais. Tratava-se de um processo 

avaliativo mais participativo e que, por respeitar a autonomia universitária, estava mais 

alinhado aos valores democráticos. Assim, 94 universidades84 (das quais 38 eram federais 

e 22 estaduais) aderiram e receberam recursos financeiros para cobrir parte dos gastos 

com os projetos de autoavaliação do PAIUB (CUNHA, 2000).  

Entretanto, o governo FHC, disposto a aprofundar as reformas neoliberais 

propostas pelos organismos internacionais (FMI e BM), passou a inserir novas ‘verdades’ 

                                                             
84 Dados de agosto de 1996, apresentados por Cunha (2000). 
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para a educação, tais como: educação como capital cultural individual85, privatização do 

êxito e do fracasso social86, competição meritocrática como medida de valor87, eficiência 

como objetivo e avaliação por resultados88 (GENTILI, 1998). 

Assim, ao publicar o PDRAE, optou por priorizar a educação básica, invertendo 

os números das instituições de educação superior, que deixaram de ser 70% públicas 

passando para apenas 30%, nos meados de 1990. 

Para que isso fosse possível, aplicou-se a técnica usada nos outros 

setores onde o Estado brasileiro detinha forte presença; ferrovia, 

telecomunicações, energia, siderurgia, bancos, ou seja, fez-se um brutal 

congelamento de recursos, sucateamento do capital humano das 

universidades e arrocho salarial para construir o rótulo de “ineficiência 

do setor público”, pretexto para uma privatização lesiva aos interesses 

nacionais. Isto só foi possível com a participação da mídia tornando-se 

porta-voz dos interesses do capital monopolista, consubstanciado pela 

política pública governamental (GENTILI, 1998, p. 23). 

Outro traço do PDRAE foi o de estabelecer a competição e a subordinação da 

educação superior aos interesses do mercado, através da criação de novos e mais intensos 

mecanismos de controle de qualidade dos sistemas educacionais, capilarizando seus 

efeitos até os menores atos institucionais (GENTILI, 1998). Em outras palavras, o 

governo FHC optou por colocar em prática um verdadeiro paradoxo: centralizar a 

avaliação e o controle do sistema, descentralizando o financiamento e as instâncias do 

poder. Nas palavras do Ministro da Educação: 

Através da primeira linha de atuação [avaliação] o Governo procura 

redefinir a essência da relação entre Estado e sistema de ensino 

superior. O Estado deve diminuir sua função credenciadora de 

instituições de ensino e aumentar sua função avaliadora do sistema. A 

segunda linha de atuação [autonomia universitária] procura aumentar a 

eficiência e o nível de responsabilidade social (algo que em inglês se 

chama accountability) do sistema, especialmente do segmento público 

federal. Na terceira linha [melhoria do ensino] incluem-se ações de 

caráter administrativo para ampliar a capacidade de recursos humanos 

e renovar os equipamentos das universidades. A mudança é tão radical 

                                                             
85 Entende que é responsabilidade de cada um a busca por melhoria de suas competências educacionais e 

para o mercado de trabalho. 

86 Ideia de que o indivíduo é o único responsável pelo seu mérito (no caso de sucesso) ou por seu fracasso, 

que passa a justificar a sua exclusão de inúmeros benefícios. 

87 Entendimento de que apenas na competição se pode medir o valor de algo. 

88 Avaliação meramente entendida como controle dos resultados (fim em si mesmo), em detrimento do 

processo ou dos meios necessários para o alcance de um determinado objetivo. 
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em relação ao passado que, em relação aos dois primeiros pontos, é 

necessário redefinir a própria institucionalidade das relações entre 

Estado e Universidade (SOUZA apud RANIERI, 2000, p. 55-56). 

Nesse sentido, a agenda oficial anunciava que a avaliação passaria a ser o 

instrumento utilizando para modelar ainda mais a educação superior ao discurso 

neoliberal, no sentido da desestatização dos serviços públicos como sinônimo de 

racionalização dos recursos, de quase abandono da manutenção desse nível de ensino e 

de incremento das funções de fiscalização do governo, “descendo a detalhes mínimos 

para a determinação dos graus de eficácia, de eficiência e de produtividade das 

instituições educativas e seus atores” (MANCEBO, 2010, p. 139), embora, 

contraditoriamente, o Estado avaliador instituído na era FHC tenha fechado cursos e IES 

no setor privado, que receberam consecutivamente conceitos insuficientes no ENC, em 

função do lobby dos empresários do ensino junto ao CNE (PAULA, 2003). 

 Assim, ainda em 1995, apesar de o PAIUB estar oficialmente instalado e ter sido 

amplamente realizado em instituições federais, ele acabou sendo inviabilizando por uma 

política deliberada de não o financiar, já que o MEC visava avaliar as instituições a partir 

dos novos parâmetros neoliberais (VERSIEUX, 2004).  

Para tanto, o governo, através da Lei 9131 (BRASIL, 1995b), extinguiu o 

Conselho Federal de Educação e criou o ENC e o Conselho Nacional de Educação (CNE), 

com uma Câmara de Educação Superior, cujas atribuições foram descritas em seu Art. 9º: 

§ 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior: 

a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de 

avaliação da educação superior; 

b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Educação 

e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação; 

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo 

Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação; 

d) deliberar sobre os relatórios encaminhados pelo Ministério da 

Educação e do Desporto sobre o reconhecimento de cursos e 

habilitações oferecidos por instituições de ensino superior, assim como 

sobre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não 

universitárias; 

e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o 

recredenciamento periódico de instituições de educação superior, 

inclusive de universidades, com base em relatórios e avaliações 

apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto; 

f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das 

demais instituições de educação superior que fazem parte do sistema 

federal de ensino; 
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g) deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de 

cursos de mestrado e doutorado, elaborados pelo Ministério da 

Educação e do Desporto, com base na avaliação dos cursos; 

h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à 

educação superior; 

i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos 

assuntos relativos à educação superior. 

§ 3º As atribuições constantes das alíneas d, e f do parágrafo anterior 

poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos Estados e ao Distrito 

Federal. 

§ 4º O recredenciamento a que se refere a alínea e do § 2º deste artigo 

poderá incluir determinação para a desativação de cursos e 

habilitações (BRASIL, 1995b, grifo nosso). 

Com tais atribuições, o CNE assumiu funções intensas de controle por meio de 

avaliações, seja institucional (avaliando estatutos, deliberando sobre as diretrizes 

curriculares e sobre credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de cursos de 

graduação, pós-graduação ou de habilitações) ou discente, através de exames em larga 

escala do desempenho dos estudantes da graduação. Já o controle e a avaliação docente 

se intensificaram com a Lei n. 9678 (BRASIL, 1998a), que criou a Gratificação de 

Estímulo à Docência no Magistério Superior (GED)89, com inspirações na Administração 

Científica de Taylor (1990), que atrelava parte da remuneração docente (não incorporada 

ao vencimento) à produtividade.  

A “produtividade” dos professores era avaliada segundo critérios 

fundamentalmente quantitativos, que não avaliavam a qualidade do 

trabalho realizado. Fomos submetidos e induzidos a contabilizar nossas 

horas-aula na graduação e na pós-graduação, o número de trabalhos, 

artigos e capítulos de livros publicados a cada ano, o número de 

monografias, dissertações e teses concluídas anualmente por nossos 

orientandos, o número de atividades de extensão que realizávamos, 

sendo os produtos reificados em detrimento dos processos e da própria 

qualidade do trabalho executado (PAULA, 2012, p. 55). 

A GED foi um “instrumento indutor de transformações das práticas docentes" 

(LEHER e LOPES, 2008, p. 83), ao produzir uma lógica de premiação ou punição para 

os professores, atrelando parte do salário à produtividade. Embora o ENC tenha sido 

aplicado de 1996 até 2001, esse período foi intenso no que diz respeito à discussão acerca 

da construção de um currículo nacional para os cursos de graduação, o que foi sendo 

institucionalizado através de um grande aparato legal: o Decreto 2.30690 (BRASIL, 

                                                             
89 A GED foi extinta através da Lei nº 11.784 de 22/09/2008, durante o Governo Lula, por pressão do 

movimento docente. 

90 O Decreto 2306/97 criava regulamentações para o Sistema Federal de Ensino. 
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1997b), o Parecer CNE/CES 77691 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997b), o Decreto 

386092 (BRASIL, 2001b), o Parecer CNE/CES 583 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2001) e, finalmente, o Parecer CNE/CES 6793 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003). 

Todo esse esforço legal em torno de novas diretrizes para o currículo que 

sustentará as avaliações estandardizadas do sistema de avaliação da educação superior se 

deu com vistas à redefiniçao do perfil e das competências dos profissionais egressos. Essa 

característica de atendimento e adequação às prioridades do mercado estava em 

conformidade com a LDB e com o PNE, já que este propunha criar parâmetros para uma 

avaliação estandardizada dos cursos de graduação e também 

[...] estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que 

assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos programas 

oferecidos pelas diferentes instituições de ensino superior, de forma a 

melhor atender às necessidades diferenciais de suas clientelas e às 

peculiaridades das regiões nas quais se inserem (BRASIL, 2001a). 

De acordo com Contrera (2000), o ENC possuía uma regulação estatal objetivando 

a lógica do mercado, ou seja, era atravessado pelo enfoque economicista, com a inserção 

dos conceitos de eficiência, produtividade, custo/benefício e ensino entendido como 

produto, assim como previa o PDRAE. 

O ENC representava uma avaliação do ensino de graduação a partir do 

desempenho dos estudantes, tendo como características a centralização da avaliação pelo 

governo, com impactos na autonomia universitária, fortes traços ‘meritocráticos’, ao 

utilizar a avaliação como forma de hierarquização dos melhores, e, sobretudo, a inserção 

da concepção de accountability e publicização dos resultados, como mecanismo de 

moldar comportamentos pela exposição pública (VERSIEUX, 2004). Afonso (2009, p. 

18) faz uma dura crítica quanto a isso, dizendo que esse sistema de avaliação poderia 

“esgotar-se na mera recolha e publicitação de informações baseadas em testes, mesmo 

que estandardizados”.  

                                                             
 
91O Parecer CNE/CES 776/97 foi elaborado com orientações gerais para formulação das diretrizes 

curriculares dos cursos de graduação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997), mas apenas foi homologado 

através do Parecer CNE/CES 583/2001, após a publicação do novo PNE no ano de 2001. 

92 O Decreto 3860/2001 dispunha sobre a organização do ensino superior, a avaliação de cursos e 

instituições. 

93 Parecer que homologa o Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de 

graduação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2003). 



180 

 

Sendo assim, seu impacto foi grande e fortemente combatido por estudantes, já 

que a prestação dos exames de final de curso, apesar de facultativa, era condição para a 

obtenção do diploma.  Além disso, a realização de uma única prova geral estaria 

produzindo um retrocesso nas formas de ensinar e desenvolver o conhecimento. O exame, 

ao centrar-se nas diretrizes curriculares comuns, acabaria por desconsiderar as 

características regionais, a escolha por determinadas abordagens nos cursos, a missão e 

os objetivos educacionais priorizados por cada instituição, dentro do espírito de relativa 

autonomia didático/pedagógica e de pluralidade de concepções (SANTOS FILHO, 1999, 

p. 19). 

Santos Filho (1999) também argumentava que a preocupação com o bom 

desempenho no ENC poderia levar as universidades a abandonarem suas características 

diferenciadas e originais, privilegiando as características demandadas pelos exames 

nacionais, o que caminharia no sentido da heteronomia acadêmica94, da padronização do 

currículo e dos profissionais formados, com vistas a um melhor desempenho em exames 

de massificação. 

Entretanto, apesar da inúmeras críticas ao ENC e de muita resistência dos 

estudantes, o MEC resolveu aumentar ainda mais a rigidez e o intenso controle sobre as 

ações da educação superior, o que ocorreu com a publicação da Portaria nº 249, que 

instituiu a “sistemática para a realização anual do Exame Nacional de Curso, como um 

dos elementos necessários para a avaliação periódica das instituições e dos cursos de nível 

superior de graduação” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996) e com a promulgação 

do Decreto 2026 (BRASIL, 1996) que  

[...] estabeleceu procedimentos para a avaliação dos cursos e 

instituições, determinou critérios quantitativos e qualitativos de 

avaliação, mencionou a avaliação interna, a externa e a autoavaliação, 

tudo isso centralizado pelo poder executivo, ao qual cabia designar a 

comissão externa de especialistas para tal fim (PAULA, 2003, p. 62).  

Dessa forma, o controle estabelecido pelo sistema de avaliação do período FHC 

foi ainda mais criticado pelos especialistas ou estudiosos do tema, já que previa a 

reclassificação das universidades como centros universitários, mediante qualquer 

distorção entre a graduação e a pós-graduação. Segundo Cunha (2000, p. 190-191), o 

                                                             
94 Subordinação do fazer acadêmico aos interesses e demandas externas e do mercado. 
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ENC previa que as instituições reconhecidas como universidades pudessem perder o seu 

status passando a centros universitários caso oferecessem ensino de graduação de 

excelência, mas não alcançassem o mesmo desempenho na pós-graduação.  

Outra questão apontada por Paula (2002) dizia respeito ao autoritarismo expresso 

no fato de que a exigência do ENC retiraria a autonomia e a autoridade das instituições 

de ensino superior para avaliar seus alunos. 

O Exame Nacional de Cursos representa a vitória da avaliação externa 

sobre a avaliação interna, elaborada pelas próprias universidades. Além 

de representar a vitória da avaliação reducionista, que pretende avaliar, 

através de uma única prova, uma longa vivência universitária. Vitória 

da avaliação de resultado sobre a avaliação processual, da avaliação 

primitiva sobre a avaliação diagnóstica e construtiva (PAULA, 2002, p. 

266). 

Logo, o ENC possuía caráter meramente regulador e redutor, fazendo com que o 

ensino recuasse a formas tradicionais, nas quais predominavam a memorização do saber 

em detrimento de um conhecimento ampliado e crítico, ou seja, um recuo curricular com 

intenções de conformar a produção do conhecimento universitário às “competências e 

habilidades que correspondem a perfis determinados pelo mercado” (DIAS SOBRINHO, 

2002, p.77). 

Em 2003, o governo Lula criou a Comissão Especial de Avaliação (CEA) que 

realizou intensas discussões com a comunidade acadêmica e a sociedade civil acerca do 

sistema de avaliação. A partir desses debates foi produzido o documento que deu origem 

ao SINAES, instituído através da Lei nº. 10.861 de 2004 (BRASIL, 2004). Este sistema 

seria, então, coordenado e supervisionado pela CONAES e operacionalizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

(POLIDORI et al., 2006). 

O SINAES possui vários instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação 

externa, ENADE95, avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação 

                                                             
95 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) consiste na aplicação de uma prova em 

larga escala cujo objetivo é verificar os conhecimentos dos alunos acerca dos conteúdos programáticos, 

competências e habilidades adquiridas. É complementada com um questionário socioeconômico 

preenchido pelos alunos. O ENADE foi aplicado, entre os anos de 2005 e de 2008, a uma amostra de alunos 

do primeiro e do último ano dos cursos avaliados a cada ano; desde 2009 é censitário (ROTHEN e 

BARREYRO, 2010, p. 170-171). 
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(censo e cadastro). Os resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da 

qualidade dos cursos e instituições de educação superior no país (BRASIL, 2004).  

Com a criação do SINAES, o governo Lula optou por atender outra meta prevista 

no PNE (2001a), seguindo os objetivos do BM e dando continuidade às políticas previstas 

no PDRAE: o de institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna 

e externa que englobasse os setores público e privado, promovendo a melhoria da 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica (BRASIL, 2001a). 

Tal lógica política foi ao encontro da ênfase dada, em vários países, à avaliação entendida 

como um dos eixos estruturantes das políticas educativas contemporâneas (DIAS 

SOBRINHO e RISTOFF, 2002; DOURADO, CATANI e OLIVEIRA, 2002). Outrossim, 

Sguissardi (2006) aponta que o SINAES avançou, mas, ainda não respeitou a autonomia 

universitária, já que se manteve centralizado à CONAES, no que tange às diretrizes e 

normas relativas ao sistema.   

Barreyro (2008) assinala que tanto o SINAES como o ENADE foram concebidos 

de forma a evitar ranqueamentos e punições, entretanto, em 2008, o próprio MEC criou 

o IGC96 e os Conceitos Preliminares de Cursos (CPC). A partir de então, o IGC passava 

a ser baseado na média ponderada dos CPC, que privilegiam os resultados do exame 

ENADE em detrimento do que estabelecia a Lei nº. 10861 de 2004, instituidora do 

SINAES. Com isso, novamente em 2008 o MEC voltou a divulgar um ranking (BRITO, 

2008).  

Ao que parece, o súbito aparecimento do CPC e do IGC não mostra 

apenas questões técnicas, mas parece responder a lógicas e propostas 

diferentes da estabelecida no primeiro governo Lula, quando da 

proposta e aprovação do SINAES. Embora alguns estudos sobre o 

SINAES mostrem a evidência de um modelo de avaliação em 

transformação e não definitivo, o novo índice e seus conceitos 

preliminares parecem levar-nos novamente ao tempo dos rankings, das 

avaliações mercadológicas e simplificações midiáticas, mais próximos 

de uma visibilidade publicitária do que da verdade da avaliação da 

qualidade (BARREYRO, 2008, p. 867). 

Sendo assim, no segundo mandato do governo Lula retomou-se a prática de 

avaliação proposta na Reforma do Estado, segundo as orientações neoliberais no que se 

refere à função de controle e regulação via sistema de avaliação. Assim, a qualidade 

                                                             
96 O IGC consolida informações relativas aos cursos superiores constantes dos cadastros, censo e avaliações 

oficiais disponíveis no INEP e na CAPES (INEP/MEC. s.d.). 
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voltava a ser medida por dados quantitativos que ferem “o Sistema de Avaliação que tem 

como finalidade ser processual, formativo, emancipatório e que busca a melhoria da 

qualidade da educação superior no Brasil” (POLIDORI, 2009, p. 439). 

Ademais, parece que ocorreu uma continuidade, no governo Lula, de um forte 

vínculo entre a avaliação e o financiamento à semelhança do período de FHC. Amaral 

(2005) afirma que isso é evidenciando tanto pelo SINAES como pela exigência de 

elaboração do PDI nas IFES à época da assinatura do contrato de gestão que configuraria 

a adesão ao REUNI. Nesse plano as instituições deveriam explicitar as suas metas para o 

atendimento de indicadores institucionais de gestão e desempenho, incluindo a 

diversificação de fontes de financiamento. Em outras palavras, o modelo de gestão das 

IFES, adotado no REUNI, está em total consonância com o PDRAE com sua política de 

controle de metas e foco na eficiência e nos resultados (TRAINA-CHACON e 

CALDERÒN, 2014).  

  No interior das IFES o PDI representou a intensificação da lógica meritocrática, 

na medida em que seria mais merecedora de financiamentos aquelas IFES que 

alcançassem uma maior diversificação das suas fontes de financiamento por meio de 

“receitas próprias” geradas com a venda de cursos, assessorias e consultorias 

remuneradas. Tal indicador de qualidade da gestão previsto no PDI submete as IFES a 

um duplo controle: estatal e do mercado (MELO, 2006). 

A estratégia governamental de redução dos recursos do Fundo Público 

aplicados nas IFES atinge frontalmente o que as instituições 

universitárias têm como mais caro, as suas atividades acadêmicas. 

Quando laboratórios, bibliotecas, atividades de intercâmbio, etc. 

passam a depender primordialmente dos recursos captados na 

sociedade, há, inevitavelmente, um tolhimento da liberdade intelectual 

da instituição, que passa a dirigir muitas de suas atividades para atender 

aos interesses utilitaristas de, em geral, exigentes financiadores 

externos, privados ou não (AMARAL, 2011 p. 106). 

Apesar de a autonomia universitária ser um atributo das universidades, é 

exatamente ela que mais sofre quando os governos se utilizam da avaliação e/ou do 

financiamento para lhes impingirem certos objetivos. Isso se torna evidente nos termos 

do acordo de metas firmado entre o governo e as IFES que diz quais serão as 

consequências do descumprimento das metas: 

Subcláusula Primeira: suspensão do envio de recursos da parcela 

orçamentária programada, no ano subsequente à aferição das metas;  



184 

 

Subcláusula Segunda: a suspensão do acréscimo de professores ao 

banco de professores equivalentes da instituição, quando da atualização 

anual do mesmo” (BRASIL, MEC/SESU, 2008, p. 7). 

Os autores Barreto e Leher (2008) alertam que os financiamentos propostos pelo 

governo federal às IFES, por meio de contratos de gestão, acabam por torná-las 

organizações de ensino, nos termos do BM, descaracterizando, assim, o conceito de 

universidade pautado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

O artigo intitulado Contrarreforma da educação nas universidades federais: o 

REUNI na UFF, aponta, a partir de um estudo de caso, que os contratos de gestão que 

condicionam financiamento ao cumprimento de metas por parte das IFES  representam 

um intenso controle e uma reconfiguração da formação e do trabalho docente dessas 

instituições gerada pela fragmentação e aligeiramento da formação, por conduzir ao 

esfacelamento do tripé universitário, pelo indução ao crescimento da educação a distância 

e pelo aproveitamento de créditos como mais uma possibilidade de diluição das fronteiras 

entre público e privado na política educacional (LIMA, 2009). E as mudanças e o controle 

não param por aí... 

Nos termos de Mancebo (2009, p. 13), "a expressão mais requintada dessa 

panóplia avaliativa incide sobre a CAPES e a avaliação que faz da pós-graduação no 

Brasil”, principalmente a partir de 2007, quando, através da Lei 11502, passou a ter novas 

finalidades voltadas à avaliação do ensino superior e do desempenho docente na pós-

graduação, tais como  

[...] subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas para 

pós-graduação, coordenar e avaliar os cursos desse nível e estimular, 

mediante bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos, a formação 

de recursos humanos altamente qualificados para a docência de grau 

superior, a pesquisa e o atendimento da demanda dos setores público e 

privado (BRASIL, 2007). 

A alta qualidade anunciada na legislação citada anteriormente é sinônimo de 

quantificação de produtos, uma vez que o Plano Nacional da Pós-graduação (PNPG) 

relativo ao período 2005 a 2010 (CAPES, 2004, p. 62-63) assinala que: 

A avaliação deve ser baseada na qualidade e excelência dos resultados, 

na especificidade das áreas de conhecimento e no impacto dos 

resultados na comunidade acadêmica e empresarial e na sociedade. Os 

índices propostos dão ênfase à produtividade dos orientadores e à 

participação do aluno formado na produção científica e tecnológica dos 

laboratórios ou grupos de pesquisa que compõem a pós-graduação. Os 
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índices devem refletir a relevância do conhecimento novo, sua 

importância no contexto social e o impacto da inovação tecnológica no 

mundo globalizado e competitivo. A pós-graduação deve ser aferida 

pela qualidade da produção científica e tecnológica dos grupos de 

pesquisa que a compõem. 

Ao modificar o papel da CAPES, que outrora desempenhou papel relevante na 

organização do sistema de pós-graduação brasileiro, o MEC estabeleceu que o resultado 

das avaliações das IFES estaria diretamente ligado à produtividade dos professores da 

pós-graduação, diferenciando e hierarquizando os professores, valorizando a pós-

graduação em detrimento dos outros níveis de ensino, como percebeu e expressou o Prof. 

I. 

“O professor da graduação é visto como “não produtivo”, né? Porque se fosse 

produtivo, estaria no programa. Essa visão é que é ruim, né”? Assim, 

Em lugar de avaliar o programa de pós-graduação, suas dificuldades, 

potencialidades e relevância para a instituição e para a região, o 

resultado da avaliação depende de indicadores que têm como foco cada 

professor credenciado na pós-graduação: inicialmente, exigindo um 

padrão produtivista; depois, restringindo o campo possível deste 

produtivismo, impondo que as publicações, para serem pontuadas, 

sejam limitadas a um conjunto de veículos/periódicos qualificados 

(sistema qualis), indexadas ao scielo e outras bases de dados 

reconhecidas internacionalmente 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 das pesquisas para o mercado 

(PAULA, 2012, p. 57). 

A CAPES passou a estabelecer um intenso controle ao criar uma espécie de selo 

de qualidade para os programas de pós-graduação stricto sensu, que será amplamente 

divulgado: a nota CAPES. Ela é atribuída aos PPG após criteriosa avaliação 

quadrimestral, que adota uma escala como o expresso a seguir: 

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 (CAPES, 2015). 

No que tange ao controle do trabalho docente são considerados como produção os 

seguintes itens: ensino, orientações, coordenação de grupos de pesquisa, intercâmbios 

nacionais e internacionais e produção científica. Sendo que esta última precisa estar 

conformada aos critérios de classificação de outro selo de qualidade: o Qualis-Periódicos 

que classifica a produção acadêmica dos programas de pós-graduação no que se refere 
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aos artigos publicados em periódicos científicos. “A classificação de periódicos é 

realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses 

veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; 

B1; B2; B3; B4; B5; C” (CAPES, 2014), sendo que a partir do estrato B3 o peso é zero, 

ou seja, são publicações que não pontuam nem para o pesquisador, nem para os PPG. 

Como uma reivindicação dos pesquisadores das Ciências Humanas que visavam 

relativizar os critérios focados estritamente nos papers, a CAPES, desde 2009, passou 

também a classificar, a partir de critérios técnicos, os livros e a produção artística (Qualis 

Artístico).  Com tais classificações à semelhança do selo de qualidade toyotista, a CAPES 

determina, via avaliações, as instituições/PPG que receberão maior ou menor 

financiamento para as suas atividades e os professores- operários-padrão- que terão o 

reconhecimento acadêmico, podendo fazer jus a determinados financiamentos para as 

suas pesquisas (EVANGELISTA, 2015).  

É preciso destacar, porém, que a avaliação da produção docente não se restringe 

apenas aos professores que atuam nos PPG, já que os todos os docentes efetivos de uma 

universidade pública dependem dessas avaliações formatadas para progredir na carreira. 

Todos têm que apresentar o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão para compor 

um resultado que definirá a progressão ou não de um docente. Entretanto, os professores 

que atuam também na pós-graduação têm que produzir tanto para progredir na carreira 

quanto para se manterem credenciados aos respectivos PPG, que de suas produções 

dependem para garantir uma boa classificação, ou seja, uma boa nota Capes (PAULA e 

SUETH, 2015).  

Não obstante, também cabe aos docentes credenciados aos PPG a função de 

estimular a produção discente, já que dela também depende uma boa avaliação do PPG, 

uma vez que “neste quesito, mede-se a quantidade de teses e dissertações defendidas no 

período avaliado, a distribuição das defesas e das orientações entre os docentes do 

programa, a qualidade desses trabalhos, bem como a produção total dos discentes” 

(VOGEL e KOBASHI, 2015, s. p). 

Ou seja, ao considerar também a produtividade dos estudantes como critério para 

a composição da nota CAPES, essa coordenação, ainda que indiretamente, passa a 

responsabilizar os docentes pela produção de seus orientandos, o que acaba pressionando 

e disciplinando a todos, desde a formação acadêmica, em um ‘efeito cascata’, já que é a 
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produção coletiva que permitirá obter das agências de fomento a concessão de bolsas de 

estudos para os alunos e os financiamentos para as mais distintas atividades docentes e 

discentes, tais como: congressos, encontros e seminários nacionais e internacionais, 

organização de eventos.    

Tristemente, o produtivismo viceja em nossas universidades. Muitos 

pesquisadores agem como capatazes de fábrica, a supervisionar 

doutorandos e mestrandos. Pesquisas são fatiadas em pedaços para 

alimentar vários artigos, é a “ciência salame”. Jovens pesquisadores são 

induzidos a atuar como ghost-writers para produzir artigos assinados 

por seus orientadores. Escreve-se cada vez mais e lê-se cada vez menos. 

Multiplicam-se os burocratas, desaparecem os intelectuais (WOOD JR., 

2016, s.p.).      

 

 Entretanto, a preocupação com a produtividade científica dos governos, das 

agências de fomento e das administrações universitárias continua caminhando para a 

formatação de um intelectual padrão e de equipes de trabalho, cujas subjetividades 

passam a ser capturadas pela lógica do mercado, que tende a se tornar mais consensual, 

mais envolvente, mais participativo a la Toyotismo. 

                                                                                                                                                                             
O perfil desejável do acadêmico, na atualidade, é aquele que tenha 

elevada titulação (no mínimo doutorado) e seja muito produtivo. Esta 

produtividade é avaliada com base na realização de pesquisas, muito 

mais do que na docência ou nas atividades de extensão; mais ainda, o 

que se valoriza fundamentalmente são as publicações, originadas das 

pesquisas. Este acadêmico deve estar vinculado a um programa de pós-

graduação, a determinadas linhas de pesquisas, formando mestres e 

doutores ligados as suas linhas de pesquisa. Deve participar de 

congressos, seminários, encontros nacionais e sobretudo internacionais 

e estar conectado a redes acadêmicas de investigação e publicação 

(PAULA, 2012, p. 58). 

O MEC busca disciplinar a todos em uma lógica pautada no produtivismo, ao 

mesmo tempo em que tenta subjetivar o cotidiano acadêmico através da estratégia de 

competição administrada, prevista no PDRAE. Disputas estimuladas em nome de um 

suposto mérito de obter algum incentivo financeiro ou de se tornar uma autoridade 

científica, que camufla a realidade de que as vantagens não são para todos. Assim, em 

nome da eficiência e da eficácia do sistema induz-se o aumento da produtividade 

acadêmica. Um exemplo disso é a concorrência estabelecida em torno da obtenção da 

bolsa de produtividade em pesquisa concedida aos pesquisadores pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que serve como um indicador de 

prestígio em todas as áreas científicas, já que é “destinada aos pesquisadores que se 
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destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo critérios 

normativos” (CNPq, 2015). Nesse sentido, podemos dizer que a sua estratégia modela 

subjetividades, fazendo com que muitos docentes naturalizem esse discurso, tornando-o 

uma realidade. 

No meio acadêmico existe muito uma questão de status perante a comunidade acadêmica. 

Se você quer ser bem visto como um pesquisador reconhecido...e nisso existe o CNPq com suas 

bolsas de produtividade, essas coisas, você precisa ter projetos aprovados (Prof. A).  

A bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq possui cinco níveis (1A,1B, 1C, 

1D e 2), exigindo não somente a manutenção de um produtivismo acadêmico97 para 

manter o benefício, mas criando também obrigatoriedades tais como a de “atuar como 

consultor ad hoc, emitindo parecer sobre projeto de pesquisa, quando solicitado” (CNPq, 

2015) 

Pra receber essa “mísera” bolsa mensal do CNPQ, de mil reais, mil e cem, eu tenho que 

manter a produção e dar pareceres pro CNPq sobre outros projetos (Prof. K). 

 

 Sendo assim, essa exigência do CNPq ou de outras agências de fomento leva o 

pesquisador a um acúmulo de tarefas que o conduz, muitas vezes, a priorizar algumas 

atividades em detrimento de outras: 

Então têm professores que preferem deixar de preparar uma aula pra ficar escrevendo 

artigo porque ele precisa disso pra garantir a bolsa pesquisador do CNPq. Então, essa exigência 

de produção de artigos, as pessoas que têm isso como meta, né? (Prof. A) 

 

O CNPq estimula ainda mais esse produtivismo do ensino superior com a criação 

do Currículo da Plataforma Lattes, que, desde 1999, centraliza os currículos, exigindo dos 

profissionais uma atualização periódica e uma produção constante, o que faz do Lattes 

mais do que um passaporte da vida acadêmica (SILVA, 2008).  

Em outras palavras, essa plataforma promove um ambiente organizacional, no 

qual o professor necessita expor, atualizar e enriquecer constantemente o seu portfólio98, 

                                                             
97 O termo é utilizado por nós para expressar a perversão da produtividade, ou seja, para nos referirmos a 

uma lógica de produção acadêmica em série, que de acordo com Silva (2008) está pautada na 

supervalorização do aspecto quantitativo em detrimento da qualidade e da contribuição social do 

conhecimento. 

98 Termo que deriva do idioma inglês, significando um conjunto de trabalhos desenvolvidos por 

profissionais de diversas áreas com objetivo de divulgação. O portfólio representa uma imagem profissional 

a ser apresentada ao mercado ou a um cliente para conseguir novos trabalhos (MICHAELIS, 2017). 
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ou seja, uma lista de suas produções na organização (universidade), com vistas a obter 

retornos na forma de prestígio social, intelectual e, em alguns casos, econômico.  

A preocupação com a ‘imagem’ apresentada no Currículo Lattes faz com que 

professores se autocontrolem, uma vez que ser ou não ser um cientista reconhecido é um 

ritual que se repete constantemente, já que não interessa o que você fez no passado, mas 

sim os últimos anos (CHRISPIANO, 2006, p. 28).  

Eu publico de 1 a 2 artigos em revistas internacionais por ano. Já tive bolsa de 

produtividade do CNPq e hoje não tenho mais, porque eu não atinjo por um quociente pequeno 

o limite para garantir essa bolsa (Prof. C). 

A realidade controlada pelo Currículo Lattes é a de que se o profissional 

acadêmico parar de publicar, ele não atualiza o seu Currículo Lattes, não possui condições 

para concorrer aos editais de fomento, perde ou deixa de concorrer a uma bolsa de 

produtividade, não ganha mais auxílios e não consegue credenciamento ou é 

descredenciado dos programas de pós-graduação. Ou seja, é deletado do sistema, pois 

deixa de ser atrativo ao ‘mercado’ acadêmico.  

Nesse “vale quanto pesa”, o próprio docente é “valorizado” pela 

inserção na pós-graduação, pelo número de orientações, artigos e livros 

publicados e, principalmente, pela “bolsa produtividade em pesquisa” 

que consegue por méritos próprios. De fato, a inclusão nesse sistema 

opera uma diferenciação entre os docentes de maneira a estimular a 

conformação de uma “elite” definida como tal pelo desempenho 

conseguido nos editais de pesquisa, nas bolsas concedidas, nos artigos 

publicados, enfim, pela pontuação atingida no escore da produtividade 

acadêmica. Aparentemente, esse docente tende a acreditar que o seu 

desempenho é excepcional, fruto de algum tipo de genialidade que o 

distingue de seus pares. Em essência, geralmente passa despercebido 

que sua suposta genialidade é eleita por critérios definidos pelos 

interesses do mercado e que, ela mesma, é produto da própria escassez 

dos recursos que se tornam alvo de disputa (BOSI, 2007, p. 1516). 

Assim, na busca pelo reconhecimento acadêmico e pelo financiamento para as 

suas atividades, os docentes das IFES se veem numa encruzilhada, na qual a 

performatividade atinge profundamente as suas subjetividades e, quiçá, suas condições 

de saúde, como relatado pelo Prof. H: 

Acho que afeta quando o professor que está envolvido na pesquisa, acaba deixando o 

ensino um pouco de lado, né? Ele quer produzir, produzir, produzir pra conseguir 

financiamentos. Antes eu acho que era menos, né? E hoje também tem a questão da competição, 

mesmo, entre as próprias pessoas. Afeta sim e acho que pode até produzir doenças, né? 

Considerando que os ‘méritos’ docentes passaram a ser medidos apenas pela 

produção que atenda aos critérios qualis, podemos dizer que a política de avaliação da 
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educação superior brasileira não passa de uma arte de conformar e disciplinar os 

professores das IFES, a partir do momento em que hierarquiza esses profissionais por 

produtividade acadêmica. Ao fazê-lo, produz um sistema que tanto recompensa com o 

status acadêmico àqueles que atendem aos critérios qualis, quanto pune, rebaixando e 

degradando os que não o alcançam (EVANGELISTA, 2015) ou não atendem mais às suas 

exigências quantitativas. 

Essas demandas produtivistas, elas são terríveis! O próprio credenciamento aqui não 

leva em consideração se eu diminuí a minha publicação desse ano porque eu investi muito nas 

atividades de ensino... O critério é publicação no QUALIS. Colegas foram descredenciados 

porque eles não tinham mantido o ritmo de publicação! Eles tinham produzido, mas eles não 

tinham publicado. Uma situação extremamente dura, né? Os orientandos foram distribuídos 

entre os outros professores. Isso não é uma exigência de produção, é uma exigência de 

publicação! (Prof. I) 

O equívoco é confundir produtividade com publicar, porque você pode ter produção e 

não necessariamente publicar. É um equívoco desse tipo de avaliação porque você manda um 

artigo pra uma revista e eles dão o parecer um ano depois! Eu tenho várias experiências, um 

ano, um ano e meio depois você recebe um não; foi indeferido, foi negado. Durante um ano e 

meio você fica esperando, esperando, então, você pode ter produção, dizer “olha eu tenho 

produção! Só que eu não consegui publicar por isso! ”. Vários autores clássicos, como Marx, 

produziram muita coisa que não foi publicada. Mesmo assim tem mais importância do que a 

imensa maioria dos professores das universidades brasileiras! Produção é uma coisa e 

publicação é outra (Prof. K). 

Outrossim, além das sanções aplicadas pelo sistema Qualis de avaliação nos casos 

de não alcance das exigências de publicação, as agências de fomento ainda moldam os 

comportamentos e punem com o corte da bolsa de produtividade aqueles que abdicam de 

outros critérios considerados como relevantes pelo sistema, como, por exemplo, 

permanecer ou estar atuando na pós-graduação para fazer jus a uma bolsa de 

produtividade.  

O professor pode ser um pesquisador produtivo mesmo atuando apenas no nível 

da graduação. Entretanto, isso não é suficiente para a CAPES e para o CNPq, uma vez 

que não basta atender apenas alguns aspectos, é necessário cumprir todos para não ser 

‘punido’; não podendo haver desvios. Uma verdadeira ortopedia no sentido foucaultiano, 

como no caso a seguir: 

Eu não saí por baixa produtividade, muito pelo contrário, no ano em que eu saí publiquei 

10 artigos! Então foi um ano em que eu ‘bombei’.  O Programa pressiona por produção pra 

manter uma boa avaliação da CAPES e eu tive essa produção fora de lá. Só que aí, o CNPq me 

deu um pontapé e tirou a minha bolsa agora, né? Provavelmente por eu não estar mais na pós, 

por não estar mais orientando, mas eles não dizem, né? Produção, modéstia à parte, eu tenho 

(Prof. K). 
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Nas palavras de Foucault (2005a, p. 151), o “próprio sistema de classificação vale 

como recompensa ou punição”. Ele classifica com vistas à produção do autocontrole 

docente e de seu disciplinamento consentido, o que, em muitos casos, ocorre desde o 

início de sua carreira na graduação. 

Eu acabei meu estágio probatório e tenho a pretensão de entrar na pós. Eu sei que pra 

isso o professor tem que cumprir regras, se não cumprir durante um tempo é cortado, mas eu 

também entendo que essa é a ‘regra do jogo’. Então a gente vai ‘chiar’, vai reclamar, mas se não 

‘jogar a regra do jogo’ você não segue o programa. Então, de certo modo, tem que se render à 

lógica da CAPES (Prof. F). 

Nós fazemos concurso para a graduação e nos credenciamos à pós. Então ela é um ato 

voluntário da nossa carreira, importante, relevante, simbolicamente bacana. Só que a pós-

graduação é relativamente autônoma da graduação, porque quando você se credencia, você 

acaba assumindo compromissos com o sistema. E não tem como não ser, na medida em que o 

professor se credencia ao programa que está credenciado ao sistema. Nós temos prazos e 

compromissos que não podem ser... se não você vai pra fora do sistema (Prof. G). 

Assim, corroboramos com outro pensamento desse filósofo quando ele afirma 

que:  

Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância; sob a 

superfície das imagens, investem-se os corpos em profundidade; atrás 

da grande abstração da troca, se processa o treinamento minucioso e 

concreto das forças úteis; os circuitos da comunicação são os suportes 

de uma acumulação e centralização do saber; o jogo dos sinais define 

os pontos de apoio do poder; a totalidade do indivíduo não é amputada, 

reprimida, alterada por nossa ordem social, mas o indivíduo é 

cuidadosamente fabricado, segundo uma tática das forças e dos corpos. 

Somos bem menos gregos que pensamos. Não estamos nem nas 

arquibancadas, nem no palco, mas na máquina panóptica, investidos por 

seus efeitos de poder que nós mesmos renovamos, pois somos suas 

engrenagens (FOUCAULT, 2005a, p. 178-179). 

Estamos, pois, diante de um sistema de avaliação cujos critérios instauram uma 

grande insegurança nos professores federais concursados, proveniente dos constantes 

julgamentos a que são expostos. Agora é preciso apresentar mais que a produtividade 

exigida pela CAPES para que um docente ou a instituição sejam reconhecidos como 

‘bons’ ou de ‘qualidade’, como é o caso do docente N: 

Agora a gente vai muito além dos critérios exigidos pela CAPES.  A exigência é ter um 

produto de cada por ano e tem gente que tem quatro, cinco publicações por ano. Participaram 

de quatro ou mais congressos por ano. Eu vejo por mim. 

Em outras palavras, mais do que ter produtividade, para ser considerado um 

acadêmico de sucesso é necessário aderir (voluntariamente) a um produtivismo 

acadêmico que instaura o que Ball (2005) chama de performatividade como sistema de 
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terror que expõe, julga, pune ou premia, no qual “o desempenho dos sujeitos ou das 

instituições serve de parâmetros de produtividade, ‘qualidade’ ou merecimento” 

(EVANGELISTA, 2013b, p. 49). 

A performatividade desempenha um papel crucial nesse conjunto de 

políticas. Ela funciona de diversas maneiras para “atar as coisas” e 

reelaborá-las. Ela facilita o papel de monitoramento do Estado, “que 

governa a distância” – “governando sem governo”. Ela permite que o 

Estado se insira profundamente nas culturas, práticas e subjetividades 

das instituições do setor público e de seus trabalhadores, sem parecer 

fazê-lo. Ela (performatividade) muda o que ele “indica”, muda 

significados, produz novos perfis e garante o “alinhamento” (BALL, 

2004, p. 1114). 

 Esse governo à distância que controla sem parecer fazê-lo, que monitora e julga 

por meio de performances, vem levando alguns docentes a se sentirem em uma legítima 

máquina panóptica que os subjetiva a todo o tempo. Isso é expresso pela Prof. M da 

seguinte forma: 

Você é avaliado permanentemente! Não só os alunos, os professores também são 

julgados, avaliados. A sua produção é julgada, é avaliada o tempo todo. É como se você tivesse 

num concurso. Às vezes eu tenho essa sensação de estar permanentemente fazendo um concurso! 

Isso é uma situação horrível. Essa política de exigência de produção constantemente te julga! Eu 

tento não focar nisso, manter uma distância, né? Pra ter saúde você tem que manter uma 

distância. Você tem que saber que você não é isso que tão dizendo, né?! Tem que ter um pé fora, 

senão você fica à mercê do que os outro vão dizer de você. Então tem que ter uma saúde mental, 

fazer um exercício de afastamento, até! De distanciamento pra você não ser engolido pelo 

julgamento dos outros! Você pode “se deixar levar”, tanto positivamente, quanto negativamente. 

Os outros podem te colocar “lá nas alturas”, podem te fazer um falso elogio te desprezar, julgar 

negativamente. São julgamentos implícitos, sutis, às vezes são comentados. Você é avaliado, 

quando entra, no seu estágio probatório, depois ao longo da sua carreira você é 

permanentemente julgado, funciona assim, né? 

A exposição e os julgamentos funcionam, então, como um mecanismo de 

autodisciplina e controle da produção do professor. Já que, muitas vezes, quando um 

docente não atinge o que lhe é exigido, ele se culpa. Logo, o medo e a preocupação com 

os julgamentos funcionam como uma estratégia administrativa de fomento à produção. 

Isso ocorre, principalmente, com os docentes que internalizam que essa é a lógica a ser 

cumprida (EVANGELISTA e VALENTIM, 2013), ainda que outros professores não 

percebam isso e afirmem que “na graduação não tem produtivismo. Não tem. Isso é mentira”! 

(Prof. K) 

É preciso destacar que mesmo aqueles professores que optam por permanecer 

atuando apenas na graduação, como forma de resistirem às pressões do produtivismo, são 

também subjetivados, vide o relato anterior do Prof. M. Essa docente se cobra, se 
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pressiona por produtividade para evitar os julgamentos. Se ela fala em manter distância 

para preservar a saúde, está equivocada, pois ela já se impõe pressão, independente das 

agências de fomento, como bem observado pelo Prof. A:  

Existe uma coisa paralela na própria carreira da universidade que é a preocupação com 

o julgamento dos pares e com o seu status na comunidade, como você vai ser reconhecido, então 

aí sim, eu acho que existe pressão, mas é algo auto infringível. São as próprias pessoas que se 

impõem essa pressão, mesmo na graduação, onde eu não vejo nenhuma pressão do governo em 

relação à produtividade. 

Essa observação ficou ainda mais evidente quando a Prof. M refletiu sobre o seu 

comportamento, afirmando: 

Eu nem preciso que os outros me cobrem, porque eu me sinto cobrada quantitativamente. 

Embora as pessoas nem queiram saber o que você estuda e pensa, eu tenho essa preocupação. 

Eu sinto isso. É engraçado, né? 

Este relato nos dá pistas de que o produtivismo acadêmico já vem subjetivando 

também os professores que atuam apenas na graduação, ainda que movidos apenas pelo 

desejo de reconhecimento ou por medo de julgamentos, de forma auto infringível, como 

bem colocou o Prof. A. 

Estamos diante, portanto, de uma política de avaliação que caminha no sentido de 

conformar toda a produção acadêmica, a partir da qual o docente, para ser reconhecido 

cientificamente pelos pares, precisa ser contínua e quantitativamente bem avaliado de 

modo a se credenciar e se manter em algum PPG que lhe sirva de selo de autoridade 

científica e também de passaporte para concorrer a alguns editais de fomento. Para ser 

valorizado é preciso que o docente seja produtivo e competitivo de modo que consiga um 

certo status no campo científico, já que: 

O que está em luta são os monopólios da autoridade científica 

(capacidade de falar e agir legitimamente, isto é, de maneira autorizada 

e com autoridade) que são socialmente outorgadas a um agente 

determinado (BOURDIEU, 2013, p. 112, grifo do autor). 

Essa preocupação com a manutenção da evidência acadêmica que garante o 

reconhecimento entre os pares pode ser percebida quando o Prof. F diz: 

Eu tenho que me manter ativo pra não ficar distante das concorrências acadêmicas, né?! 

Eu tenho que inventar tese, quero me expor, colocar, provocar! 

Em outras palavras, o professor precisa expor o seu produto (conhecimento), se 

submetendo aos ditames externos, ainda que às custas de sua própria autonomia, para ser 
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reconhecido entre os pares de modo a alcançar a autoridade científica, ou seja, “uma 

espécie particular de capital que pode ser acumulado, transmitido e até, em certas 

condições, reconvertido em outras formas” (BOURDIEU, 2013, p. 120). 

As subjetividades já foram moldadas a tal ponto que os professores que veem os 

PPG como ideal de sucesso, questionam ou se surpreendem com os que optam por estar 

fora da pós-graduação. A insubmissão causa, no mínimo, estranhamento aos já 

assujeitados pelo sistema de avaliação vigente e seu produtivismo, como no exemplo a 

seguir: 

Eu vivo sendo indagado a respeito disso. Alguns dizem que está na hora de eu fazer parte 

do Programa, mas não quero isso pra mim. Olha o meu cotidiano não mudou nada porque eu 

não quero fazer parte da Pós. Agora as pessoas vivem numa corrida por produção. Enlouquecem 

por isso. Eu que não quero essa pressão na minha vida (Prof. B). 

Nesse sentido, podemos dizer que ‘bom’ é sinônimo de assujeitado/submisso, uma 

vez que “o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 

submisso” (FOUCAULT, 2005a, p. 26). 

Essas “modernizações” aplicadas ao contexto das IFES não têm apenas 

o objetivo de transformar técnica e estruturalmente essas instituições, 

mas também de “reformar” seus docentes, criando novas subjetividades 

e mudando a forma como veem a si e aos seus pares, enquanto 

professores ou pesquisadores (EVANGELISTA e PAULA, 2014, p. 4).  

A partir do aperfeiçoamento e criação desses novos instrumentos de avaliação da 

pós-graduação, o governo federal e a comunidade universitária estabelecem o utilitarismo 

acadêmico como norteador das pesquisas na educação superior, produzindo uma 

verdadeira indústria da produção (MOREIRA, 2002) e buscando formatar a atmosfera 

acadêmica de modo a conformar os professores das IFES a um único perfil, o que nem 

sempre ocorre, já que a  lógica do produtivismo pode funcionar como inibidora de 

produção e/ou como elemento estressante, levando alguns docentes da graduação a 

optarem por uma vida menos intensa, ainda que às custas da discriminação dos próprios 

pares, como pudemos constatar com o seguinte desabafo:  

Essa lógica de produção frenética, industrial, “fábrica de artigo”! Isso me assusta. Esse 

esquema, pra mim, é inibidor, porque a pressão não me estimula em nada! Ao contrário, me 

repele, me assusta! Embora eu seja a favor da produção, claro! (Prof. M) 

Apesar de algumas resistências, diante de um sistema de avaliação movido por 

editais de fomento, por critérios muito rígidos de produtividade e pela constante 

necessidade dos professores de garantir condições materiais de trabalho, surgem 
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consequências inevitáveis para a rotina de trabalho dos docentes da pós-graduação das 

IFES, como a perda da autonomia acadêmica, a competição entre os pares, a 

intensificação das atividades docentes, assim como o adoecimento.  

 

5.4.1- Os efeitos das políticas de remuneração, controle e avaliação do trabalho 

docente público universitário 

 

 Atualmente, os professores das IFES se veem em uma encruzilhada: De um lado 

eles estão diante de políticas salariais e de avaliação cada vez mais austeras e de outro 

enfrentam um sucateamento das instalações e dos equipamentos das unidades de ensino 

federal, o que lhes obriga a buscar alternativas e financiamentos para o desenvolvimento 

de suas atividades laborais. Porém, muitas vezes, os efeitos dessa busca incansável trazem 

efeitos indesejáveis ao cotidiano de trabalho desses profissionais. 

A condição de precariedade estrutural, que apenas não presenciamos no Instituto 

de Física (reestruturado e ampliado com investimentos oriundos do REUNI), faz com que 

muitos professores optem por permanecer em suas unidades apenas o tempo necessário 

para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, como revelado abaixo: 

A nossa realidade hoje é a de vir dar aula e ir embora, participar das reuniões do 

departamento (quando tem) e ir embora. Também isso ocorre porque não há estrutura para 

recepcionar o professor que queira permanecer na instituição, ter a sua sala de trabalho, com 

todas as condições. Por exemplo, aqui não tem WI-FI, né? Então o trabalho é quase inviável hoje 

em dia, né? Então, ela convida você a sair (Prof. D). 

A minha crítica ao produtivismo é o tamanho dele. Porque como ele é concebido a partir 

de referenciais internacionais, mas a nossa realidade... vamos combinar! Nós não podemos ser 

medidos pelo patamar de Harvard. Não dá! Nós não temos condições infraestruturais para 

querer isto! Mas temos professores que são tão bons que conseguem ser muito melhor... 

entendeu? Só tem que ser heróis! 

Outros, para suprir as condições inadequadas vêm transformando seus lares em 

uma extensão da universidade; economia para o governo, no que se refere à limpeza, luz, 

água, serviços e um gasto adicional para o docente, como expresso a seguir: 

Eu optei por ter uma condição de trabalho melhor e fico trabalhando no conforto da 

minha casa, onde eu criei um espaço de trabalho. Levei meu grupo de estudos pra lá. Tenho 

atendido os meus orientandos na minha casa. Eu fui adaptando pra ter uma qualidade de vida e 

melhores condições de trabalho (Prof. N). 
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É impossível fazer algo aqui diferente das aulas e orientações, porque aqui eu não tenho 

computador, então não adianta ficar aqui, não adianta. Não tem computador, não tem condições 

de trabalho (Prof. K).   

Diante deste cenário, os docentes são impelidos a concorrer a editais de fomento 

como forma de prover seu ambiente laboral de materiais, equipamentos e serviços básicos 

para a rotina acadêmica: compra de livros, papeis, toner, impressora, computador, mesa, 

cadeiras, contratação de serviço de internet, etc. 

A falta de investimento em educação superior e em ciência e tecnologia, 

por parte do governo, tornou o professor um empreendedor que precisa 

buscar recursos para financiar suas pesquisas e para tanto tem que 

atender aos critérios das agências de fomento que se assentam numa 

contabilidade acadêmica, ou num quantitativismo absurdo. Essa lógica 

vem dominando os professores que têm, por uma questão de 

sobrevivência material e acadêmica, se inserido nessa racionalidade 

técnica, modificando seus hábitos e rotina (MAUÉS, 2010, p. 157) 

Nessa busca por financiamentos a concorrência não é livre e nem ocorre de forma 

igualitária, já que uma hierarquia entre graduação e pós-graduação, bem como entre seus 

professores, foi reforçada desde os anos de 197099, quando as agências de fomento e 

avaliação direcionaram investimentos à pesquisa, entendendo a pós-graduação como 

espaço privilegiado de formação especializada e de produção de conhecimento (PAULA, 

2002). Os professores, ao narrarem as suas trajetórias, desabafaram seu descontentamento 

com as mudanças e os efeitos em suas carreiras.  

O que eu gosto mesmo é dar aula, tá? Da orientação de alunos eu gosto também, mas eu 

não me sinto muito confortável com isso, não, sabe? Então eu fiz pouca pesquisa pura e ao longo 

dos anos fui me sentindo meio isolada (Prof. H).  

Antes não tinha muita hierarquia do pesquisador, isso foi sendo incorporado ao longo 

do tempo, né?! Então foi sendo incorporada a lógica de que um pesquisador teria que ser 

poupado na carga didática da graduação. Trabalhar na graduação passou a ser considerado 

castigo. Então, eu vi colega falar textualmente que a universidade era muito boa, o que estragava 

eram os alunos! Que ela não gostava de dar aula, gostava de fazer pesquisa. Depois com tempo 

já nos anos de 1990, começaram a se estabelecer os núcleos, os grupos de pesquisa mais fortes 

eram os de maior número de pesquisadores. Foi o surgimento dos grupos de pesquisa, né? Aí 

tinha “essa coisa” do pesquisador mais destacado, do CNPq. Mais tarde foram criando até 

critérios para se distribuir carga didática, pra quem desse aula na Pós-graduação, isso já nos 

anos 2000 (Prof. A). 

Comecei a perceber esse desprezo, não valorização, por parte dos pesquisadores em 

Física, pela questão do ensino (Prof. A).  

                                                             
99 A pós-graduação brasileira foi institucionalizada em 1965, embora antes disso o país já contasse com 38 

cursos (11 doutorados e 27 mestrados) que funcionavam sem uma definição clara dos fins e objetivos da 

pós-graduação, nem da sua estrutura (SANTOS e AZEVEDO, 2009). 
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De acordo com Paula (2002), desde os anos de 1970, a CAPES e o CNPq 

direcionam as verbas para a pós-graduação, concedendo bolsas e financiamentos de 

pesquisa preferencialmente às instituições que possuem programas de pós-graduação bem 

classificados, assim como a docentes que neles atuam, por julgá-los pesquisadores de 

excelência.  

Assim, os incentivos para a pesquisa acabaram sendo canalizados para os 

programas de pós-graduação, o que provocou uma grande distorção em todo o sistema, 

criando um fosso entre graduação e pós-graduação stricto sensu. Muitos grupos de 

pesquisadores passaram a buscar constantemente a criação de novos cursos de pós-

graduação em suas unidades, para não serem privados de estímulos e recursos para 

desenvolver suas pesquisas. 

Isso induziu a diminuição do prestígio da graduação, já que o coração da 

instituição passou a ser a pesquisa (SGUISSARDI e SILVA JUNIOR, 2009), fazendo 

coexistir uma universidade tripartida, ou seja, da graduação e do ensino massificado (do 

MEC), da pós-graduação e da pesquisa (da CAPES e do CNPq) e das fundações de apoio, 

cursos de especialização pagos, consultorias ou outros que possam se converter em 

financiamento institucional e/ou em complementação salarial para muitos docentes. 

Acompanhando o pensamento de Ristoff (2002), “a primeira imagina-se pública, grande 

e gratuita, a segunda imagina-se pequena e de elite e a terceira está virada para si própria 

e para o mercado”. 

Em outros termos, ao longo do tempo, o incentivo à pós-graduação construiu 

subjetividades não só no sentido de obter vantagens financeiras, mas principalmente na 

direção de obter uma espécie de selo de qualidade profissional que conduz a um prestígio 

social e a um reconhecimento acadêmico. 

Eu posso decidir não entrar na pós. Seria menos trabalho pra mim. O único ônus disso é 

que eu não vou poder orientar aluno, não vou ser um pesquisador ativo, importante. Por isso, eu 

tenho que produzir pra me manter na pós e me manter ativo na pesquisa (Prof. E). 

O próprio fato de ter conseguido se credenciar a um PPG já é entendido pela 

maioria como uma forma de destaque acadêmico, uma vez que o acesso, normalmente, 

não é livre, dependendo de editais e seleções internas dos Programas, que nem sempre 

utilizam critérios justos e/ou transparentes de credenciamento, apesar do critério 
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explicitado, na maioria dos PPG, ser o da produtividade docente, com ênfase nas 

publicações qualificadas pela CAPES. 

Em alguns casos, os PPG apresentam uma inclusão com traços de exclusão, uma 

vez que funcionam como reserva de mercado, mantendo-se restritos àqueles que já fazem 

parte das redes de colaboração dos já credenciados; situação que leva alguns docentes a 

se credenciarem em PPG externos à sua unidade de atuação e outros a frequentarem 

grupos de pesquisas como uma forma possível de atalho para o credenciamento. Impera 

no ambiente laboral dos cursos de pós-graduação observados na UFF a naturalização dos 

apadrinhamentos, das trocas de favores e dos privilégios para alguns, como expresso nas 

falas dos professores participantes: 

Na verdade, abriu o credenciamento várias vezes e eu não me coloquei à disposição, mas 

me sondaram. Eu estava muito envolvida em outras atividades ligadas ao meu tema e não quis. 

Agora, eu tenho feito uma parceria com uma professora de uma linha de pesquisa e recebi um 

outro convite. Eu acho que isso vai influenciar minha entrada também (Prof. N).  

Participava de um grupo de pesquisa e participo ainda. O grupo de pesquisa do qual eu 

faço parte estava montando uma linha de pesquisa nova e queria colaboradores. Achavam que 

eu tinha o perfil e me convidaram. Aí teve um edital de credenciamento, fiz a parte burocrática, 

mas nem vi se eu tinha os critérios mínimos pra entrar, mas consegui! (Prof. G) 

Olha, na Pós, tem determinado número de vagas. Então, você tenta e é claro que se as 

vagas já estão todas cheias, a aceitação vai ser bem mais complicada e vai requerer algum tipo 

de acionamento de rede social, certamente, né? Não é uma questão de interesses escusos. É 

porque a vida funciona assim! (Prof. F) 

Atualmente, atuar nesse nível de ensino também passou a representar uma 

oportunidade de autoformação por permitir o convívio e a orientação de estudantes com 

melhor formação e que, supostamente, possam desenvolver discussões mais 

aprofundadas.  

Então eu quero estar na Pós aqui por dois motivos: trabalhar e me aprofundar na área 

de Educação pra formar melhor os meus estudantes da graduação. Formar e me aperfeiçoar 

também (Prof. N). 

A primeira vantagem que eu vejo de fazer parte da Pós é de poder trabalhar com alunos 

de melhor nível, isso é bom para o professor porque ele cresce intelectualmente.  A segunda é a 

de orientar, porque pra orientar você tem que refletir sobre o assunto, então, nesse sentido é uma 

oportunidade de crescimento intelectual também (Prof. K). 

Esse é mais um efeito da subjetivação produzida pelas políticas de regulação, 

controle e distinção da CAPES e, talvez, a origem do preconceito e do entendimento de 

que quem só atua na graduação é menos capaz, tem menos valor profissional. Entretanto, 

a graduação não é um espaço exclusivo de ensino e, por isso, não pode ser entendida 
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como um limitador intelectual que não possibilita a troca de conhecimento. Para além 

disso, a pesquisa e a extensão são atividades intrínsecas ao labor docente nas 

universidades federais, independentemente do nível em que o professor atue.  

Estamos diante de uma estratégia da CAPES que já é adotada desde o general 

chinês Sun Tzu (séc. V a.C.) até o pensador Nicolau Maquiavel (1469-1527): a de dividir 

para reinar. Na medida em que foram criadas “hierarquias, dicotomias, assimetrias e 

relações de poder existentes na universidade, entre graduação e pós-graduação, ensino, 

pesquisa e extensão, professores e pesquisadores, entre outras” (PAULA, 2010, p. 22), os 

docentes se desarticularam, se tornaram ‘inimigos’ que lutam para vencer a batalha do 

acesso à pós-graduação e os benefícios que ela pode vir a oferecer. Uma estratégia perfeita 

de subjetivação, que produz em série professores dóceis, submissos e moldados à lógica 

de um produtivismo ‘qualificado’, que os enfraquece como categoria profissional. 

Como se não fosse suficiente a desvalorização da extensão e do ensino, em 

especial na graduação, também o sistema de extensão da UFF produz um desinteresse 

pelo desenvolvimento de projetos de extensão devido a um sistema extremamente 

burocratizado. 

Você tenta fazer alguma coisa, mas a burocracia disso é tão chata, tem que preencher 

“não sei” quantos formulários no site, aí o sistema não funciona, sabe? Quer dizer, você quer 

fazer alguma coisa, mas é tanta aporrinhação pra cumprir ritual burocrático que muitas vezes 

você desiste, porque você perde mais tempo com a burocracia do que propriamente 

desenvolvendo o projeto. Então eu perdi até interesse nisso (Prof. K). 

Desta forma, a burocracia também é uma forma de subjetivação que conduz os 

professores a ponto de fazê-los não só desistir desse nível de atuação como a 

discriminarem seus pares que optam por desenvolver ainda essas outras atividades do 

tripé universitário que são cada dia menos valorizadas.  

A subjetivação é tamanha que, ao final da carreira, a Prof. H sente que fez a 

escolha errada ao privilegiar a extensão em detrimento da pesquisa, uma vez que ela 

também já internalizou a lógica da CAPES de que o valor do pesquisador está na pesquisa 

realizada em nível de pós-graduação, como expresso a seguir:  

Eu me dediquei mais a extensão, né? Eu fui meio que desanimando, há muitas exigências 

por parte da pró-reitoria de Extensão pra você ter os seus projetos de extensão, é muita exigência 

e pouco retorno, então... aí no final você vai meio que desanimando... É... muita burocracia e 

você não tem muito retorno. Aí eu fui parando com a extensão. Eu também fiz pesquisa no início, 

mas depois eu fui abandonando um pouco essa coisa da pesquisa científica, porque você não 
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deixa de fazer pesquisa nunca, né? Porque tem a pesquisa científica e a pesquisa quando você 

faz ensino e extensão. Você não pode desvincular tudo, né? As pessoas têm mania de separar e 

menosprezar quem não faz pesquisa na pós, porque extensão tá em segundo nível, né? Aqui no 

meu departamento a gente vê isso e sente esse preconceito, né? Mesmo assim eu não liguei e 

desenvolvi mesmo extensão, mas às vezes dá uma certa frustração, porque você fica pensando 

“ah, você estudou tanto, fez o doutorado na área e tal e não tá na pós, mas eu continuo orientando 

alunos na graduação também.  

Contudo, a CAPES aproveitou esse movimento e interesse dos professores para 

desenvolver políticas de regulação e avaliação a partir dos PPG. Fato que alcançou seu 

ápice a partir do Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010, como destacou Paula 

(2012, p. 57): 

Em lugar de avaliar o programa de pós-graduação, suas dificuldades, 

potencialidades e relevância para a instituição e para a região, o 

resultado da avaliação depende de indicadores que têm como foco cada 

professor credenciado na pós-graduação; inicialmente, exigindo um 

padrão produtivista, baseado na quantidade de produtos, leiam-se, 

publicações; depois, restringindo o campo possível desse produtivismo, 

impondo que as publicações, para serem pontuadas, sejam limitadas a 

um conjunto de veículos/periódicos qualificados (sistema qualis), 

indexadas ao scielo e outras bases de dados reconhecidas 

internacionalmente 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 das pesquisas para o mercado. 

Isso quer dizer que, na medida em que o governo reduziu o financiamento público 

e que a política de avaliação da educação superior conformou o campo da produção 

intelectual, o trabalho docente sofreu mudanças qualitativas e quantitativas. Se por um 

lado a partir da LDB e, principalmente, depois com a regulamentação das PPP as 

universidades foram impelidas a buscar autonomia financeira para geração de receitas 

próprias, por outro, a política de avaliação instiga a concorrência entre os pesquisadores.  

Em outras palavras, essa disputa por financiamentos, cada vez mais intensa e 

comum entre os professores do ensino superior, exige como parâmetro os aspectos 

quantitativos expressos em produtos ‘qualificados’ pela CAPES, exigindo uma 

contabilidade acadêmica e criando um ambiente universitário pautado no produtivismo. 

“Uma das consequências desse processo é que 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” (BOSI, 2007, p. 1513).  
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No que tange à questão do incentivo à busca de ‘autonomia financeira’, o governo 

brasileiro aprofundou ainda mais esse processo com a Lei 13.243 (BRASIL, 2016), que 

representou um aprofundamento da Lei 10.973 (BRASIL, 2004), ao dispor sobre 

estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 

tecnológica e à inovação, possibilitando maior privatização das IFES, que poderá ocorrer 

[...] quer pelo compartilhamento da infraestrutura e de pessoal, o tal 

“capital intelectual”, quer pela flexibilização dos concursos públicos, 

uma vez que permite a contratação temporária de pessoal, inclusive 

pesquisadores nacionais ou estrangeiros, sem concurso. Chama a 

atenção o fato referente à carreira docente, pois permite a ampliação da 

carga horária docente para os professores de dedicação exclusiva, a fim 

de que estes se dediquem a pesquisas privadas, recebendo uma 

remuneração (MAUÉS e SOUZA, 2016, p. 78). 

Essas “prescrições, relativas às formas de organizar e controlar o processo de 

trabalho, adquirem estatuto e força de prática modeladora, incidindo nos corpos dos 

trabalhadores lá mesmo onde se alojam seus ‘afectos’, suas emoções e toda a sua história” 

(FONSECA e BARROS, 2010, p. 102). Estamos diante, pois, de uma configuração 

neoliberal do humano, na qual “[...] el yo se percibe como una empresa y una marca, el 

mundo como un conjunto de oportunidades que rentabilizar, los otros son instrumentos 

desechables u obstáculos en el camino y el peor estigma es ser considerado 

un loser (perderdor) (FERNANDEZ-SAVATER, 2013, s. p.)100, como afirma o Prof. E: 

Essa cultura do meio acadêmico, de querer ser reconhecido, não chega a ser como no 

mercado de trabalho que se você não apresentar resultado vai ser mandado embora, mas se você 

não apresentar será uma decepção e isso vai afetar a tua vida e a tua carreira (Prof. E). 

Em outras palavras, estamos diante de políticas de subjetivação que visam 

modelar o docente universitário das IFES às práticas de empresariamento da ciência, 

tecnologia, pesquisa e desenvolvimento ao permitir uma complementação salarial, 

inclusive, para os professores que, teoricamente, deveriam se dedicar exclusivamente ao 

serviço público, ou seja,  

[...] o interesse destrutivo do capital tem estimulado a transformação da 

universidade pública, laica, gratuita e plural em um local que possa 

servir de laboratório, sem muitos custos, para as empresas realizarem 

suas pesquisas e obterem maiores lucros. A transformação do 

conhecimento em força produtiva e da educação em mercadoria, nos 

                                                             
100 As pessoas veem a si como uma empresa e uma marca, ao mundo como um conjunto de oportunidades 

rentáveis, os outros são instrumentos úteis ou obstáculos de um caminho no qual o pior estigma é ser 

considerado um perdedor (FERNANDEZ-SAVATER, 2013, s.p. Tradução da autora da Tese). 
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parâmetros da Organização Mundial do Comércio, acelerou ainda mais 

a mudança da cultura acadêmica e, em consequência, do docente que 

atua nesse nível de ensino. Outro aspecto que precisa ser considerado 

nesse contexto é o papel do professor, de qualquer nível de ensino, que 

tem perdido gradativamente o status e o respeito social, na mesma 

medida em que há uma precarização de seu trabalho. Todos esses 

fatores têm diminuído o interesse por uma formação docente específica 

(MAUÉS e SOUZA, 2016, p. 81-82). 

 

 Todavia, se, em alguns docentes, a precarização produz novas subjetividades no 

sentido de desistência da profissão, em outros, ela produz novas subjetividades no sentido 

de submissão aos princípios do empreendedorismo, conduzindo os docentes que ‘vestem 

a camisa’ da lógica da excelência produtivista à aquisição e domínio de mais uma 

habilidade: a de legítimos Fundraisers101até o limite de suas forças.  

Embora a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR, 2013) 

entenda que esta é uma atividade sem uma formação específica ou especializada e que só 

existe no terceiro setor, o governo brasileiro e as agências de fomento e avaliação da 

educação superior tentam a todo custo qualificar, na prática, seus docentes universitários 

a se tornarem hábeis nessa nova atribuição.  

Sendo assim, cabe ao professor-Fundraiser alavancar recursos a partir de ações 

de divulgação de seus projetos e da estrutura institucional em sintonia com os objetivos 

dos grandes financiadores. Ele, o professor-Fundraiser, precisará ter também uma visão 

de especialista, sabendo gerir verbas oriundas de variadas fontes (patrocinadores), sejam 

elas de empresas ou derivadas de editais de fomento.  

Ao seguirem o padrão proposto pelo governo e suas agências reguladoras, os 

docentes das IFES vão se tornando multiprofissionais com inúmeras competências.  

 

 

 

                                                             
101 Termo inglês utilizado para se referir ao captador de recursos, ou seja, ao profissional do terceiro setor 

responsável pela arrecadação de fundos para que a ONG na qual atua possa cumprir sua missão, tendo 

impacto real na sociedade (ABCR, 2016). 
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Quadro 9- As múltiplas funções de um professor universitário nas IFES 

Professor e 

pesquisador 

• Lecionar as disciplinas da graduação, preparando os estudantes para as mais diversas profissões; 

 

• Quando credenciado à pós-graduação, lecionar as disciplinas nesse nível e orientar a formação 

acadêmica dos futuros mestres e doutores; 

 

• Elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

 

• Produzir e enviar artigos para eventos e veículos qualificados, visando a qualificação de seu currículo, 

a sua atualização; 

 

• Redigir relatórios, os mais variados, relativos a processos de progressão funcional, ao acompanhamento 

dos seus alunos, às atividades docentes realizadas anualmente, etc. 

Escritor • Para publicar mais papers, textos e livros. 

Crítico ‘da arte’ • Para emitir pareceres para as revistas e agências de fomento; 

• Emitir pareceres críticos sobre trabalhos acadêmicos apresentados às bancas de defesa (conclusão de 

curso, mestrado, doutorados e de concursos) das quais participa.   

Administrador 
• Para atuar nas mais diversas funções que compõem a estrutura administrativa da universidade 

(coordenações de departamentos, cursos e programas, direção, membro de comissões, etc.); 

 

• Para coordenar grupos de pesquisa. 

Contador 

• Para organizar a documentação e a escrituração contábil (prestação de contas de bolsas ou outros 

financiamentos); 

 

• Para cuidar dos aspectos patrimoniais (guarda e inventário dos bens adquiridos com os recursos 

recebidos). 

Professor-

Fundraiser 

• Planejar estratégias de comunicação que permitam conquistar o maior número possível de parcerias 

e/ou financiadores potenciais; 

 

•  Obter, por meio de contratos ou editais de fomento, recursos para a realização de pesquisas, para 

publicações, para complementar a sua remuneração e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade da 

IFES em que atua; 

 

• Gerir os recursos obtidos através de financiamentos e contratos externos. 

Profissional de 

Marketing 
• Para organizar eventos e promover visibilidade nacional e internacional para si, para seu grupo de 

pesquisa, para seu departamento, faculdade, Programa, em um esforço extremo para se manter ativo e 

reconhecido nas redes acadêmicas de investigação. 

Elaborado pela autora 

Essa condição intensificada e precarizada da rotina de trabalho tem produzido 

efeitos nefastos no contexto das IFES ao provocar um produtivismo que tem um fim em 

si mesmo, pois o docente é impelido a dedicar- se mais ao que lhe dá maior status na 

carreira (pós-graduação ou a busca por acessá-la), em detrimento das atividades de ensino 
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e extensão presentes na graduação. A docência e a extensão, nessa lógica produtivista, 

tornaram-se secundárias, como aponta o Prof. G: 

É preciso tentar melhorar a transparência da ação docente e valorizar a questão do 

ensino, que acaba ficando em segundo plano, mesmo para aqueles que supostamente o defendem 

mais radicalmente. 

Já uma outra docente, ao ser perguntada sobre o que deseja para o seu futuro 

profissional, afirmou: 

Conseguir apenas pesquisar, escrever e publicar (Prof. D). 

Isso porque a pesquisa é mais valorizada por gerar produtos (publicações) 

quantificáveis pelo sistema de avaliação. Fato que tem feito alguns docentes tentarem 

burlar o sistema para se dedicar apenas à pesquisa. A Prof. A relata com ironia uma 

situação em que o docente da UFF utilizou o recurso tecnológico, com todo o seu aspecto 

positivo de avanço e inovação, para camuflar o velho desinteresse pelo ensino: o ensino 

à distância que garante a distância do ensino!  

Tem alguns que tem feito coisas inovadoras. Tem professores que têm gravado aulas em 

vídeo, aí disponibilizam pro aluno, inclusive já tem disciplinas que tem o curso completo, né?! A 

disciplina completa, as aulas e o aluno pode optar por fazer presencial ou à distância, assim, só 

pelas aulas gravadas. Então já tem esse avanço. Tem professores que inovam com o recurso da 

tecnologia, né?! E isso fica disponível no Youtube e acessam as aulas e fazem as provas.  

Embora também seja possível realizar pesquisa e publicar atuando apenas na 

graduação, essa escolha se traduz em impedimentos na hora de concorrer a alguns editais, 

provocando um movimento em que a maioria dos professores que atuam apenas na 

graduação, já naturalizou que é preciso ser produtivo a ponto de conseguir se vincular aos 

programas de pós-graduação. Já os docentes que lá estão precisam ser produtivos para 

neles se manterem, de modo a evitar sofrer o constrangimento de serem descredenciados 

por falta de produção. A pós-graduação adquiriu, então, “um significado muito grande 

para a estabilidade e segurança profissionais” (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009). 

 Ocorre, assim, a dissociação da tríade pesquisa/ensino/extensão, o surgimento de 

um abismo qualitativo entre graduação e pós-graduação stricto sensu, a perda de status 

do professor que desenvolve extensão e/ou se mantém apenas na graduação ou que não 

se submete a tal política, a exclusão daqueles que não estão credenciados a um programa 

stricto sensu de concorrer a determinados editais de financiamento. 
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Agora o que eu fiz que eu me arrependo foi não ter um envolvimento maior na pesquisa, 

como eu falei na Pós, né? Talvez pra me completar, mas como eu falei antes, eu não senti tanta 

falta assim, mas as pessoas cobram.  Tem pessoas que tem essa coisa do preconceito, muito 

“acima do bem e do mal”, né? E aí acham que se fizerem projetos de extensão vão estar se 

diminuindo. Que não tem valor. Sei lá (Prof. H). 

Outro efeito nefasto é o estabelecimento de uma nova forma de convivência entre 

os professores, pautada pelo individualismo e pela competição entre os pares, na medida 

em que os recursos financeiros e o reconhecimento acadêmico não são para todos. Dentro 

dessa lógica competitiva, cada um tenta, à sua maneira, aumentar a sua produtividade e, 

por consequência, o seu reconhecimento no campo científico.   

Há mesmo uma “servidão voluntária” à medida que os professores 

autointensificam o trabalho para que, em um processo de avaliação que 

é comparativo, possam obter mais “pontos” do que o colega e, portanto, 

maior possibilidade de conseguir o financiamento pleiteado seja para 

um projeto, para apresentação de trabalho no exterior, ou realizar um 

pós-doutoramento, para obter uma bolsa de produtividade, tornando -se 

assim um professor diferenciado (MAUÉS, 2010, p. 153). 

Todavia, na busca por se tornar um professor diferenciado na universidade, que 

entende a valorização e a qualidade acadêmica em moldes gerenciais, prevalecendo a 

relação custo/benefício, o incentivo à competição e à remuneração docente variável de 

acordo com a produtividade (EVANGELISTA, 2013b), o “produtivismo acadêmico 

ganha destaque e assume sua forma mais acabada e objetivada no Currículo Lattes” 

(SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p. 45), por isso, muitos tentam incessantemente 

ampliá-lo.  

Como consequência, temos um processo de produtivismo que tem um fim em si 

mesmo, ou seja, em muitos casos os docentes buscam criar oportunidades para tornar o 

seu portfólio competitivo sem a devida preocupação com a qualidade do produzido e/ou 

com a ética profissional. Temos, com isso, um acirramento da competição e da produção 

em grande escala, com exceções, produções que são apresentadas em forma de artigos ou 

comunicações, por vezes pouco lidas. Ribeiro (2006, p. 42) evidencia esse processo ao 

citar um comentário do próprio diretor da CAPES: “[...] cada programa de pós-graduação, 

muitas vezes cada departamento de graduação, quer editar a sua revista. Quem vai ler 

isto? É óbvio que se você publica artigos que não são lidos é um desastre”. 

O antigo perfil acadêmico do intelectual humboldtiano, vinculado ao 

modelo alemão de universidade do século XIX, sozinho com o silêncio 

de sua biblioteca ou laboratório, é hoje espécie em extinção. Como dito, 
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na atualidade é necessário pertencer a um ou vários grupos de pesquisa, 

a redes de pesquisa e publicações, e a participação em congressos, 

encontros, seminários nacionais e internacionais faz parte intrínseca do 

cotidiano da vida acadêmica, como um elemento motivador do processo 

de produção científica. O que importa é publicar mais e mais, não 

necessariamente textos inéditos, criativos e originais, mas ser lido, 

citado e (re)conhecido nacional e internacionalmente (PAULA, 2010, 

p. 17). 

 

 Esse é um mal que cruza as fronteiras e os campos científicos, provocando o 

distanciamento crescente dos valores fundamentais da ciência: o rigor, a honestidade, a 

humildade diante do conhecimento e a ética acadêmica. A burocracia e a pressão 

estabelecida pelo lattes como um cartão de apresentação instituem uma competição 

selvagem e um produtivismo que emperra o desenvolvimento de pesquisas de qualidade.  

 A vida universitária normatizada pelos critérios CAPES cria um ideal acadêmico 

pautado no controle e na dominação que vão de encontro a tudo que representa a liberdade 

intelectual necessária à curiosidade científica, à busca de lugares novos, de emoções 

renovadas, de ângulos novos, de posições inexploradas, do avanço da ciência.  

Os critérios CAPES e a plataforma Lattes que supostamente foram criados para 

democratizar o acesso à produtividade da comunidade acadêmica nada mais são que 

instrumentos de abatimento da força criadora, a partir de uma burocratização do 

conhecimento. Atualmente, os professores universitários vêm se tornando burocratas 

acadêmicos que mais utilizam o seu tempo para o cumprimento de regras e preenchimento 

de relatórios do que para a produção do conhecimento. 

A burocratização da vida acadêmica torna-se uma ameaça às possibilidades de 

criação. A institucionalização e a profissionalização de intelectuais transferem a energia 

intelectual de um domínio mais amplo para o disciplinamento. Ou seja, as pressões da 

carreira e de publicação representam um modelo que escraviza a vida, a criação, 

produzindo uma fragmentação do conhecimento. 

O conhecimento está em guerra com a burocracia. Nietzsche (1977) em sua obra 

Assim falou Zaratustra critica toda forma de normatização, de um ideal, de um padrão a 

ser seguido. Ele entendia que a burocratização é mais uma forma de empobrecimento da 

vida, já que tenta nivelar os indivíduos, fragilizando as suas forças, transformando-os em 
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"animais de rebanho” que seguem ordens, perdendo a potência e a liberdade de agir com 

a liberdade de seres de capazes de criar e recriar.  

Ou seja, para Nietzsche (2010), o homem deve pautar a sua vida na busca 

incessante por “vontade de potência”, por mais energia. Entretanto, ele ressalta que isso 

nem sempre acontece, já que a “vontade de potência” esbarra sempre em forças reativas, 

em energia contrária. 

Nesse sentido, podemos dizer que a burocracia estabelecida pela Capes e pelo 

Lattes representam um modelo que escraviza a vida, atuando como uma força reativa 

que dificulta a produção do conhecimento a ponto de fazer as forças ativas dos 

intelectuais sucumbirem. 

Nietzsche (2006) denuncia que a invenção de um ideal, que aqui pode ser 

aplicado a um modelo padronizado de produção do conhecimento, é uma maldição que 

oprime a realidade. O disciplinamento do conhecimento e a burocracia acadêmica são 

obstáculos para o desenvolvimento do intelecto e da ciência.  

 Na realidade taylorizada de uma universidade ancorada na lógica do 

produtivismo ‘qualificado’, os cientistas operários precisam cumprir as ordens de seus 

capatazes acadêmicos (agências, entidades, empresas privadas e até mesmo de colegas 

mais reconhecidos academicamente).  

Para tanto, sob pressão ou voluntariamente, já que nada se faz sem a permissão e 

cumplicidade dos pares, os docentes universitários, principalmente os que atuam ou 

desejam atuar nos PPG estão criando estratégias (nem sempre éticas ou produtoras de 

novos conhecimentos) para aumentar as suas publicações, tais como: artigos com vários 

autores; trabalhos improvisados para distintas temáticas, nas quais o pesquisador 

desenvolve uma incrível capacidade de “falar sobre tudo” (MOREIRA, 2002); divisão de 

uma pesquisa em vários artigos, praticando a chamada ciência-salame, como aponta a 

Prof. H: 

Rola aquele aspecto que eu falei, fatiando os resultados. Poderia tá tudo condensado 

num único trabalho, de mais peso, né? Aí de repente eles desmembram e acaba tendo mais do 

que um trabalho. Acho que isso não é muito ético (Prof. H). 
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Também são formas de produtivismo as estratégias de reciclagem de conteúdos 

para falar mais do mesmo em várias publicações (autoplágio); publicações como parte de 

um acordo velado entre professores-orientadores e pós-graduandos, em que os primeiros 

assinam, sem inibição, artigos de seus alunos, ainda que não tenham colaborado ou que 

pouco tenham acrescentado (WOOD JR., 2012), agindo como legítimos autores-

fantasmas (ghost-writers).  

Eu fiz parte de um projeto que concorreu a alguns editais e ganhamos sem problema, 

sabe?  Eu colaborei muito com outros professores aqui pra conseguir financiamentos, né? 

Colaborando na hora de elaborar ou então colocando o nome, né (Prof. H)?  

Com os meus colegas, a gente tenta publicar mais juntos pra garantir a produtividade de 

todos, garantindo a bolsa do CNPq que será renovada o ano que vem (Prof. E). 

Eu vou publicar meu livro, mas “nesses esquemas” de “conhecido que chama”, porque 

senão você não entra, entendeu? (Prof. F) 

Não obstante, ainda temos o corporativismo que torna o professor cúmplice de 

práticas danosas à ciência: 

Eu já vi também outras situações de plágio, que hoje são muito comuns, né? Então já tive 

trabalhos, que eu peguei, que eu era da banca e quando fui olhar o trabalho era copiado páginas 

e páginas e páginas. Aí eu fui procurar o professor pra falar sobre isso e mostrei, porque esse 

não é meu problema, eu também não vou ficar denunciando nada, né? 

Como se não bastasse o corporativismo que invisibiliza práticas escusas, ainda é 

comum encontrar docentes que criticam os colegas e apresentam comportamentos 

semelhantes. Nesse caso, a professora orienta a sua aluna a copiar a ideia e não o texto, 

sob a justificativa de que é apenas um Trabalho de conclusão de curso (TCC), o que não 

deixa de ser uma forma de plágio. 

Eu falei: “você pode pegar na internet, todo mundo copia tudo, você pode pegar, mas 

tem que citar ou reconstruir em cima daquela ideia, se você tem dificuldade de criar a ideia, você 

vai lá pega a ideia e reconstrói em cima dela, elabora em cima dela, faz com as suas palavras”, 

não é? Não é tão mal, até porque num trabalho de final de curso você não tem essa exigência 

de originalidade (Prof. H, grifo nosso). 

Em prol da ‘melhoria’ de seus indicadores de produtividade, muitos docentes 

utilizam mecanismos para aumentarem os seus currículos, criando uma falsa impressão 

de que são muito produtivos. Trata-se de um voluntarismo sem precedentes, pois sempre 

há a possibilidade de os docentes recusarem uma produção trapaceada ou com fim em si 

mesma, como nos exemplos a seguir: 

https://www.cartacapital.com.br/colunistas/thomaz-wood-jr
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Nesse ritmo de pós-graduação, eu acho que você acaba “entrando numa ciranda...”, 

porque muita gente tem uma produção que, na verdade não é real, é uma produtividade meio 

fake. Eu não sou assim e me recuso a isso (Prof. M). 

Eu produzo um pouco menos, mas também não tenho pressa de publicar a qualquer custo 

e nem de multiplicar as publicações. Por exemplo; eu publiquei um paper. Ele poderia ter sido 

dividido em dois artigos de 6 ou 7 páginas cada um, mas esse artigo levou uns 5 anos pra sair, 

mas eu estou muito feliz com ele porque saiu maduro e no formato que eu queria que saísse 

mesmo, inclusive eu recebi muitos elogios dos avaliadores do periódico. Isso me deu muita 

satisfação. Tem muita gente enviando qualquer coisa como publicação. Isso é a produtividade 

das indústrias vindo pra ciência. Isso causou um mal (Prof. C). 

Ele ainda continua: 

Eu tenho amigos que publicam 20 artigos por ano. Eu duvido que eles tenham lido, pelo 

menos, o resumo dos 20 artigos, que saibam do que se tratam esses artigos. Então eles botam 

nomes, têm uma rede de colaboração e, enfim, eu não preciso disso. Eu me sinto muito bem. 

Enquanto as antigas gerações vão se adaptando, aos trancos e barrancos, 

ao modo fast, as novas gerações de pesquisadores já são formadas sob 

os princípios da nova doutrina. Aqui, como ao norte, vão adotando o 

lema da fast science: publish or perish (publique ou desapareça). E, se 

o objetivo é publicar, vale tudo, ou quase tudo. Para onde vão os 

cientistas e a ciência? O destino não é conhecido, mas eles estão indo 

cada vez mais rápido (WOOD JR., 2012, s.p.). 

 

 Tão rápido que atualmente já não é possível afirmar que a lógica do produtivismo 

é imposta e que a Capes é um demônio, pois a Capes representa o campo acadêmico 

segundo uma lógica já internalizada pela maioria. Nesse sentido, “o problema hoje tem 

novas proporções e está aí, com CAPES ou sem CAPES” (MATTOS, 2012, p. 566). Tal 

afirmativa vai ao encontro da observação da Prof. N: 

 Eu sou da comissão de progressão e na última reunião eu fiz questão de dizer que nesse 

um ano na comissão e eu tô assustada com o tamanho da produção das pessoas. Todos têm 

projetos de pesquisa, extensão e muita publicação. Mesmo o pessoal da graduação participa de 

bancas, tem projetos financiados pelo CNPq, FAPERJ, mesmo estando só na graduação. Eu acho 

que as políticas incentivam o produtivismo, principalmente de quem tá começando, quem tá em 

estágio probatório porque os critérios não são colocados claramente pras pessoas e elas 

começam a ir a tudo que é lugar, fazer tudo...aí, depois é que elas se dão conta de que não 

precisava daquilo tudo. Por outro lado, muitos que chegaram aqui na graduação querendo ir pra 

pós têm que apresentar produção. 

 Podemos perceber que o produtivismo acadêmico ultrapassou os limites da pós-

graduação. Hoje, os alunos que a pós formou nas últimas décadas retornam como 

professores para as universidades com a lógica do produtivismo já internalizada, até 

porque precisam apresentar um currículo extenso inclusive para se destacar nos concursos 

de ingresso aos cargos do magistério superior. Pondé (2012, p. 5) fez uma reflexão 

interessante quanto à formação dos estudantes. Ele afirma que no cotidiano docente 
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Uma das formas de sobreviver a este processo de produtividade de 

massa é obrigar nossos alunos a pesquisar aquilo que não querem, de 

uma forma que não querem, a fim de garantir verbas institucionais de 

pesquisa em grande escala. Esmagamos a criatividade e as intenções 

dos alunos fazendo deles uma infantaria estatística. A universidade 

mente: quer formar rebanhos dizendo que defende a liberdade de 

pensamento. 

Em outras palavras, o futuro da universidade depende muito dos valores que os 

docentes disseminam aos seus alunos. A CAPES já somos nós! Atualmente, professores 

e, por tabela, os seus alunos da pós-graduação (principalmente os que dependem de 

bolsas) são seus próprios algozes, são demônios de si mesmos, já estão disciplinados a 

ponto de se autocontrolarem, de se auto torturarem.  

Um bom exemplo disso é o fato de que os critérios de produção estabelecidos por 

muitos PPG para credenciamento ou recredenciamento são mais rígidos que os próprios 

critérios da CAPES, tanto quantitativamente quanto no entendimento do que é valorizado. 

Então “quem manda” estabelece uns critérios acima daqueles que a lei manda, 

entendeu?! Por exemplo, a Física é mais criteriosa do que os critérios gerais da universidade. 

Sempre teve esse problema, mas é assim que a “banda vem tocando”, né (Prof. A)? 

Seja pra pós ou pra avaliação que faz pra promoções e “tudo mais”. Atribuem 

pontuações muito pequenas pros trabalhos de extensão porque os trabalhos publicados em 

revistas científicas têm um peso maior enquanto que as publicações em revistas de divulgação, 

workshops, participação em congressos, atividades de extensão têm um peso bem menor. Eles, 

algumas vezes, esquecem que a gente tá numa instituição de ensino, que temos que ensinar e que 

não estamos no centro de pesquisa, puramente, né? (Prof. H) 

Entretanto, para toda regra existe exceção, nem que seja para intensificar o 

paradigma produtivista regido pela CAPES: 

Aqui todos os professores que alcançarem aquele quantitativo de publicações têm acesso 

a pós. Agora concurso, edital de credenciamento para entrar na pós, isso não existe aqui. Aqui é 

muito mais fácil mensurar. Tem que publicar 50 artigos. Então se o cara publicou 4, ele não vai 

entrar, pronto e acabou. Aqui é cumpriu, entrou e tem mais... se você produz um artigo por ano 

Qualis A ou até B2, você pode continuar com as orientações pra não prejudicar os alunos, mas 

não faz parte do quadro permanente. Aí é uma numerologia que se faz na pós-graduação pra 

manter a pós daqui com nota 6 ou 7 na CAPES. Dos 70 professores do IF-UFF, algo como 45 

são da pós, porque cumprem esse requisito, outros não (Prof. E). 

A Capes exige-nos apenas 50 pontos por ano, não mais que isso. Mas o 

fato de a Capes não ser o demônio está longe de significar que a sua 

forma de avaliar é correta. O sistema está falido, caduco e precisa ser 

reformulado para valorizar a boa formação dos alunos e a produção 

acadêmica de qualidade (ALCADIPANI, 2011, p. 1177). 
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Enquanto isso, expande-se a lógica de os professores desenvolverem suas próprias 

condições de trabalho, combinando competição e empreendedorismo, com vistas a 

agregar ao seu salário e à própria instituição valores monetários, o que passou a ser 

comum, aceito e até mesmo defendido por alguns docentes que já aderiram à lógica da 

privatização, ‘se beneficiando’ de uma diferenciação (quebra de isonomia) entendida 

como mérito para ‘quem mais se esforça’. 

Eu já trabalhei até sábado e tinha ainda aquele dinheirinho. Eu não vejo isso como um 

problema. Eu não sei se isso é ser neoliberal. Se você quiser fazer só o básico, aí é contigo (Prof. 

G).  

Fato que produz, para além da quebra da isonomia salarial presente na 

remuneração diferenciada dos ‘empreendedores’, uma privatização dos espaços da 

instituição, uma vez que os financiamentos obtidos pelos docentes passam a ser utilizados 

de maneira privada dentro da própria instituição: salas, laboratórios, equipamentos de 

toda ordem, que servem exclusivamente aos cursos pagos, grupos, núcleos e centros de 

pesquisa, transformando os espaços institucionais em verdadeiros escritórios particulares 

(ADUSP, 2002).  O professor F desabafa nos contando como precisa agir para ter as 

condições mínimas de trabalho: 

Para obtê-las o governo te força a concorrência, a disputar espaço, te força a uma ação 

predatória até do espaço público porque se você não consegue se apropriar de um espaço público 

pra projetos e etc. (nem sempre colaborativos), pelo próprio sistema legal da universidade, você 

acaba ficando é... à margem de tudo! 

Nessa ‘cultura da produtividade’ existem outros fatores que caracterizam a 

precarização do trabalho docente no tocante ao ensino, à pesquisa e à extensão, como o 

aumento do número de alunos em sala de aula na graduação, desde o REUNI. 

Outra situação que gera problemas organizacionais devido à intensificação do 

trabalho docente e à valorização dos aspectos quantitativos da avaliação da CAPES se 

refere ao interesse pela administração, uma vez que ninguém, ou quase ninguém, tem 

tempo ou quer abrir mão de sua produção intelectual, de seu currículo em prol do futuro 

institucional (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p. 170). 

Um exemplo concreto disso seria o que ocorre quando do não 

pagamento de gratificação para as funções administrativo-acadêmicas, 

como coordenação de cursos. [...] as tarefas administrativas pressupõem 

com frequência a renúncia ao enriquecimento do currículo, ao menos 

nos moldes hoje valorizados pelo modelo de avaliação chancelado pelas 

agências externas de regulação e controle, que é também parâmetro para 
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a avaliação interna nas Ifes. Assumir esses encargos, mesmo com 

remuneração, é correr o risco de prejuízos na carreira (SGUISSARDI e 

SILVA JÚNIOR, 2009, p. 188). 

Essa realidade expressa por Sguissardi e Silva Júnior (2009) ainda se mantém, de 

acordo com o Prof. G:  

O problema é que por não termos esse reconhecimento de todas essas quatro pernas102 

do magistério superior, eu não deixo de dar aula, eu não deixo de orientar. Ainda que eu não 

consiga escrever da forma desejada, eu acabo me permitindo um certo aviltamento. Como é que 

um coordenador ou um chefe de departamento vai escrever, gente? Não escreve. Eu não vou 

publicar nesses dois anos. A parte administrativa é muito pouco valorizada tanto pelos 

avaliadores quanto pelos próprios professores, porque ninguém quer. Por isso, esses cargos são 

delegados aos mais novos que não podem se negar (Prof. G). 

Ou seja, o fato desse docente assumir a função administrativa comprometeu a sua 

produção acadêmica, pois ao tentar dar conta de tudo (atividades de gestão, aspectos 

burocráticos, atividades de ensino e pesquisa, horários, eventos e demais compromissos) 

ele deixou de produzir artigos, livros, sentindo-se depreciado, humilhado, rebaixado e 

com menos valor entre os seus pares. Além disso, assumir uma função administrativa tem 

provocado grandes desgastes emocionais aos docentes, com relatado: 

O nosso funcionário público, infelizmente, continua com aquele comportamento 

corporativista, que trabalha pouco, ineficiente. Aí você quer que a coisa pública seja algo 

eficiente pra mostrar pra sociedade que convém ter a coisa pública e mantê-la. Só que, em 

contrapartida, você tem uma ineficiência notória. Você quer mudar isso, mas você tem raízes 

muito profundas ainda, entendeu? Por exemplo: quando você insiste que o funcionário tem que 

trabalhar direito, ainda é acusado de assédio moral, que é um modo do sindicato defender e 

encobrir essa ineficiência de funcionários e professores. Então por falta de argumento você usa 

chavões (Prof. C). 

Não bastasse todos os efeitos devastadores do produtivismo acadêmico, não 

podemos deixar de citar a perda da autonomia docente que ocorre no momento em que o 

pesquisador deixa de ser autônomo e passa a realizar uma pesquisa conformada pelos 

critérios das agências de avaliação e fomento, quando passa a adequar a sua produção 

intelectual e acadêmica 

[...] aos editais, a um determinado valor mensurado de uma forma 

determinada, conforma seu labor a padrões possíveis. [Destaca- se, 

então] o empreendedorismo, a gana de captar recursos custe-o-que-

custar, inclusive em detrimento da própria capacidade crítica (LEHER 

e LOPES, 2008, p. 87).  

                                                             
102 O professor usa a expressão ‘quatro pernas’ em substituição a de tríade acadêmica, por considerá-la 

inadequada por não contemplar as atividades administrativas que também são previstas na carreira, para 

além do ensino, da pesquisa e da extensão 
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Essa condição tem aprofundado a fragmentação entre planejamento e execução, 

pensamento e ação, principalmente a partir da Lei de Inovação Tecnológica (BRASIL, 

2004), que condiciona as atividades docentes às regras impostas pelas instituições 

públicas ou privadas, na medida em que determina que os cientistas que desenvolvem 

uma determinada pesquisa não poderão divulgar seus resultados sem a expressa 

autorização da Instituição Científica e Tecnológica (ICT), como consta no Art. 9º: 

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições 

públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa 

científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, 

serviço ou processo.   

§ 1º O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de 

curso técnico, de graduação ou de pós-graduação envolvidos na 

execução das atividades previstas no caput poderão receber bolsa de 

estímulo à inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de 

fundação de apoio ou de agência de fomento.            

§ 2º As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a 

titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados 

da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos 

signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de 

tecnologia, observado o disposto nos §§ 4o a 7o do art. 6o.   

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados 

referidas no § 2o serão asseguradas às partes contratantes, nos termos 

do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos 

direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou 

não financeira, desde que economicamente mensurável.            

Nesses parâmetros, a Lei de Inovação Tecnológica “tenderia a comprometer o 

estatuto da autonomia universitária, criando condições propícias para a adoção de práticas 

heterônomas na pesquisa em instituições federais de ensino superior” (SILVA JUNIOR 

e SGUISSARDI, 2005, p. 25). Estamos, pois, diante de um  

[...] cenário em que a universidade vê alterado o seu ethos103de 

liberdade acadêmica, que até então se assentava na autonomia 

intelectual. Agora, a política voltada para a gestão das universidades 

públicas incentiva a venda de serviços educacionais e a sujeição da 

produção intelectual às demandas da iniciativa privada, seja em busca 

de financiamento para si ou para sua instituição (EVANGELISTA e 

PAULA, 2014, p. 2). 

Nesse sentido, a universidade vai deixando de ser lócus de produção de um 

pensamento autônomo e crítico sobre a realidade social e educacional, o que se soma ao 

                                                             
32 Ethos é uma palavra de origem grega usada para designar hábitos, costumes e traços comportamentais de 

um grupo.  
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fato de que se cobram números nos Lattes, mas não há nenhum movimento no sentido da 

socialização da ciência em si, como aponta o Prof. K: 

Inclusive nas reuniões de departamento, ninguém compartilha os resultados de sua 

pesquisa. Só apresentam o projeto de pesquisa porque é a etapa oficial inicial. Só que depois 

você deveria apresentar os resultados. Aqui não tem um momento de socialização dos resultados 

da pesquisa em nenhuma instância, nem nas reuniões de departamento. Não tem! Nunca teve! Eu 

tô aqui há 20 anos, isso é uma coisa que sempre me chocou.  

Outrossim, quando o governo e as agências de fomento e avaliação estimulam um 

empreendedorismo e uma intensificação das atividades docentes que se traduzem na falta 

de tempo para a reflexão e a discussão coletivas, eles provocam uma desmobilização 

política dos diversos segmentos sociais. A situação se agrava ainda mais quando essas 

instâncias não só permitem, mas estimulam que cada docente busque uma remuneração 

diferenciada (o que fere a isonomia), desarticulando a categoria profissional, já que alguns 

muitos docentes deixam de participar de movimentos sindicais por melhores condições 

de trabalho e salários simplesmente porque já não se identificam com a causa devido às 

suas complementações salariais externas (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009) e 

também por não representarem mais a massa que antes tinha interesses comuns. Deleuze 

(1992, p. 221) explicava esse movimento dizendo: 

A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para a dupla 

vantagem do patronato que vigiava cada elemento na massa, e dos 

sindicatos que mobilizavam uma massa de resistência; mas a empresa 

introduz o tempo todo uma rivalidade inexpiável como sã emulação, 

excelente motivação que contrapõe os indivíduos entre si e atravessa 

cada um, dividindo-o em si mesmo. O princípio modulador do "salário 

por mérito" tenta a própria Educação nacional. 

Esse enfraquecimento do sindicato como representação dos professores foi 

expresso nas seguintes falas: 

O único ponto efetivo que a greve faz é a paralisação das aulas de graduação. O restante 

da universidade continua funcionando (Prof. G). 

Alguns professores até se desligaram do sindicato. Esses professores novos é que têm se 

configurado em algumas lideranças contra a greve, né?! Estão convocando as pessoas por e-

mail pra irem nas assembleias para votar contra a greve (Prof. A). 

Quando há uma greve dos professores universitários, as faculdades de Direito, via de 

regra, muitas delas historicamente, não aderem muito, na prática, né? Por que? Porque os 

professores não se veem como professores. Ou pelo menos não dependem daquela profissão, 

daquele salário! (Prof. D) 

Cabe então ratificar que em um sistema de intensa produtividade, competitividade 

e empreendedorismo, o ambiente de trabalho nas IFES se assemelha ao do homem 
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taylorizado, que desempenhava o seu trabalho conforme o controle minucioso do tempo 

e as ordens patronais, em troca de um ganho monetário. Isso porque 

[...] o trabalho taylorizado engendra definitivamente mais divisões entre 

os indivíduos do que pontos de união. Mesmo se eles partilham 

coletivamente da vivência do local de trabalho, do barulho, da cadência 

e da disciplina, o fato é que, pela própria estrutura desta organização de 

trabalho, os operários [aqui representados pelos professores] são 

confrontados um por um, individualmente e na solidão, às violências da 

produtividade (DEJOURS, 1992, p. 39). 

Logo, em busca de produtividade, professores e instituições são impelidos pelo 

Estado à competição, o que fragiliza a organização coletiva tão necessária para a mudança 

do próprio sistema. Assim, o sentimento de pertencimento coletivo vem sendo arrefecido 

por valores individualistas e pela corrupção da ética acadêmica (MANCEBO, SILVA 

JÚNIOR e OLIVEIRA, 2008). Em outras palavras, esse tipo de sistema de avaliação das 

IFES não passa de um discurso que clama pela coletividade, mas que incentiva a 

individualização (MOREIRA e KRAMER 2007, p. 99-100), ao mesmo tempo fazendo 

com que os professores desejem o que o sistema espera deles.  

Todo esse controle (DELEUZE, 1992), estabelecido pelo MEC e pelas agências 

de fomento e avaliação, transforma a universidade em um ambiente de lutas por poder 

com uma eficácia produtiva, tendo como alvo a docilização do corpo e a diminuição de 

sua força política (FOUCAULT, 2005a). A disciplina se faz presente na forma de práticas 

de poder-saber que forjam um sistema de dominação e fabricação de corpos submissos, 

dóceis e úteis, levando-os a quererem o que o sistema deseja (LYOTARD, 2011). São 

evidentes os  

[...] obstáculos com os quais se confrontam os que pretendem 

transmudar a ordem dominante e as dificuldades para sobreviver numa 

luta que é de ‘todos contra todos’; uma luta em que todos dependem dos 

outros, ao mesmo tempo concorrentes e clientes, adversários e juízes, 

para determinar sua verdade e seu valor, sua vida e sua morte simbólica 

(VALLE, 2013, p. 17). 

 

Essa configuração produz, portanto, mudanças profundas no contexto acadêmico, 

de tal forma que  

[...] entra la duda de si estamos siendo capaces de nombrar, valorar y 

comunicar el cambio más poderoso, más desafiante y que ya está en 

marcha. La transformación silenciosa (pero no necesariamente 

invisible) de las maneras de verse uno mismo, de relacionarse con los 



216 

 

demás, de hacer las cosas y de estar en el mundo (FERNANDEZ-

SAVATER, 2013, s.p.)104. 

 De acordo com o pensamento abaixo, muitos ainda não se dão conta que o 

intenso controle oriundo tanto do governo, como das agências de avaliação e fomento, 

deriva de um processo de subjetivação maior, uma serialização de subjetividades 

capitalísticas, nos termos de Guattari e Rolnik (2007). 

O que significa neoliberalismo em termos conceituais: a mínima intervenção do Estado 

numa organização societária em que o mercado tem um superdimensionamento. No Brasil a 

gente não tem isso. Nosso Estado é totalmente interventor, ele participa de tudo, judicializa tudo, 

a gente tem pouca capacidade de associação de relações horizontais. Como é que a gente faz 

uma transição pra algo diferente? O Estado tem que se pensar, tem que se fazer autocrítica, os 

funcionários têm que se colocar no ponto de vista da população a quem servem. Eu não consigo 

ver essa hegemonia neoliberal (Prof. G). 

Enquanto os docentes não se dão conta da imensa subjetivação presente nas 

políticas voltadas à educação superior, eles vão naturalizando os novos padrões de 

exigências do Estado e das agências de avaliação e fomento, tendo como implicação a 

sobrecarga de trabalho para muito além das salas de aulas, a ponto de abrir mão, inclusive, 

do seu próprio tempo de lazer, de suas amizades e de boas relações interpessoais no 

trabalho.  

Eu venho só 2 dias na semana, embora eu trabalhe muito em casa...ontem estava numa 

banca, tenho outra na segunda, semana passada tive 3 bancas, enfim ... (Prof. N)  

As pessoas computam muita coisa pela sua presença física. E achar que estar em casa é 

descanso, é outro mito, né?! “Ah, estou em casa”! Você nunca está em casa à toa. Eu tô 24 horas 

ligado, onde quer que eu esteja, mesmo de férias, eu estou estudando por prazer! (Prof. F) 

No que se refere especificamente a pós-graduação, alguns professores 

participantes de nossa pesquisa já começam a pensar em abandonar esse nível de ensino, 

como uma forma de diminuir a pressão estabelecida sobre eles. 

Eu acho que o professor interioriza isso. Eu, por exemplo, independentemente da CAPES 

me cobrar ou não, eu cobro de mim mesmo, né? Então, essa autocobrança muito forte me leva à 

beira do precipício! Eu já pensei até em pedir descredenciamento! (Prof. I) 

Eu acho que dá pra ficar na pós, mas eu não sei se eu vou ficar. A questão é assim...eu 

não vou me violentar pra atender critérios. Se eu continuar atendendo critérios, eu fico. Se não, 

                                                             
104 [...] surge a dúvida se estamos sendo capazes de reconhecer, mensurar e comunicar a mudança mais 

poderosa, mais desafiante, e que já está em andamento: A transformação silenciosa (porém, não 

necessariamente invisível) das maneiras de ver a si mesmo, de se relacionar com os outros, de fazer as 

coisas e de estar no mundo (FERNANDEZ-SAVATER, 2013, s.p. Tradução da autora da Tese). 
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olha galera a minha colaboração é essa... São critérios internos que se articulam com critérios 

externos. Hoje os critérios internos são mais duros que os externos (Prof. G). 

Nem mesmo a bolsa de produtividade tem sido capaz de evitar o abandono dos 

PPG. Enquanto o Prof. C, do IF, desiste em busca de qualidade de vida, o Prof. K, da FE, 

desiste para evitar que a hostilidade presente nas relações interpessoais e organizacionais 

prejudiquem ainda mais a sua saúde. 

Já tive bolsa de produtividade do CNPq e hoje não tenho mais, porque eu não atinjo por 

um quociente pequeno o limite para garantir essa bolsa. Porém, isso não me incomoda. Por quê? 

Eu já eduquei minha filha e já comprei meu apartamento. Então essa questão de grana não me 

aperta mais. Não pago mais aluguel e nem faculdade. Então eu não sinto essa falta da bolsa de 

produtividade. Eu não me imponho a pressão de conseguir novamente a bolsa porque eu acho 

que antes eu era menos feliz do que hoje (Prof. C, grifo nosso). 

Estar na pós significa mais serviço porque ainda tem as orientações e você não ganha 

um tostão a mais estando lá, em termos de carreira. Além disso, tem muita disputa e vaidade. Eu 

fiquei pensando: o prazer ou o dinheiro? Minha saúde ou o status? E eu não fui o único! No ano 

que eu desisti do recredenciamento, outras colegas saíram do PPG. A pós está se tornando um 

sofrimento (Prof. K). 

Diante do relato do Prof. K, é preciso considerar que os docentes não vivem em 

ilhas, portanto, não há como pensar que a condição de saúde e trabalho desses 

profissionais está apartada das relações estabelecidas no ambiente de trabalho, como 

alerta o Prof. B: 

Olha, me desculpem aqueles que dizem que a exigência de produtividade é a única 

responsável pela competição entre os pares. Não é não. De jeito nenhum! Eu tô na universidade 

tem 22 anos e tenho quase 40 anos como professor e sempre teve competição, de colega esconder 

bibliografia, de esconder coisa que sabe do outro, de querer ser melhor do que o outro. Isso daí 

é o ego, é o ser humano na sua instância egóica. Eu penso que o produtivismo exacerba isso aí, 

mas não é o responsável por isso aí. O exemplo é que eu estou sob a mesma égide do produtivismo 

(menos, porque não estou dando aula no Mestrado ou Doutorado) e não me sinto competindo 

com ninguém aqui dentro. 

A produtividade em si, “per si”, ela gera efeitos, sem dúvida, né? Mas, não é o grande 

vilão. É ela associada a um “pacote” que tem a ver com as suas conexões, com as suas redes, 

com a maneira de ganhar dinheiro... Dinheiro tá lá no meio: “Mamon”!!! O deus da riqueza e 

da destruição tá lá, diziam os antigos (Prof. F).  

Diante dessas pistas, analisarmos também os efeitos das relações interpessoais e a 

maneira como o poder circula e constrói subjetividades na universidade se tornou 

fundamental. Será que o produtivismo acadêmico o único responsável pela desistência 

docente e pelo adoecimento desses profissionais? 
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6- AS RELAÇÕES ACADÊMICAS, O PODER E A PRODUÇÃO DE 

SUBJETIVIDADES NA UFF 

 

Com o avento do neoliberalismo, a educação superior brasileira vem sendo 

moldada aos interesses do mercado supranacional, por meio de políticas de controle e 

regulação, seja por meio de políticas trabalhistas austeras ou mesmo através de políticas 

de avaliação. Inevitavelmente essas políticas imprimem efeitos na organização do 

trabalho e nas relações universitárias.  

Entretanto, não podemos negligenciar o fato de que a história da estrutura 

organizacional da universidade é uma história de relações de poder, de relações de forças, 

que se operacionalizam tanto interna quanto externamente à universidade. Internamente, 

as relações de poder atravessam as relações humanas, os processos decisórios internos, 

que incluem os mais diversos assuntos e posicionamentos, às disputas por 

reconhecimento científico105, entre outros. No que tange ao contexto externo, ganham 

destaque as relações de poder relacionadas ao governo federal, às agências de fomento e 

avaliação e/ou outras instituições mantenedoras ou financiadoras das atividades 

acadêmicas.  

Ou seja, a universidade é um espaço de intensas relações de poder, onde não é 

possível afirmar que o poder está concentrado em uma pessoa, em um grupo que 

influencia aos demais, em uma instituição ou mesmo no Estado que impõe as suas regras. 

Sempre há espaço para o desenvolvimento de micropolíticas. Ninguém é passivo ou, 

exclusivamente, vítima das circunstâncias. Todos somos “efeito[s] e objeto[s] de poder, 

como efeito[s] e objeto[s] de saber” (FOUCAULT, 2005a, p. 160, inserção nossa). 

É preciso não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço 

e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os 

outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder 

não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm 

exclusivamente e aqueles que não o possuem. O poder deve ser 

analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona 

em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de 

alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 

                                                             
105 Conjunto de sinais de consagração (prestígio) que os pares-concorrentes concedem a cada um de seus 

membros em função da contribuição que trouxe aos recursos científicos já acumulados. Uma espécie de 

valor distintivo de seus produtos (BOURDIEU, 2013). 
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sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre 

centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos 

indivíduos, passa por eles (FOUCAULT, 2010a, p. 193). 

O poder circula por meio de nossas práticas, conforme a nossa maneira de lidar 

com os regimes de verdade106 vigentes. Embora sejamos disciplinados pelos códigos e 

discursos, que limitam o que pode ou não ser dito, como, por quem e quando, se 

caracterizando como o mais autêntico procedimento de interdição, rejeição e exclusão, 

nenhum regime de verdade é eterno, uma vez que todos estamos em um campo de luta 

movido pelo desejo de transformar o discurso. O ‘outro’ da relação sempre pode oferecer 

resistência a esses discursos, procurando adequá-los segundo a sua ‘verdade’ e desejo. 

Assim, ainda que exista um aspecto prescritivo nas atividades laborais, as 

atividades cotidianas, as regras, os jogos de verdade e as disputas de poder são atualizadas 

pelos trabalhadores a partir das micropolíticas. Dessa forma, é necessário conhecer mais 

detalhadamente os mecanismos envolvidos nas relações que se estabelecem no e a partir 

do ambiente de trabalho e “nas práticas que incidem na sua composição, os valores que 

estão implicados, ou seja, destrinchar essas misturas que somos nós" (FONSECA e 

BARROS, 2010, p. 110). 

O que buscamos afirmar neste texto é, portanto, que não cabem, ao 

analisar o trabalho, posturas de ressentimento ou de queixa, 

movimentos que parecem almejar uma forma original/ideal de 

funcionamento dos ambientes de trabalho. É preciso interrogar e dar 

visibilidade a essa luta, muitas vezes, surda que os trabalhadores travam 

nos cotidianos dos processos de trabalho. É preciso partir de análises 

das situações de trabalho não para buscar uma forma ideal de trabalhar, 

mas para analisar os processos que estão em curso e construir, 

coletivamente, outras/novas formas de organização do trabalho 

(FONSECA e BARROS, 2010, p. 110). 

 

Na vida não há pontos de partida e de chegada, mas práticas instituintes forjadas 

na experiência de cada um e na sua capacidade de construir história como ato de 

inovação/criação. Nesse sentido, as narrativas dos professores nos deram pistas que nos 

permitiram cartografar os processos em andamento no ambiente laboral dos docentes da 

UFF.  

                                                             
106Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso 

que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 

os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os 

procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 

dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 2010a, p. 12). 
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Como os docentes da UFF lidam com as relações de poder desde o seu ingresso 

nessa instituição? Como veem as políticas neoliberais das últimas décadas? Como 

percebem as relações de trabalho no seu cotidiano? Que valores são disseminados pelas 

práticas estabelecidas nessa instituição? Como os professores lidam com seus pares? 

Seria o Estado com suas políticas o responsável por um possível adoecimento desses 

professores ou há outros elementos a serem considerados? Essas são algumas das 

perguntas que nos permitiram mapear as relações e a realidade de trabalho dos professores 

efetivos da UFF. 

 

Durante os encontros com os professores da UFF, o primeiro tema a ser abordado 

dentro das relações foi a forma como os professores se relacionam com o seu fazer. 

Apesar de alguns já esboçarem interesse em abandonar a carreira, os motivos que os 

levam a isso se referem mais às questões financeiras do que, propriamente, ao fazer 

docente. Todos afirmaram ter grande prazer com as vivências e atividades ligadas à 

prática docente e à produção do conhecimento. Aqui ilustramos apenas alguns relatos: 

Ah! O que eu mais gosto é a sensação de vitalidade que a docência me dá! É, eu me sinto 

vivo e acredito que quando eu me vejo no futuro eu vou continuar vivo por estar lidando com 

jovem, por estar pensando, por estar olhando pro meu país e falando: “que quê eu posso fazer 

pra melhorar esse negócio? ” Um sentimento que eu ganho com as trocas pela via da 

Universidade (Prof. F). 

O que eu mais gosto é dar aula! É aí que eu me sinto feliz! Pra mim, dar aula é uma 

coisa vital! É uma coisa que me faz bem. Tem os problemas, mas é uma coisa que eu preciso 

até! (Prof, M) 

 Apesar de todo o entusiasmo dos docentes ao falar do prazer que sentem por sua 

profissão, eles apontam os conflitos relacionais vividos desde o ingresso na UFF. Eles 

apontam vivências de pressão, constrangimento e muita desinformação durante o período 

do Estágio Probatório, como foi abordado no capítulo anterior.  

Quando eu entrei me senti muito desinformada, ninguém explica nada! Do que que tem 

que fazer, do funcionamento da casa. Isso pra mim foi muito chocante. Hoje, eu sinto uma 

pequena melhora, mas não muito (Prof. M). 

Eu cheguei e você nova ganha logo de brinde uma coordenação de monitoria. Ninguém 

queria e eu como era a professora mais nova [...] não tinha muita opção. Todo mundo que chega 

paga pedágio. O fato de você estar em estágio probatório compromete bastante. Você fica numa 

situação difícil porque tá em estágio, como vai ficar dizendo o que vai ou não fazer se tudo isso 

interfere na tua avaliação? (Prof. N) 

Eu senti angústia em função da estrutura que encontrei aqui quando cheguei. Eu fiquei 

muito solitária muito tempo. Tinha uns professores no meu departamento, mas que eram 

professores antigos da casa, então era difícil você compartilhar a tua ansiedade com eles. Essa 
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coisa de estar trabalhando com área muito diferente também angustia. Não tinha abertura. 

Confesso que tinha um certo elitismo: “Eu sou professora mais antiga que você. Eu sei mais que 

você. Você é mais nova” (Prof. N). 

 
As dificuldades, talvez, que eu tenho encontrado desde o início diz respeito a essa 

sensação que eu tenho de anomia na UFF. Assim, ... parece que faltam regras e fica tudo no 

campo das relações interpessoais, “ranços” de gramática social ... personalista, paternalista, 

dificuldades pra você avançar num sentido mais, mais... produtivo, mais de cooperação (Prof. 

F). 

 

 Ao serem solicitados a pensar nas mudanças ou nas situações que se mantêm, os 

docentes se remeteram aos seguintes pontos: 

O relacionamento das pessoas, da época que eu entrei, década de 70 e 80, era um 

relacionamento muito mais humano, mais “tipo” família! Tinham os ‘das antigas’ e os ‘novos’. 

Na época eu era dos novos também e a gente queria reformular, queria mexer em currículo, 

queria discutir, talvez seja a mesma divisão de departamento que eu percebo hoje. Eu não sei se 

as pessoas na época percebiam os novos como arrogantes, mas eu percebo hoje uma arrogância 

nesses novos, no sentido até de consideração com os alunos. Não vejo consideração com os 

colegas (Prof. A). 

Quando eu cheguei aqui me perguntaram de qual lado eu ficaria. Eu disse que de nenhum, 

que ficaria do meu lado, do lado que eu acredito, que não ia excluir ninguém sem conhecer. E 

que a minha opinião não depende de grupo. Essa dualidade, essa disputa por poder continua até 

hoje (Prof. B) 

Eu acho que mudou muito porque antes, com os antigos colegas, havia disputas políticas 

com determinadas lideranças muito cristalizadas, não é? E hoje tem menos ‘caciques’. Temos 

uma autoridade assim... mas a gente hoje não tem, assim, fidelidades obrigatórias que você 

precisa respeitar. Eu acho isso muito positivo também (Prof. I).  

Quando eu cheguei aqui tinha essa coisa da pós. Era a elite, o Olimpo. Quem não era, era 

tratado com indiferença. Agora não. As pessoas já chegam com Doutorado e experiências. Então 

não dá pra manter isso porque você tá falando com igual. Agora eu acho que isso mexe com o 

ego dos mais antigos. Além disso, aposentou muita gente, entrou muita gente, mas com outra 

cabeça. Antes era um tal de “eu não concordo contigo porque sou contra você, então eu já 

discordo de princípio”. Eu acho que essa coisa da entrada dos novos oxigenou a universidade 

(Prof. N). 

Só que tem muitas pessoas autorreferenciadas. Acho que os mais jovens tendem a não 

aceitar tanto a opinião diversa. Os mais jovens são os que mais cobram. Existem poucos 

‘caciques’, mas eles tendem a não sobreviver mais ou virar motivo de chacotas (Prof. C). 

 O que permanece igual é a maneira de ensinar. Existe uma rotina de ensino que é 

exatamente igual ao que já foi, pouco criativa, com pouco envolvimento do professor, que vê 

aquilo como pratos a serem lavados, enxugados e pronto. Parece que nunca acaba, você tá 

sempre lavando pratos. Então existe pouco comprometimento do professor sim. Isso mudou um 

pouco. A maioria dos professores, aqui na UFF e no ensino universitário, de um modo geral, não 

gosta de dar aula, gostam de fazer pesquisa, entendeu (Prof. C)? 

Assim, os depoimentos de todas as unidades evidenciaram intensas disputas por 

poder, por territórios de atuação, por domínio do espaço, que deveria ser público, por 

legitimidade, por autoridade, por reconhecimento, enfim, por predomínio nos momentos 
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decisórios. Ao que parece, os ‘caciques’, para usar o termo dos professores acima, 

estavam mais definidos quando não havia a exigência do doutoramento como critério de 

ingresso nas IFES, como bem observado pela Prof. N. Hoje, essa diferenciação já não é 

tão significativa. Entretanto, com a política de avaliação da educação superior voltada 

para a pós-graduação, a diferenciação passou a ocorrer entre os que estão e os que não 

estão atuando neste nível acadêmico. Tal mudança vem fazendo com que o ensino passe 

a ser considerado apenas uma obrigação do cargo e não mais o objetivo maior, como 

apontado anteriormente pelo Prof. C. 

A política de avaliação produz um ambiente desagregador e segregador, para além 

de fabricar novas subjetividades, quando faz os professores que atuam com ensino e 

extensão interiorizarem que tem mais valor quem atua na pós-graduação, como 

verbalizou a Prof. H: 

Já houve época que teve disputas, mas há muito tempo que não tinha. E eu, particularmente, 

sinto assim, não sei se é por causa daquela coisa que a gente tem às vezes meio que de complexo 

de inferioridade “ah, eu faço extensão,... sou vista de outro jeito”... então eu sinto, às vezes, meio 

transparente. Sabe aquela coisa de você passar pelo corredor, e outro professor passa por você 

e não te diz nem “bom dia” e nem “boa tarde”? Então eu sinto isso um pouco, às vezes. Mas eu 

vejo outras pessoas reclamarem um pouco disso também, entendeu? Então você passa e aquele 

professor não, não te conhece, não fala com você, não fala “bom dia”, nem “boa tarde”, isso de 

certa maneira me motivou também a pedir a aposentaria. Porque... você vai se sentindo já... não 

com tanta alegria pra vir trabalhar, né? 

Tentando buscar pistas que nos permitissem entender focar nas formas de 

desenvolvimento do trabalho docente, perguntamos aos docentes se o seu cotidiano de 

trabalho é mais individual ou coletivo. Nesse caso, a unanimidade foi no sentido da 

individualização do trabalho docente. 

Individual. Quer dizer, não há troca. É um isolamento total! Cada qual no seu mundinho 

particular, ou no seu grupinho nos seus ‘nucleozinhos’, nos seus ‘programazinhos’ (Prof. K). 

Os professores conversam pouco, sabia? Eu acho que os professores trocam pouco, isso é 

um problema, inclusive. Os professores não se ouvem, eles não sabem o que o colega tá 

estudando. Aqui a gente nem cria muita hierarquia, só relação de poder, de um querer se 

sobrepor ao outro em reuniões, o que não é legal. O que o outro está pensando? A academia 

troca conhecimento, mas não entre os colegas, não entre os professores. Ela pratica em relação 

aos alunos, né? (Prof. M) 

Esses professores relatam o clima de individualismo e de interesses particulares que 

se perpetuam em detrimento dos compromissos sociais e do compartilhamento do 

conhecimento, que deveria ser o objetivo maior. A fala do Prof. B é emblemática na 

descrição dessa realidade.  
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Eu não gosto de falar em comunidade acadêmica porque não tem comunidade coisa 

nenhuma. Chamo de segmentos da faculdade (Prof. B). 

Eu chamo isso de uma privatização interna. Não é uma privatização jurídica, no sentido 

de a universidade estar sendo vendida pra alguma empresa, não. Mas é privatização no sentido 

de que você só vê o seu próprio interesse, é... particular, né? (Prof. K) 

Grave é que as pessoas têm dedicação exclusiva, mas nunca tem tempo para uma reunião 

coletiva. É, porque eu sou pago pra estar à disposição da UFF de segunda a sexta. Se houver 

uma reunião você tem que estar à disposição. Algumas pessoas comprovam que tem banca, tudo 

bem. Mas, existem situações em que simplesmente não se fala nada. Aqui o chefe não tem poder 

nenhum sobre os subordinados, ou seja, se alguém não quiser fazer, não faz e fica tudo por isso 

mesmo. Por exemplo, reunião de departamento. Eu já não vou a essas reuniões porque elas são 

muito burocráticas e são reuniões administrativas. Não são reuniões pedagógicas, no sentido de 

discutir como é que as disciplinas estão sendo trabalhadas no curso. Nunca! Eu tô aqui há 20 

anos, eu nunca vi isso aqui! Isso tinha que ser em toda a universidade, porque o olhar principal 

da universidade deveria ser o ensino, né? Os professores fazem concurso para o ensino, ainda 

que tenham que desenvolver outras funções (Prof. K). 

 Nesse contexto, perversamente constituído pela precarização das condições de 

trabalho (daqueles que não dispõem de uma sala e de equipamentos adequados ao 

desenvolvimento das atividades de pesquisa) e pela intensificação do trabalho docente 

(caracterizada pela sobrecarga de trabalho e pelas demandas acadêmicas individuais e 

produtivistas), as oportunidades de encontros entre os professores diminuem e aumentam 

os obstáculos para a criação de espaços comuns de discussão e de desenvolvimento de 

laços mais fortes de amizade, o que vem desarticulando os professores politicamente. 

Assim, na área privada a gente não escolhe patrão, a gente não escolhe projeto, a gente 

se adequa ao projeto existente e é claro que no processo de execução do projeto, a gente, com a 

nossa competência técnica mínima que o mercado precisa, consegue dar algum tipo de direção. 

Mas por incrível que pareça a gente consegue trabalhar mais coletivamente que do aqui na UFF. 

Aqui, vou abrir esse parêntese: aqui todo mundo tem um projeto próprio, coletivo no nome, 

socialista como meta, mas extremamente individualista (Prof. G). 

Individual, infelizmente. Os professores de Direito estão sempre ocupados com outras 

carreiras, a maioria (Prof. L). 

O trabalho já foi mais coletivo (Prof. A). 

Ainda não dá pra dizer que existe um trabalho coletivo aqui. É muito complicado porque 

as pessoas têm muitas demandas, os horários são muito diferentes. Eu realizo muitos trabalhos 

à distância, por e-mail ou faço reuniões por Skype e aí a gente acaba não desenvolvendo uma 

relação muito próxima (Prof. N).  

 Outro aspecto que chamou a atenção, foi que a perda da coletividade não ocorre 

somente no interior das unidades, mas também entre elas. As disputas entre as áreas de 

conhecimento dificultam, inclusive, o desenvolvimento das pesquisas científicas, como 

foi possível perceber quando o Prof. E verbalizou a sua motivação em participar de nossa 

pesquisa. 
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Eu aceitei porque eu acho importante contribuir, porque eu fiquei curioso, gosto de 

interagir com o pessoal de humanas, apesar de que, obviamente, como todo ser humano, tenho 

meus preconceitos, essas brigas entre humanas e exatas. Mas eu gostaria de superar isso.  

Notamos que nos ambientes da UFF pesquisados, os professores vêm sendo 

subjetivados pelas políticas vigentes (que acirram a competição entre os pares) a agir 

individualmente ou a estabelecer relações superficiais e pautadas no utilitarismo 

acadêmico. Trata-se de uma armadilha que corrompe os laços de solidariedade, 

estabelecendo um isolamento acadêmico que se traduz em maior vulnerabilidade e 

fragilidade política da categoria. Essa tendência é ainda maior nas unidades em que a 

dedicação exclusiva pertence a uma minoria.  

A universidade tá mais individual, é um ambiente individual. Eu tenho tentado encontrar 

gente colaborativa, interessada, tenho buscado ‘me cercar’ dessas pessoas. Eu gosto daquele 

sentimento de “vestir camisa”, “de time”, essas coisas (Prof. F). 
 

Na ânsia por apoio, os docentes têm estabelecido relações superficiais e 

preocupantes, na medida em que são pautadas pelo utilitarismo acadêmico que busca 

freneticamente fomentar suas produções, ainda que a partir do estabelecimento de núcleos 

de controle institucional que lhes oportunizam benefícios nas instâncias decisórias. Ou 

seja, os docentes estão buscando táticas de poder no trabalho que lhes permitam obter 

vantagens a seu favor. Ambição e vaidade são as molas propulsoras desses truques de 

inteligência, dessas táticas corporativas que visam limitar e anular o outro que ameaça, 

como podemos perceber nos discursos dos professores das três unidades investigadas: 

 

Ah! Tem muita politicagem, muito grupinho, muita panelinha. Às vezes parece uma 

guerra. Se tiver que ‘dar rasteira’ um no outro... É daí pra pior! (Prof. B)   

A gente vive um relativismo fundamentalista! Esse mundo próprio, além de egoísta, é 

fundamentalista no sentido de que ele não dialoga e não se dobra a ninguém. A ideia do direito 

é sempre criação de uma armadura. Então quando você cria armadura aí não tem interação, tem 

distanciamento.  Os conflitos são do tipo: “você é a favor de que? Contra o que? Intriga, 

campanha, não se fala. Aí quando tá num ambiente formal, sim. Mas na informalidade nem “bom 

dia”, passa direto e não dá um bom dia... (Prof. F). 

Em todo grupo de 70 pessoas existem grupos políticos divididos, tem disputas de poder 

aqui dentro (Prof. E). 

Daqui a pouco a gente está se estapeando, na gente mesmo, porque a gente não 

reconhece mais valor em nada, porque não fui eu quem fiz. É tudo muito caos smithiano como a 

gente diz na Ciência Política. Ou seja, se você não defende exatamente aquilo que eu defendo, 

você é meu adversário, você é meu inimigo. Eu acho isso burrice, precário. Primeiro eu acho que 

você tem que respeitar o coletivo, segundo a institucionalidade. Quando você assume uma 

postura partidária, ela se enfraquece, mas eles acham que não. Eu acho que com isso a 

universidade só tende a perder. Tem uma diversidade que é camuflada por uma suposta 

solidariedade que não é. Os caras se matam, se xingam. A política chega a esse nível (Prof. Gl. 
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Aqui se você tem um “grupinho”, que vai te apoiar, você consegue. Se você não tem um 

grupinho, você pode ficar ali como uma ‘alma penada’. É assim que a ‘banda toca’, tá? Com o 

tempo, você vai vendo que na universidade as pessoas só cuidam do seu próprio umbigo, no 

máximo tem grupinhos, cujos membros se promovem mutuamente, né? O meu exemplo é bem 

emblemático, por exemplo: eu sou uma das pessoas que mais publicou sobre o meu tema no 

Brasil, mas não sou chamado pra nada! Inclusive aqui, mesmo tendo vasta produção sobre o 

tema que é importantíssimo, nunca me chamaram pra nada! Por que? Porque eu não tenho um 

grupo! Eu não tenho um grupo pra me promover! Não me chamam pra palestras, pra bancas 

também não me chamam, tá? O mundo acadêmico funciona assim: são grupos. Não é só o mérito 

acadêmico, a produção e a qualidade dela. São relações de poder! Essa questão do poder que 

tem a ver com afinidade política e pessoal e com determinada visão. Tem também, essa lógica da 

troca de favores; digamos, “eu te promovo e aí fica implícito que você também vai me promover”, 

então fica essa troca de favores. Como eu não tava em esquema nenhum, eu não era chamado 

pra nada, né? Nem aqui dentro e nem no mundo acadêmico, de modo geral (Prof. K). 

Há uma disputa bélica tanto no meio jurídico, quanto na Academia brasileira. É assim: 

se não for dos meus, então eu quero que se afunde, é isso (Prof. L).  

Diante de tais depoimentos, podemos dizer que as relações de poder estabelecidas 

na UFF apresentam traços bélicos, nos quais a violência configura-se como uma 

disposição de controle, como uma prática disciplinar que produz danos sociais subjetivos 

instaurado em nome de um objetivo maior, de uma justificativa. Na soberania, o poder de 

usar a violência em nome da ‘ordem’ era do soberano. Era ele quem tinha o direito 

absoluto de fazer viver ou deixar viver conforme suas regras. Nos séculos XVII e XVIII 

vimos surgir as disciplinas como técnicas anátomo-políticas, centradas no corpo 

individual, que buscavam docilizar aqueles que não seguiam as normas sociais.  

Já no final do século XVIII, e não diferente em nossos dias, observamos a 

utilização do poder em outra escala, como uma nova tecnologia que se tornou 

massificante, uma política de regulamentação da vida, da espécie - a biopolítica. Estamos, 

pois, diante de um biopoder, ou seja, um “poder que se incumbiu [...] da vida em geral, 

com o polo do corpo e o polo da população” (FOUCAULT, 2005b, p. 302), um poder que 

se exerce paradoxalmente em nome de assegurar a vida.  “Agora o poder é cada vez menos 

o direito de fazer morrer e cada vez mais o direito de intervir para fazer viver, e na maneira 

de viver, e no ‘como’ da vida [...] para controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas 

deficiências” (FOUCAULT, 2005b, p. 295).  

No biopoder, o alvo é a espécie, um corte biológico que estabelece dois lados a 

partir de uma norma - os que estão em conformidade com a massa (os normais) e os que 

estão em desacordo (os anormais/os patológicos) e que, portanto, precisam ser 

combatidos em nome da segurança do conjunto (FOUCAULT, 2005b).  
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Esse processo de busca de uma homeostase não deu origem ao racismo107, mas o 

inseriu no funcionamento dos Estados modernos, na medida em que 

[...] o racismo vai permitir estabelecer, entre minha vida e a morte do 

outro, uma relação que não é uma relação militar e guerreira de 

enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico: “quanto mais as 

espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos 

anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à 

espécie, mais eu – não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie – 

viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar”. 

A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que 

seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, 

da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar 

a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura (FOUCAULT, 

2005b, p. 305, grifo nosso). 

Em outras palavras, o que Foucault (2005b) chamou de racismo como um “corte 

entre o que deve viver e o que deve morrer” (FOUCAULT, 2005b, p. 304), pode 

facilmente se aplicar as mais diversas formas de exclusão, de divisão, de padrões 

midiáticas e globalmente exigidos, quer no corpo físico, quer no comportamento ou 

mesmo no desempenho intelectual.  

Esse novo racismo que se inicia na era do biopoder, se expandiu de tal forma que 

produziu novas formas de ser e de estar no mundo. Subjetividades construídas no sentido 

de entender que a vida de uns depende da ‘morte’ política de outros, ou seja, os biopoderes 

naturalizados nas relações humanas produziram formas de vida voltadas para si e 

distanciadas das demais pessoas, centradas quase que exclusivamente no seu próprio 

mundo e na possibilidade de obter benefícios (CASTELO BRANCO, 2009, p. 36), por 

meio da desqualificação do outro. 

Ao falar de morte, Foucault não se refere apenas ao assassinato, mas a mecanismos 

de despotencialização da vida, de mortificação da vida, de desqualificação dos diferentes 

ou daqueles que, de alguma maneira, ameaçam o poder instituído. Ele se reporta ao 

assassinato em sentido polissêmico: “o fato de expor à morte, de multiplicar para alguns 

o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc.” 

(FOUCAULT, 2005b, p. 306).  

                                                             
107 Foucault utiliza o termo racismo no sentido evolucionista (Darwin) de luta pela vida entre as espécies; 

um mecanismo de seleção que elimina os menos adaptados. 
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Passa a imperar, então, o que Foucault chamou de ‘individualismo’ como um 

modo autoritário de viver e de significar a vida, a partir de um interesse particular que 

produz um combate aos diferentes (FOUCAULT, 2014c). Trata-se de um individualismo 

que  

[...] vai permitir estabelecer, entre a minha vida e a morte do outro, uma 

relação que não é uma relação militar e guerreira de enfrentamento, mas 

uma relação do tipo biológico: “quanto mais as espécies inferiores 

tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem 

eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, mais eu 

– não enquanto indivíduo mas enquanto espécie – viverei, mais forte 

serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar” (FOUCAULT, 

2005b, p. 305, grifo nosso).   

Esse racismo que segrega os indivíduos e pune os diferentes se expande, inclusive 

para os aspectos teóricos, produzindo um fundamentalismo extremamente preocupante 

no mundo e, consequentemente, no contexto universitário. Essa necessidade de 

desqualificar ou não prestigiar o outro para que ele não sobressaia se alastra no contexto 

da UFF. Isso porque na universidade as relações humanas estão permeadas por relações 

de poder. As disputas de poder no campo científico são marcadas por esse racismo que 

busca desqualificar o outro para enaltecer o seu/os seus. Esse é um processo presente 

historicamente na universidade e que vem se acirrando com as atuais políticas que 

promovem a competição acadêmica, já que os benefícios não são para todos. 

Nesse processo de lutas pelo reconhecimento, a UFF é um campo de batalhas pelo 

monopólio da autoridade científica. Cada cientista busca legitimar a sua ‘verdade’, o seu 

referencial teórico como o melhor, como único aceitável, muitas vezes com o uso da 

coerção e do constrangimento como formas de garantir uma ‘reserva de mercado’, um 

espaço ou mesmo um monopólio que garanta a sobrevivência da espécie, ou melhor, dos 

seus grupos, dos seus referenciais teóricos. Domínio, nesse caso, é garantia de 

sobrevivência. Essas lutas foram descritas da seguinte forma: 

Cada professor fica na sua patota, ali, nos seus grupos, nos seus alunos, na sua turma, 

né? Eu acho isso uma coisa estranhíssima!!! E acho que há um problema muito sério, cada vez 

maior, que é o fundamentalismo! Isso eu acho uma doença grave dos nossos tempos! As pessoas 

não conseguem escutar uma posição contrária à sua, elas acham que a sua é a verdade! Elas têm 

uma dificuldade de ouvir o outro, de deixar o outro falar, de aceitar uma posição diferente da 

sua, de escutar um autor que não é o que você gosta, mas escutar! Esse exercício é que faz a 

diversidade na universidade.  Tem uma exclusão de saberes, de posições: “isso é velho, isso é 

ruim, não querem nem ouvir!”, isso eu acho muito grave... (e quem faz essa exclusão?.) Eu não 

vejo isso entre os alunos, mas acho que os professores optam por um caminho que julgam ‘O 

correto’! Eles têm uma visão muito religiosa da teoria! Ficam muito religiosos na sua teoria, 
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quando aquilo é só uma teoria, é só um instrumento de análise, que pode servir, pode não servir, 

pode não dar conta, pode ter que ser jogado fora... É uma coisa bélica, porque “vai dar nisso”, 

é guerra religiosa! Isso eu acho estranhíssimo, isso tem muito na universidade. A universidade é 

um lugar de exercício de teorias, de elaboração, de pesquisa, investigação, não de religião! Ter 

uma universidade democrática implica em você ouvir o outro, mas não! Tem uma exclusão, tem 

um fundamentalismo, a pessoa “endeusa” muito um autor. O Marx pode virar uma religião! O 

Foucault pode virar uma religião! O Freud pode virar uma religião! E eles não são religiosos, 

eles são teóricos, eles estão tentando criar um instrumento pra poder pensar alguns fenômenos, 

e aí você pode usar e ver os limites desse autor. Isso aí é muito sério. Vira religião! O que era 

pra ser só uma teoria, vira uma religião! Vira um dogma! Vira intolerância e guerra: ‘Fla x Flu’. 

É tudo torcida, é uma educação formada pra você torcer. Quando se  fala mal do time, a pessoa 

reage sem questionar. Nem reflete a respeito. Há uma religiosidade até na teoria, há uma 

‘dogmatização’ do autor, um endeusamento do autor. Se você pertence à ‘patota foucaultiana’, 

você não pode ir ao evento marxista. Isso é uma chatice. Pra você ter uma ideia, eu enfrentei até 

um pessoal que ficava meio “desconfiado” de mim, dizendo assim: “ah, você não é fiel. Você tem 

que ficar...”. Fiel quer dizer excluir o outro? Então eu não posso assistir o outro? Que isso? 

(Prof. M) 

Não é à toa que a universidade funciona como uma religião em tempos de cruzadas, em 

que tinha que ter sangue e dor em nome de um Deus. No caso da universidade, essas relações 

bélicas ocorrem entre professores que se dizem de esquerda, mas que endeusam tanto suas teorias 

que não aceitam divergências - o outro da universidade. Na verdade, eles não passam de 

conservadores que pastoreiam seu rebanho (súditos que os endeusam) para manter de pé a sua 

religião, a sua teoria, o seu grupo (Prof. G). 

Quando um professor percebe que você é orientada por outra corrente teórica dá 

problema, se tá com ela não tá comigo. É como se ela te “localizasse”, teu time é esse, né? Isso 

acontece na universidade brasileira (Prof. M). 

Aqui o povo põe broche e camisa e vai pra sala de aula. Isso é horrível porque os alunos 

se sentem ameaçados, você dá nota, você é que faz eles progredirem ou não. Isso é uma violência 

simbólica e causa muito mal-estar (Prof. G). 

Tem uma grande hierarquia, por exemplo, tem orientandos que dizem que não podem 

fazer determinadas disciplinas, que não podem participar de determinados eventos ou grupos 

porque seus orientadores não concordam (Prof. G).  

Têm muitas pessoas aqui que querem que você siga aquele roteiro, querem te cooptar 

pra pesquisa deles, pra pós deles. Eu não sigo isso e se eu tiver que divergir, vou divergir, porque 

eu acho que um dia a gente vai se recompor. O melhor seria divergir, não seguir adiante da 

mesma forma, mas nem todo mundo tem essa capacidade (Prof. F). 

  

 Partindo das observações realizadas e das falas anteriores, as relações de poder 

que estabelecem um racismo evolutivo, nos termos foucaultianos, estabelecem um 

ambiente de ameaças, de constrangimentos não somente aos docentes de todos os níveis 

de atuação, mas atingem os alunos de distintos referenciais teóricos da pós-graduação, já 

que ficam à mercê das avaliações de ‘opositores’. Essa condição produz muito mal-estar, 

embora não seja tão fácil comprovar isso, como aponta o Prof. K: 
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O pior é você não conseguir provar isso. Aqui tem um poder informal, que não é dito, 

que é até mais difícil de analisar porque não se materializa na forma de documentos, de 

instituições, isso é uma coisa disseminada, difusa e você não consegue comprovar nada. 

Essa dificuldade apontada pelo professor ocorre porque não se trata de algo 

institucionalizado, mas de comportamentos que independem do Estado ou das 

instituições.  Se eles existem (e existem!), é porque têm a nossa anuência, uma vez que 

para que determinados padrões e comportamentos existam é necessária a cumplicidade 

dos pares-concorrentes. Ou seja, se algumas regras ou práticas existem em um 

determinado espaço é porque, de alguma forma, isso é permitido, não é contestado, 

seguindo um ritual: 

[...] o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que 

falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, 

devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de 

enunciados); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e 

todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; fixa, 

enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre 

aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção. Os 

discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também, 

políticos, não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que 

determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades 

singulares e papéis preestabelecidos (FOUCAULT, 2009, p. 38-39). 

Cabe dizer, então, que em todos os espaços, incluindo a UFF, as práticas 

discursivas têm uma função política que sustenta as relações de poder, sendo que “nas 

suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este 

poder e de sofrer sua ação” (FOUCAULT, 2010a, p. 183). “O poder político, nessa 

hipótese, teria como função reinserir perpetuamente essa relação de força, mediante uma 

espécie de guerra silenciosa, e de reinseri-las nas instituições, nas desigualdades 

econômicas, na linguagem, até nos corpos de uns e de outros” (FOUCAULT, 2005b, p. 

23). 

Entretanto, como as nossas próprias ações estão integradas aos comportamentos 

vigentes, a dificuldade de percepção aumenta. As pessoas não conseguem se ver como 

parte de um todo, como alguém que sofre os efeitos de suas próprias ações, mas que 

também produz efeitos com suas práticas, ainda que elas sejam de consentimento ou 

omissão.  
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A todo instante na UFF se ouve falar em democracia, em direitos iguais, mas o 

que impera é a soberba, é a vaidade de achar que a sua ‘verdade’ é superior e que a do 

outro, o diferente, não merece crédito, reconhecimento.  

É a supremacia do saber-poder que vai matando a universidade como espaço de 

discussão e reflexão. As tensões do cotidiano, as diversas atribuições profissionais que 

não cessam de se multiplicar, a visão etnocêntrica de ciência nos dificultam o deslocar, o 

despojar de orgulhos e vaidades, com vistas a estabelecer relações mais construtivas e 

pautadas na solidariedade, na troca e no compartilhamento dos conhecimentos e das 

experiências. 

Tem gente interessante aqui, mas a gente não vê vida intelectual. A universidade é meio 

morta! Você não vê debates, no bom sentido. Parece que os debates são de pessoas dizendo as 

mesmas coisas, quer dizer, você não vê confronto de posições. Se alguém tem uma posição “x” 

e tá palestrando, quem discorda não vai lá falar, então nunca há confronto de posições e trocas, 

né? (Prof. F)  

Eu não vejo, na universidade, a disposição pro diálogo e o mais grave é que não vejo o 

cultivo da dúvida. O grande problema que eu vejo no mundo intelectual é que as pessoas estão 

sempre querendo afirmar certezas, verdades únicas. Não há trocas, os grupos, eles se isolam. Se 

um grupo vai apresentar algo, os outros grupos não vão. Assim fica difícil. Tem um seminário de 

um grupo e aí só vão os seus seguidores, tá! Os outros que não comungam desta visão teórica 

não vão (Prof. K). 

Eu só prestigio os eventos das pessoas que eu conheço, porque os de outras eu não vou. 

Daí eu penso: “ah, já que o jogo é assim, também vou agir assim! Então ficam elas por elas”. 

Então, eu já fui “contaminado” (risos). Eu já fui, digamos, envenenado. Agora eu sou um caso 

perdido. Eu não era assim, fui reeducado aqui dentro (Prof. K). 

Ah... o comportamento que mais me incomoda é o da vaidade acadêmica, o das 

igrejinhas. Professor que quer ser venerado e pra isso cria seus grupos teóricos pra 

enfrentamento com outros. Eu não tenho paciência e isso me aborrece profundamente, porque a 

defesa de uma visão, nada mais é que a defesa de uma pessoa ou de interesses... as igrejinhas e 

seus fiéis, né (Prof. L)? 

Agora eu sei que ter um monte de fiéis, ops!...de orientandos [risos] tem um certo poder 

porque esses meninos prestigiam seus orientadores nos eventos, né? (Prof. N)  

Isso eu vejo no meio acadêmico em geral, como por exemplo nos Seminários e 

Congressos de Direito, onde eu não vejo abertura ao debate, só exposição de vaidades (Prof. L) 

Agora tem uma professora aqui que tem uma trajetória na área e ela me cria muita 

dificuldade. A gente rompeu inclusive, porque ela é a dona do tema. Ela só me convidava pra 

alguma coisa quando eu comecei a trabalhar aqui com ela. Depois, quando eu comecei a ter uma 

trajetória solo, ela parou de me convidar. As pessoas não querem parceiros, elas querem súditos. 

Então eu acho que cada um acaba defendendo apenas o seu curral, o seu quinhão (Prof. N). 

As pessoas são muito soberbas, entendeu? Elas perderam a percepção do todo. Elas são 

autorreferenciadas e se julgam excepcionais. Elas não têm humildade. Ficam propagando seus 

conhecimentos porque têm essa necessidade de reconhecimento (Prof. C). 
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É uma disputa, uma vaidade, pior que o mercado, porque aqui é difícil construir em 

conjunto, ser uma equipe. Todos falam que tem que trabalhar em conjunto e respeitar as 

diferenças, mas há uma grande contradição entre o que se faz e o que se fala. Se você vir, é todo 

mundo muito igual ao que pensa combater (Prof. G). 

 

De um modo geral, as relações são doentias. São muitos conflitos. As pessoas querem 

falar, mas não querem ouvir. Não aceitam opiniões diferentes das suas. É uma intolerância 

generalizada. Um grupo boicota o outro, não prestigia o trabalho de outras correntes teóricas. 

Eu já tive, enquanto chefia, muitos problemas relacionais aqui pra fazer cumprir as regras, os 

contratos de trabalho. Eu tenho um bom relacionamento com a maioria das pessoas, mas sempre 

tem aquele grupo de oposição (Prof. B). 

 

Nesse sentido, na UFF, encontramos um território marcado pela contradição, em 

que as pessoas pregam a cooperação entre iguais como uma necessidade, mas 

imediatamente se contradizem na medida em que, movidas pela vaidade, pela inveja de 

quem se destaca, pelo desejo de poder, tratam ‘o outro’ como um rival, uma ameaça, um 

inimigo. O saber e o poder não são propriedades exclusivas de ninguém, segundo 

Foucault. 

Entretanto, essa é apenas uma das dobras em que se circunscrevem os jogos de 

poder, as relações de força e os campos de disputa na UFF, já que os ‘grupos’ não se 

unem apenas para defender um referencial teórico. Todo o racismo evolutivo presente nas 

relações estabelecidas serve também para acomodar os interesses privados, as vantagens 

para os ‘seus’ dentro da coisa pública.  

Quanto mais populosos os grupos, os aliados, maiores as chances de domínio, de 

poder decisório, de ditar as normas e, consequentemente, de garantir a sobrevivência na 

‘selva’ universitária, ainda que sustentados pela ampliação da tolerância aos ilegalismos, 

por uma forma diferenciada de punir, “de dar terreno a alguns, de fazer pressão sobre 

outros, de excluir, em parte, de tornar útil outra, de neutralizar estes, de tirar proveito 

daqueles” (FOUCAULT, 2005a, p. 258).  

Ou seja, o que está sendo praticado na UFF, e isso vem de longa data, é a 

distribuição diferenciada dos privilégios que oscilam conforme os contextos, conforme 

as microconjunturas políticas. São práticas caracterizadas pela conivência, pela famosa 

‘vista-grossa’, por acordos de vantagens, por trocas de favores, por clientelismos, entre 

outras, como apontam os professores: 

Eu poderia ter feito mais do que fiz se eu tivesse tido recursos como todos têm. Desabafa 

o Prof. J ao nos contar que encontrou dificuldades em obter recursos financeiros para suas 

http://justificando.cartacapital.com.br/2015/03/12/a-persistencia-do-fracasso-prisional-a-hipotese-do-ilegalismo-em-michel-foucault/#_ftn5


232 

 

pesquisas durante o estágio probatório, evidenciando a existência de assimetria nas 

relações entre os docentes, gerando uma certa segregação acadêmica.  

Há uma dualidade aqui dentro, um ranço de professores mais antigos que mantêm uma 

maneira de gerir, de tocar a administração pública, pra mim, ultrapassada, personalizada, 

diferenciada porque tem favorecimentos, diz o Prof. F ao narrar a intervenção da reitoria, em 

função de um grupo que queria criar mais um PPG na unidade.  

Também há casos de não cumprimento dos contratos de trabalho, ora por 

cumplicidade das chefias, ora porque as mesmas querem evitar desgastes com 

funcionários e/ou professores. Isso porque a recorrência dos acordos e omissões entre os 

servidores faz com que as exigências de cumprimento às regras sejam interpretadas como 

assédio. 

Aqui tem muita coisa podre dentro da universidade que as pessoas acobertam por 

conveniência, nos acordos, se aproveitando da função e da estabilidade que têm. Vou te dar 

alguns exemplos: teve uma professora que foi apresentar um trabalho no exterior e ficou um mês 

e tal. Eu não sei como pode porque esses congressos duram quatro ou cinco dias, no máximo! 

De outra peguei um professor famoso de Filosofia, que no primeiro dia de aula avisou que só 

viria no último dia de aula pra pegar os trabalhos e aí deu 9 ou 10 pra todo mundo e aí todo 

mundo ficou contente. Não deu aula, tá?! Isso acontece aqui dentro! Outro exemplo era professor 

daqui e lá no Rio, ele não dava aula aqui. Ele dava aula no gabinete dele lá, ou seja, os estudantes 

saiam daqui e iam pra lá. Além disso, a aula deveria ser de quatro horas e ele dava duas horas, 

tá? Quer dizer... (Prof. K). 

Como a gente não tem cobrança de ponto, existe um problema aqui, tem gente que está 

afastada, que não pode dar aula e nem vir aqui. Mas como a gente faz as coisas de uma maneira 

muito informal na universidade... É engraçado porque tem muita burocracia por um lado, mas 

falta formalidade por outro. Então as pessoas acabam se afastando de maneira informal. Eu sou 

totalmente contra isso. Por exemplo: um professor não dá aula um semestre porque passará por 

uma cirurgia e aí combina de no semestre seguinte, dar o dobro. Todo mundo sabe que o cara tá 

afastado, mas sei lá, acho que ele não quer a burocracia de ter que ir à perícia. Em geral, tudo 

aqui é feito meio assim e isso acontece (Prof. E). 

Tem muitas coisas que não ‘vem à tona’, porque os envolvidos não querem, né? E não 

tem ninguém investigando, né? O tal corporativismo. Às vezes, alguma coisa vem à tona’. Por 

exemplo: é um absurdo todo semestre na primeira semana de aula um bando de professores 

afixar cartazes aqui dizendo que não vêm. O semestre começou tal dia, mas a aula só começa na 

semana seguinte. Então que negócio é esse? Todo semestre é isso! Há muito tempo que eu vejo 

isso aqui! Nunca há uma fiscalização (Prof. K). 

A relação com o servidor técnico é muito truncada mesmo! Quando você começa a querer 

fazer com que o cara trabalhe, você tem que negociar, porque se você quiser aplicar a lei, você 

vai acabar abrindo processo disciplinar e a gestão funciona na negociação e na harmonização. 

Do contrário, é acusado de assédio. Eu já vi isso isso acontecer, o que eu vejo é troca de favores 

(Prof. F). 

Eu nunca quis me candidatar a chefe de departamento porque aí teria atritos com 

funcionários. Se você exige o cumprimento de horário, aí você é acusado de assédio moral (Prof. 

K).  
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Fiquei sabendo de um suposto caso aqui, entre funcionário e chefe de departamento, de 

funcionário e o coordenador da graduação com xingamentos, mas são fatos isolados. Não houve 

uma comissão pra discutir porque uma secretaria de graduação não funciona bem, apesar de ter 

três funcionários. Os alunos reclamam que são maltratados, muitas vezes o funcionário não está 

no local de trabalho e aí houve uma sindicância para entender o que estava se passando. Eu fiz 

parte dessa sindicância. porque ela é antiga e trabalha de 7h às 13h. Nesse horário nenhum 

aluno vinha ao IF. Ela se recusa a mudar o seu horário de trabalho e de atendimento. Ela alega 

que está aqui há muito tempo e sempre foi assim e que não quer mudar. Se ela chama o sindicato, 

ele vai querer conversar com o coordenador dizendo que houve um assédio. No entanto, você só 

tá pedindo que o funcionário continue trabalhando suas 6 horas, apesar de ter assinado um 

contrato de 8 horas. Essa questão de 6 horas é uma falácia. “Ah isso é uma conquista do 

trabalhador da UFF”. Isso é uma besteira. Isso não é verdade. Esse é um contrato de 8 horas em 

que ele se recusa a trabalhar essas horas (Prof. E). 

Não. Até rolou uma história aí de assédio moral, mas eu nem entendi, nem soube, nem 

sei o que é. Agora rolaram uns comentários. Eu vi na internet, mas eu nem quis saber. Eu já 

tenho ocupação demais pra ficar me metendo nas situações alheias. Quanto menos você sabe, 

melhor (Prof. N. 

Aqui eu já fui acusado de assédio porque quis que os funcionários cumprissem o seu 

horário e usei o meu poder pra isso. Dei faltas, advertências. Tinha professor que não dava aula 

aqui. Vinha no primeiro dia, passava atividades e apenas se comunicava com os alunos pela 

internet. Agora vê...virou Ensino à Distância? Se cortar ponto de quem não trabalha é assédio 

moral, então pode me chamar assim. Eu prefiro ser acusado de praticar assédio moral por cortar 

o ponto de quem não trabalha a cometer improbidade108 no serviço público. Não vou ser 

conivente. E pasme, teve colega dizendo pra eu não fazer isso porque ele era antigo, que era um 

coitado. Pra esse professor eu tive vontade de falar: “fazer isso é absurdo, mas ser conivente 

não é muito mais absurdo”? Eu podia ter feito isso na hora. Eu sei de tudo. Tô aqui há 16 anos. 

Já fui chefe desse povo todo quantos anos? Sei de tudo que se passa...de tudo não, mas de muita 

coisa (ênfase) que se passa aqui dentro. Aí, ouvindo essas coisas, eu poderia sair falando. Podia 

falar: isso aí tá errado, aquilo também, na reunião de colegiado (Prof. B).  

  

Também há situações de trocas de favores: 

Sempre se fala que pra estar na pós tem que ser produtivo, mas esse rigor é relativo. Aqui 

a gente tem um professor que não produz o suficiente e mesmo assim se mantém na pós porque 

muita gente deve favor a ele, porque ele tá no conselho da FAPERJ, e aí entra a politicagem. É 

a troca de favores, é o Brasil, não é? Só que aqui os favores são muito pequenos e lá [em Brasília] 

movimenta milhões O mundo acadêmico também é um mundo de troca de favores, só que aí se 

usa o pretexto de rigor científico, né? (Prof. K)  

Também tem aquela coisa do mais antigo se recolher e deixar o mais novo produzir 

porque aí dá o equilíbrio. O que produz compensa o que não produz. A CAPES não cobra 

produção individual nos Programas, mas a soma das produções (Prof. N). 

Os comentários das Prof. N e G remetem a algumas desigualdades que se 

estabelecem no ambiente universitário em função de os mais antigos serem privilegiados 

                                                             
108 Improbidade administrativa é o designativo técnico para conceituar corrupção administrativa, ou seja, o 

que é contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez, à correção de atitude. “Os agentes públicos de qualquer 

nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos (BRASIL, 1992, Art. 

4º).   
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na divisão de disciplinas, de carga horária de ensino e de distribuição de cargos 

administrativos. O período do estágio probatório, muitas vezes, é usado para pressionar e 

assujeitar os novos docentes às regras desiguais. Entretanto, essas assimetrias não 

ocorrem somente no nível da graduação. Na pós-graduação também há casos em que são 

exigidos dos novos credenciados uma quantidade de publicação maior para compensar a 

baixa produtividade dos antigos, ou mesmo, que assumam as disciplinas dos PPG 

liberando os mais antigos.  

Se o cara tem 20 anos de carreira e tá num departamento que comporta um arranjo, 

vamos conversar [...]. Mesmo no momento da ruptura tem que ser bem negociado, tem que ser 

bem cavalheiro, bem compreensível. Aqui, por exemplo, aqueles que foram meus professores e 

estão em vias de se aposentar podem ter uma certa ênfase na pós, mas todo mundo já quer 

começar a carreira no topo (Prof. G). 

Assim, os ingressantes de ambos os níveis de ensino são pressionados a assumir 

responsabilidades deixadas de lado pelos agentes mais ‘poderosos’, com mais 

reconhecimento no campo e que buscam uma carga horária de ensino que lhes permita 

ter tempo para desenvolver outras atividades, além do ensino. 

Os professores novatos adentram os espaços acadêmicos com pouco 

reconhecimento dos agentes, sobretudo, por não terem ainda demonstrado ‘serviço’ nesse 

espaço. Como forma de conquistar poder e reconhecimento dos pares, muitos, 

sobrecarregam-se para assumir atividades de diferentes naturezas, empenhando-se com 

bastante afinco, para quem sabe um dia ter condições e poder suficiente para questionar 

as regras do jogo, tornando-se influente no respectivo campo. 

 

 O clientelismo está igualmente presente nas relações da UFF, ocorrendo, 

principalmente, com fins de fazer crescer os aliados. 

Então eu acho que funciona muito assim, pelas nossas ligações pessoais, né? Eu tinha 

alguns contatos aqui dentro de pessoas que estavam numa linha com a qual eu me identificava. 

Então me chamaram e tal. Eu acabei me submetendo ao processo de credenciamento. Quem não 

tem relações pessoais aqui dentro, dificilmente mandaria pra cá os seus documentos pra se 

submeter. Eu acho que é muito uma questão de você pertencer a alguma rede e essa rede é que 

‘atrai’ você pro programa, você participa do processo de credenciamento (Prof. I).   

Eu tenho feito uma parceria com uma professora e o convite veio dessa linha de pesquisa, 

eu acho que isso vai influenciar o meu credenciamento também (Prof. N). 

A tentativa de fazer crescer os aliados é uma prática tão enraizada que chega a 

transformar os processos de seleção, e também os concursos, em meros teatros criados 

para legitimar os ‘aprovados’. 
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Eu fui convidado pra uma banca. Aí o cara ‘mandou’:  “o [fulano] vai tá na banca, então 

tá tranquilo”. Aí eu perguntei: “Como assim tranquilo”? Ele respondeu: “sabe como é, temos 

que colocar os nossos pra dentro”. Eu me desculpei por decepcioná-lo e pulei fora (Prof. G). 

Eu indiquei pra banca de concurso a minha orientadora, que foi professora daqui. Aí 

teve um professor que falou que ele não aceitava o nome dela, porque ela não sabia Física, sendo 

que vários professores do departamento foram alunos dela. Aquilo me deixou constrangida, me 

deixou chateada porque eu sabia que não era isso, mas que eles queriam colocar na banca 

pessoas deles, alguém conhecido e da área! Eles querem pessoas pra colocar pra dentro pessoas 

pra compor o grupo deles. Você sabe, né? Essas bancas definem o perfil do professor que se 

quer, que vai entrar, então... (Prof. A). 

Houve outra questão de concurso: uma colega, que era chefe de departamento, me ligou 

pra saber se aprovavam ou não uma candidata porque ela era de esquerda e estudava o terceiro 

setor. Eu disse que ela estava ligando pra pessoa errada. “É esse o critério? Se for, eu agora, 

como chefe, vou dizer que é melhor vocês aprovarem senão quem vai impugnar o concurso sou 

eu”. Eu não acho isso relevante. Eu quero trabalhar com gente boa. Se eu pudesse escolher todo 

mundo, mas aqui eu não posso. Tem que ter critérios, mas não pode ser critério ideológico. A 

pessoa fez uma ótima prova, tem um bom currículo, então tem que aprovar. A UFF precisa de 

gente assim. Se é de esquerda ou não, isso não é critério e não pode sair daqui, esqueçam que 

me ligaram. Agora se eu vir que não aprovaram, e agora eu sei, aí o ‘bicho vai pegar’. Detalhe: 

a pessoa que eles queriam limar entrou e é mais próxima deles do que eu (Prof. G). 

As arbitrariedades estão tão enraizadas/cristalizadas que aqueles que não 

naturalizam, não aderem, não aceitam ou se contrapõem sofrem sanções, represálias, 

podendo chegar até ao assédio moral109.  

Na medida em que você adere a um e não a outro, eu acho que isso ocorre. Tem algumas 

histórias que eu ouvi falar, entendeu? Acho que existe um pouco de assédio, mas, pessoalmente 

ainda não sofri, né? Talvez beneficiado pelo fato de que eu fico um pouco distante dessas pessoas, 

mas, também fico muito só Como te falei (Prof. L). 

As pessoas abdicam da participação porque os locais que supostamente seriam 

momentos de debates já têm posições muito marcadas. Então as pessoas não querem se expor e 

aquelas que colocam suas posições diferenciadas são ridicularizadas e tal. Não chega a ser um 

assédio consumado, mas já vi pessoas dizerem que não vão porque as coisas já estão dadas. 

Talvez isso seja até pior do que o assédio explícito porque isso evita o debate (Prof. G).   

Ah! Pago um preço pela independência. Eu tive que fazer uma carreira totalmente ‘solo’! 

Eu não fui protegida por uma patota e paguei um preço alto, mas prefiro, pô! (Prof. M)  

Uma vez eu questionei uma decisão do colegiado da Pós e levei pro colegiado de unidade. 

Eles ficaram ‘putos da vida’ comigo, vários professores desceram pra participar, como uma 

                                                             
109 Assédio moral é aqui entendido como “toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 

comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à 

integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de 

trabalho. Embora o assédio no trabalho seja uma coisa tão antiga quanto o próprio trabalho, somente no 

começo desta década foi realmente identificado como fenômeno destruidor do ambiente de trabalho, não 

só diminuindo a produtividade como também favorecendo o absenteísmo, devido aos desgastes 

psicológicos que provoca” (HIROGOYEN, 2002, p. 65). 
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forma de intimidar. Então foi um momento em que eu me senti constrangido, né? Foi a partir 

daquele momento que eu também fui me afastando, sabe? (Prof. K) 

Até rolou uma história aí de assédio moral, mas eu nem entendi, nem soube, nem sei o 

que é. Agora rolaram uns comentários. Eu vi na internet, mas eu já tenho ocupação demais pra 

ficar me metendo nas situações alheias. Quanto menos você sabe, melhor (Prof.  N). 

 Eu não gosto dessas fofocas de bastidores, desse policiamento, dessa vigilância. Por isso 

eu defendo a transparência em tudo. Eu só quero pensar e ter o direito de ter dúvidas. Isso que é 

o bacana. E tem gente que quer que você tenha certeza, porque querem você como aliado daquele 

negócio ali. Eu quero ter o direito de ouvir as pessoas, depois se eu achar que estou errado, eu 

mudo de posição. Se você não concorda com o bando, paga um preço. O custo é alto porque você 

vai ser incompreendido, vai ser visto como adversário, como inimigo, pior ainda (Prof. G).  

Essa história que eu fui acusado de assédio, de homofóbico com nome até no Facebook 

por ter trancado a sala do DA à noite porque os alunos estavam cometendo arbitrariedades lá, e 

todo mundo sabia, foi o suficiente pra eu ter renunciado. Foi uma pancadaria só. Foi o suficiente, 

inclusive, pra ficar com raiva de algumas pessoas, mas eu comecei a perceber que essa doença 

coletiva é o grande responsável por essas coisas que estão acontecendo. Não vou dizer que não 

fiquei triste. Claro que fiquei triste porque ouvi calúnias e vi os colegas ficarem calados com 

medo de dar a cara a tapa diante dos estudantes. Davam solidariedade individual pra mim, não 

tendo coragem de peitar na reunião. Eu fiquei sozinho. Os que poderiam ter me apoiado mais 

não estavam, porque um tava numa banca fora, outro tava não sei onde. Os que estavam não 

tiveram coragem...um ou outro falou uma coisinha aqui e outra ali, mas coragem de dizer que 

eles estavam errados não tiveram (Prof. B). 

O que ocorre é que as micropolíticas e articulações locais apenas funcionam 

enquanto ambas as partes se beneficiam, do contrário se estabelece um ambiente 

turbulento, estressante, que pode estar caminhando para casos de assédio que 

Começam com uma simples falta de respeito, uma mentira, uma 

manipulação. Não achamos isso insuportável, a menos que sejamos 

diretamente atingidos. Se o grupo social em que tais condutas aparecem 

não se manifesta, elas se transformam progressivamente em condutas 

perversas, ostensivas, que têm consequências graves sobre a saúde 

psicológica de vítimas. Não tendo certeza de serem compreendidas, 

estas se calam e sofrem em silêncio (HIRIGOYEN, 2002, p. 19). 

Sempre temos que levar em conta que caracterizar um assédio é de grande 

dificuldade pela sua forma de funcionamento. Os casos são silenciados ou abafados e 

impera a lei do “eu não sei de nada”. As pessoas não se dão conta de que situações de 

assédio não são problemas alheios. São problemas institucionais, de abuso de poder, que 

silenciados, podem se perpetuar, expandir e se propagar para outras pessoas e situações.  

Nesse sentido, a falsa neutralidade dos colegas, que pode se traduzir em falta de 

apoio àquele que tem a razão, significa apoiar o assediador, permitir que ele perpetue esse 

tipo e ação. O fato é que embora as pessoas evitem falar, elas admitem que o ambiente de 

trabalho na UFF já é atravessado por relações abusivas que podem ser caracterizadas 
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como assédio.  Não é à toa que presenciamos cartazes abordando o tema nas unidades 

acompanhadas. 

 

Figura 22 – Campanha de combate ao assédio realizada nas unidades da UFF. 

  

Foto por: Simone Evangelista, tirada em junho de 2016. 

 

Ao perguntar ao Prof. G onde fica a liberdade de manifestação ou o espaço para a 

diversidade, ele responde: 

É o silêncio [muito pensativo]. Um silêncio que só se manifesta quando é chamado [ 

silêncio]. [...] tem ambientes em que não adianta você falar. Então, você entendendo aquele 

teatro político, você vai lá pra cumprir uma função, mas é ruim você não ter debates profundos.  

Então a diferença  fica sublimada, escondida, porque tem o jeito certo de ser (Inserção nossa). 

Em outras palavras, o que o professor quis dizer é que a diversidade, a ousadia de 

buscar novas possibilidades de ação é severamente punida, principalmente quando a 

tentativa é a de evitar o corporativismo110 . Nesse caso, deve imperar a máxima de que 

“um político nunca serra o galho em que está sentado” (HIPPÓLITO, 2009) sem que sofra 

sanções, interdições ou exclusões. Isso é tão intenso que produz novas subjetividades ao 

fazer com que o professor questione se ele não estava errado ao agir eticamente.  

                                                             
110 Ação em que prevalece a defesa exclusiva dos próprios interesses ou privilégios por parte de uma 

categoria funcional, em detrimento do interesse público. 
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Eu não sou de pesar as consequências das minhas posições quando eu acho que estou 

certo. Talvez esse seja um erro meu. Isso já me trouxe dificuldades de relacionamento na linha 

que me fez credenciar no Programa, com a pessoa que me trouxe pra cá, que me incentivou ao 

credenciamento. Isso mexeu na relação. Por isso, aquela pergunta que você fez se eu vou ficar 

aqui...não sei. Talvez uns dos defeitos que eu tenho é o de não ser partidário (Prof. G).   

A subjetivação também pode ocorrer no sentido oposto, de a pessoa passar a agir 

da mesma forma autoritária que criticava: 

Eu sou menos tolerante, então com o meu confronto, talvez a pessoa se recolha. Eu já 

aprendi que isso funciona! (Prof. F)  

Independentemente do tipo de subjetividade produzida e das punições 

institucionalizadas ou não, que buscam incansavelmente corrigir, reeducar, normalizar 

todos os comportamentos indisciplinados ou perigosos (FOUCAULT, 2005a), o fato é 

que, de acordo com o descrito pelos professores da UFF, as relações de poder que se 

estabelecem não derivam necessariamente das políticas públicas vigentes, mas de um 

individualismo extremo, muitas vezes associado à falta de ética pessoal que tem levado 

alguns profissionais a defenderem seus interesses particulares a qualquer custo e acima 

dos interesses coletivos e sociais.  

A ética é atropelada pelo carreirismo que existe na universidade, por essa lógica 

individualista em que uns tentam ter poder sobre os outros. São práticas sociais e não, 

necessariamente, o produtivismo. A falta de ética é das pessoas e tá presente nas relações.  O 

produtivismo é só um argumento pra justificar as rasteiras que essas pessoas dão nas outras! 

(Prof. K)  

O problema da falta de ética é que ela cria uma armadilha pra você mesmo, porque 

enquanto você tem poder aquilo te favorece, mas isso pode não ocorrer sempre. Então esse poder 

tem que ser exercido da forma mais ética possível. Por isso que no meu exercício de poder eu 

tento ser o mais eticamente correto, porque eu acho que isso será bom pra quando eu não estiver 

aqui (Prof. G). 

As pessoas não se dão conta de que somos todos dependentes uns dos outros e do próprio 

planeta. Elas não se veem implicadas nas situações. Elas nunca refletem qual a sua parcela de 

responsabilidade naquilo que vivem de negativo (Prof. B). 

Isso quer dizer que todos estamos envolvidos nessa teia de relações que 

movimenta o poder, fazemos parte dessa rede que recebe, gera e distribui o poder, ora de 

um lado, ora de outro. Ninguém está isento de responsabilidade pelo que está instituído 

ou pela realidade que está em constituição. O poder é “um modo de ação sobre as ações 

dos outros”, ou seja, o “‘governo’ dos homens, uns pelos outros” (FOUCAULT, 2013b, 

p. 289), tanto no plano micro quanto no macro, não se limitando, portanto, à ação do 

Estado. O governo pode ser exercido por um chefe, por um professor, pelo marido, pelo 

vizinho, pelos pais, não somente por um órgão ou instituição. O fato é que as instituições 
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também estão submetidas a estes jogos de poder, já que são os regimes de verdade que 

permeiam as relações que se estabelecem dentro e fora do ambiente institucional. 

O Estado não é um monstro frio, é o correlato de uma certa maneira de 

governar. E o problema está em saber como se desenvolve essa maneira 

de governar, qual a sua história, como ela ganha, como ela inventa, 

forma, desenvolve novas práticas – é esse o problema, e não fazer do 

[Estado], como no teatro dos fantoches, uma espécie de policial que 

viria reprimir as diferentes personagens da história (FOUCAULT, 

2008, p. 7-9) 

Na universidade coexiste um grande número de relações devido a algo que foi 

determinado, um modo aceitável de falar (descrever, discursar, demandar, anunciar) que 

se mostra presente nos discursos em ato. Como em qualquer instituição ou espaço, o que 

prevalece é a organização dos homens, dentro de campos onde “a verdade está 

circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder 

que ela induz e que a reproduzem” (FOUCAULT, 2010a, p. 14). Em suma, nos jogos de 

verdade há, inevitavelmente, uma questão política.  

Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 

falar de tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, 

que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do 

objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do 

sujeito que fala [...] (FOUCAULT, 2009, p. 9) 

Entretanto, não existe uma relação de poder instituída ou um regime de verdade 

eternos, não existe ‘o’ discurso, aquele que detém a verdade, a ‘correta’ condução dos 

problemas advindos da complexidade das relações sociais, como aponta Foucault (2009, 

p. 10): 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as 

interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com 

o desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o 

discurso [...] não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o 

desejo; é também aquilo que é o objeto do desejo, e visto que - isso a 

história não cansa de nos ensinar - o discurso não é somente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo 

que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar. 

Assim sendo, ninguém utiliza o discurso de modo neutro, mas seguindo as regras 

sociais que disciplinam, organizam e padronizam esse uso.  

O funcionamento das relações de poder, evidentemente, não é uma 

exclusividade do uso da violência mais do que da aquisição dos 

consentimentos; nenhum exercício de poder pode, sem dúvida, 

dispensar um ou outro e frequentemente os dois ao mesmo tempo. 

Porém, não constituem, contudo, seu princípio ou natureza. O exercício 
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de poder pode suscitar tanta aceitação quanto se queira: pode acumular 

as mortes e abrigar-se sob todas as ameaças imagináveis. Ele não é em 

si mesmo uma violência que poderia, às vezes, se esconder, ou um 

consentimento que, implicitamente, se reconduziria. É um conjunto de 

ações sobre ações possíveis: ele opera sobre o campo de possibilidade 

em que se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, 

induz, desvia, facilita ou dificulta, amplia ou limita, torna mais ou 

menos provável; no limite coage ou impede absolutamente, mas é 

sempre um modo de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto 

eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações 

(FOUCAULT, 2013b, p. 288) 

Nesse sentido, as relações de poder não possuem um aspecto apenas negativo, mas 

podem gerar novos saberes no momento em que elas produzem novas práticas, em que 

elas deslocam, mexem, provocam e nos produzem.  

 O Estado não é um universal, o Estado não é em si uma fonte autônoma 

de poder. O Estado nada mais é que o efeito, o perfil, o recorte móvel 

de uma perpétua estatização, ou de perpétuas estatizações, de transações 

incessantes que modificam, que deslocam, que subvertem, que fazem 

deslizar insidiosamente, pouco importa, as fontes de financiamento, as 

modalidades de investimento, os centros de decisão, as formas e os tipos 

de controle, as relações entre as autoridades locais, a autoridade central, 

etc. Em suma, o Estado não tem entranhas, como se sabe, não só pelo 

fato de não ter sentimentos, nem bons nem maus, mas não tem 

entranhas no sentido de que não tem interior. O Estado não é nada mais 

que o efeito móvel de um regime de governamentalidades múltiplas 

(FOUCAULT, 2008, p. 105-106) 

 Ou seja, o cerne da governamentalidade 

[...] reside, por um lado, na arte de governar, de dirigir, de conduzir a 

conduta dos indivíduos e das coletividades e, por outro, nas maneiras 

singulares mediante as quais os próprios indivíduos dirigem e regulam 

suas condutas. Todavia, essa arte de governar deve ser entendida num 

sentido plural, haja vista que, na história, podemos identificar várias 

modalidades de governamento, tais como a pastoral, a assentada numa 

razão de Estado, a liberal e, mais recentemente, a neoliberal. Em 

Nascimento da biopolítica, Foucault, a meu ver, parece anexar e 

inscrever a biopolítica nessa questão mais ampla da 

governamentalidade, colocando a compreensão da primeira como 

condicionada ao exame das razões governamentais que presidem o 

liberalismo (e o neoliberalismo). Seja como for, é preciso ter em mente 

que tanto os biopoderes como a governamentalidade neoliberal 

apresentam diversas facetas e/ou dimensões, além de atuarem 

simultaneamente nos níveis micro e macro [...][ intervindo] intensa e 

extensivamente na sociedade, na subjetividade e nas condutas dos 

indivíduos (GADELHA, 2010, p. 14, inserção nossa). 

Dentro da ordem econômica vigente, as leis de mercado representam uma forma 

de governamentalidade que dita os comportamentos, doa padrões gerais de conduta e cada 

vez mais transforma o estranho e o casual em elementos a serem evitados e excluídos, 
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fazendo com que as diferenças e as singularidades dos modos de vida sejam 

desvalorizadas. Estranhamente, a valorização da população, presente nas biopolíticas, 

traz como sua outra face a individualização que solapa qualquer movimento que promova 

a coletivização ética-estética-política. Os professores se remetem às políticas vigentes da 

seguinte forma:  

Elas não são responsáveis pela não-ética, mas elas consagram isso. Elas valorizam a 

não-ética, elas valorizam, exacerbam, incentivam. Agora a política por si só não daria conta se 

não encontrasse pessoas que acolhessem esses ideais de sucesso (Prof. B). 

Ao discutir com os docentes sobre os comportamentos nefastos produzidos pelas 

políticas voltadas para a educação superior brasileira, foram apontadas algumas situações: 

As políticas mexem com as pessoas, claro! Muita gente aí que fica praticando o 

compartilhamento de artigos. Essa história de citações mútuas, “me cita que eu te cito”, pra 

garantir um impacto. Ou de escrever e colocar o outro como coautor e vice-versa. Então as 

pessoas ficam arrumando um jeito de burlar o sistema, né? Muitos usam os alunos de mestrado 

e doutorado para isso também. (Risos).  No fundo os professores fazem de tudo para arrumar um 

jeito de corromper o sistema, né? Aí a pessoa parece ser muito produtiva, mas na verdade é um 

vale tudo essa história, não tem limite (Prof. L). 

Acho que tem muita arrogância, sabe? Acho que arrogância é uma coisa que tá na gente 

até em aspectos que às vezes a gente não imagina, né? ? Chega ao ponto de alguns PH deuses 

tratarem a nós, os professores que se dedicam à graduação, ao ensino e à extensão, como 

invisíveis, sabe? Eles ignoram o que a gente fala, as nossas sugestões. Tem essa arrogância, 

sabe?  Eu acho que sempre teve. Agora eu não sei se tá aumentando ou se eu é que tô ficando 

mais sensível e achando que está piorando (Prof. H). 

A gente vê um querendo derrubar o outro, falar mal do outro, armar por trás, não 

convidar, não indicar. Eu acho que isso prejudica muito a ascensão da pessoa e a sua 

visibilidade. Faço a maior divulgação do trabalho delas. Isso é uma relação saudável. Quando 

as pessoas pesquisam a mesma coisa, elas podem até pensar em parcerias de trabalho e isso é 

interessante (Prof. N). 

Essa coisa interfere na forma como as pessoas lidam com os colegas, alunos, 

orientandos, porque aí você fica cobrando o outro. Você incorpora essa máquina, a máquina não 

é abstrata, você “vira ela”, né?  Aí você cobra também (Prof. M). 

O problema é que como a coisa é tão competitiva, as pessoas exageram um pouco. Com 

os seus alunos, você faz a pressão para que eles publiquem bastante. Então talvez você tenha que 

propor pra eles um problema que seja mais razoável. As agências estão contribuindo de uma 

forma ruim pra ciência quando valorizam muito o número de publicações. A ciência se 

profissionalizou demais, tem muita gente fazendo, os recursos são escassos (Prof. E). 

Acontece que nós avaliamos aos nossos pares e somos avaliados por eles. Eu sou 

parecerista de seis revistas e de cada dez artigos que eu recebo, eu rejeito oito. Já teve artigo 

que eu sabia quem era pelo estilo de escrita e rejeitei. Aí cabe a você naquele momento avaliar. 

Será que eu conheço aquele cara? Será que vale a pena aprovar o artigo dele? Se eu aprovar eu 

posso me beneficiar e isso pode acontecer quando é alguém do teu próprio grupo de pesquisa 

(Prof. G). 
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Existem alguns desvios éticos propositais, como de um cara que falsifica um dado pra 

publicar um paper, pra manter sua bolsa, enfim... Muito pior é a existência de ciência de baixa 

qualidade publicada. Isso tudo advém da pressão por produtividade das agências de fomento e 

não da universidade. Cada um abraça porque almeja um prestígio, essas coisas... (Prof. E) 

Em muitos momentos, ao narrarem as suas trajetórias, os professores nos 

permitiram perceber que muitos dos comportamentos por eles mesmos questionados, 

quanto aos valores disseminados pelas atuais políticas, são naturalizados e praticados por 

eles mesmos, como nos casos: 

Agora eu também tô escrevendo com aluno, que é uma coisa pra pontuação da pós, 

porque como os alunos da pós têm que ter publicação, eu tô escrevendo com eles. Às vezes dá 

mais trabalho do que eu sentar e escrever sozinha (Prof. N).  

Eu chamei um ex-orientando pra escrever um artigo que ele me mandou, eu corrigi e 

publiquei. Então eu faço muita parceria com ele e publico. Ele manda pra mim o texto...ele não 

sabe escrever bem, então eu corrijo, organizo o texto e publico. Quando eu recebo um convite, 

eu ligo [para ele] e pergunto se ele tem um artigo encaminhado (Prof. N). 

Na época que eu fiz minha pesquisa de pós-doc eu adoeci, mas como a pesquisa era teórica, 

as minhas duas bolsistas ficaram fazendo as coisas pra mim. Além disso, até o meu marido me 

ajudou (Prof. N). 

Sei lá. Se eu quero ser um pesquisador ativo, ser um pesquisador importante, eu tenho que ter 

pessoas pra trabalhar pra mim Tem muitas coisas que elas fazem, ´por exemplo: você pensa num 

problema, gostaria de estudar isso. Eu gostaria de estudar várias coisas, só que eu não tenho 

tempo pra fazer todas as coisas, todos os detalhes dessas coisas. Então, de uma certa maneira, 

existe uma situação de duas vias, quando você tem um estudante, você coloca ele pra fazer esses 

detalhes que eu faria muito mais rápido até. Tem colegas que não querem estudantes porque 

acham que fazem as coisas muito mais rápido. Eu já penso que eu vou ajudar ele e ele vai me 

ajudar. Nesse sentido, é que ele meio está trabalhando pra você porque ele vai estar 

desenvolvendo essa parte da pesquisa. Vai tá aprendendo ali junto e fazendo uma conta que eu 

não teria esse tempo de fazer. O mesmo ocorre com um professor que quer pesquisar um tema e 

quer fazer muitas entrevistas. Ele não terá tempo pra fazer todas. Então vai achar estudantes que 

façam essas entrevistas pra pesquisa dele. Eu vejo como uma relação de trabalho (Prof. E). 

Nestes casos, os docentes acabam transformando as suas angústias causadas pela 

pressão por produtividade em relação arbitrárias com seus orientandos e/ou bolsistas, que 

pode ser entendida como uma relação de poder com características do que Valentim 

(2016) chamou de cafetinagem acadêmica, ou seja, uma relação na qual  

[...] a pessoa [o estudante/orientando] se entrega voluntariamente a (o) 

cafetã(o), inclusive (re)produzindo mundos e sentidos antes criticados. 

Os seduzidos se identificam e se submetem aos sedutores. Identificam-

se com eles e com seus mundos, motivados por desejos de 

reconhecimento e de admissão a esses mundos que enxergam: querem 

ser admitidos ao mundo do sedutor (VALENTIM, 2016, p. 33, inserção 

nossa)! 
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Essas atitudes, propagadas como solidariedade e parceria, mas que na verdade 

representam um desvio ético e um abuso de poder, já começaram a produzir 

subjetividades conformadas com a lógica do produtivismo, na medida em que os 

estudantes naturalizam a submissão. Esse abuso de poder também ocorre quando a Prof. 

N ‘confunde’ autoria com colaboração/revisão. Trata-se de uma espécie de autoria 

‘pressionada’ em que o orientador ou o responsável por um grupo impõe a inclusão de 

seu nome entre os autores. Este tipo de prática chega até mesmo a ser naturalizada e 

considerada uma tradição entre os pós-graduandos que já naturalizaram tal 

comportamento. Há uma prática velada de que, se o orientador revisa, ainda que sem 

contribuições significativas, ele deve ser coautor. 

Nesse sentido, é possível também perceber que algumas orientações de mestrado, 

de doutorado e/ou de bolsistas de extensão, etc. vêm representando uma relação de 

trabalho marcada pela característica taylorista, que separa aquele que planeja daquele que 

executa. O que a universidade está formando? Meros executores, cumpridores submissos 

de tarefas acadêmicas ou pesquisadores que manterão a ciência em desenvolvimento? 

Estamos formando meros papagaios acadêmicos pertencentes a times que disputam 

migalhas de prestígio e reconhecimento ou intelectuais capazes de produzir pesquisas 

inventivas, alçando voos próprios? Que subjetividades produzimos nos novos 

pesquisadores, a partir dos atos e práticas vigentes na academia?  Uma coisa é orientar 

uma pesquisa alheia, outra é produzir em parceria e outra é colocar alguém para pesquisar 

de forma subserviente para si ou para você. 

É, portanto, fundamental refletirmos a respeito dos padrões de sucesso 

que nos guiam dentro da Academia e quais ideais de sucesso nos guiam 

como acadêmicos. O que estamos dispostos a fazer para atingir esses 

ideais? E, neste sentido, também parece importantíssimo pensarmos a 

respeito de quais os ideais de sucesso e valores que nossas atitudes 

diárias ajudam a construir nas demais pessoas com as quais nos 

relacionamos na Academia (VALENTIM, 2016, p. 32). 

Sem dúvida, as atuais políticas voltadas à educação superior que buscam adequar 

os professores das IFES aos princípios de eficiência, eficácia e produtividade têm afetado 

as relações interpessoais, principalmente daqueles que naturalizam que produção é 

sinônimo de produtivismo nos moldes das agências de fomento e avaliação, o que não se 

restringe mais aos professores que atuam nos PPG.  
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Atualmente, vivenciamos e compartilhamos uma cultura acadêmica globalizada, 

na qual o sucesso docente depende do empreendedorismo, da gana de captar recursos 

custe-o-que custar, ainda que isso seja sinônimo de abdicar da autonomia, da própria 

capacidade crítica e de boas relações interpessoais. Hoje, mais do que nunca, é preciso 

ser proativo: ser um empreendedor que se antecipa aos pares, que vive em função da 

busca de prestígio e reconhecimento acadêmico.  

Nesse sentido, é preciso vencer a competição, sendo fundamental se destacar, 

publicizar a sua produção científica, se diferenciar na sociedade do espetáculo (LLOSA, 

2013), fazendo “um “nome” próprio, conhecido e reconhecido, marca que distingue 

imediatamente seu portador, arrancando-o como forma visível do fundo indiferenciado, 

despercebido e obscuro no qual se perde o homem comum” (BOURDIEU, 2013, p. 121-

122). Portanto, o que está em disputa no capo científico é, principalmente, “o monopólio 

da autoridade científica” (ibidem, p. 112) e não a venda do conhecimento no mercado, 

pois este vale muito pouco. Não é o capital econômico que se disputa no campo científico, 

fundamentalmente, mas a autoridade científica. 

Para isso, é preciso estar ‘em todas’, citar, ser citado, fazer aparecer a sua imagem 

e o seu trabalho, ‘vender o seu peixe’, ser diferenciado, destacado, uma vez que isso pode 

garantir, sobretudo, prestígio acadêmico, tanto para si quanto para a instituição à qual se 

está vinculado. O fundamental é crescer (a produção) e aparecer diante dos pares- ser 

reconhecido academicamente, ter visibilidade, pois quem legitima o jogo são os pares-

concorrentes. 

Para tanto, cada vez mais se tornam usuais as estratégias de fomento da 

produtividade que ultrapassam o limite da ética: plágio, autoplágio, coautorias que nunca 

existiram, fatiamento de resultados de pesquisas científicas, etc. Em outras palavras, o 

que se encaixa bem no momento é a declaração do líder chinês Deng Xiaoping de que 

“não interessa a cor do gato, desde que ele cace o rato”. Rato esse que é sinônimo de dar 

conta da alta produtividade, da competitividade do mercado para que se possa obter 

reconhecimento e autoridade científica111. 

                                                             
111 Espécie de legitimidade ou poder social conferido a um sujeito, considerando sua posição no campo 

científico, podendo ser convertido em outras espécies de capital científico. A sua autoridade científica está 

proporcionalmente ligada ao reconhecimento no campo, uma vez que quanto maior o prestígio da pessoa, 

menor será sua chance de ser julgada ou examinada externamente. Quanto mais autônomo for o campo, 

menores as chances de o reconhecimento vir de fora dele (BOURDIEU, 2013). 
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Apesar disso, temos que reconhecer, mediante as narrativas dos professores 

entrevistados da UFF, que está em processo uma nova configuração do trabalho docente 

dos professores nas IFES, com os efeitos mais capilarizados possíveis, dificultando as 

resistências. Mesmo assim, é possível resistir às políticas de avaliação e fomento da 

educação superior, já que pontos de resistências estão em toda a rede de poder. Entretanto, 

não convêm acreditarmos que sempre mudaremos o mundo radicalmente ao resistir a 

essas políticas. Foucault (2015, p. 104-105) afirmou que: 

[...] não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande Recusa – 

alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. 

Mas sim resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, 

necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 

planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao 

compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício. [...]. As resistências 

não se reduzem a uns poucos princípios heterogêneos; mas não é por 

isso que sejam ilusão, ou promessa necessariamente desrespeitada. Elas 

são outro termo nas relações de poder; inscrevem-se nessas relações 

como interlocutor irredutível. Também são, portanto, distribuídas de 

modo irregular: os pontos, os focos de resistência disseminam-se com 

mais ou menos densidade no tempo e no espaço, às vezes provocando 

o levante de grupos ou indivíduos de maneira definitiva, inflamando 

certos pontos do corpo, certos momentos da vida, certos tipos de 

comportamento. Grandes rupturas radicais, divisões binárias e 

maciças? Às vezes. É mais comum, entretanto, serem pontos de 

resistência móveis e transitórios, que introduzem na sociedade 

clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam 

reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os 

remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões 

irredutíveis. 

 Ainda que criar pontos de resistência às políticas de avaliação e fomento da 

educação superior seja possível, talvez seja necessário dar um passo a mais e decifrar 

outros mecanismos do poder presentes no contexto da UFF, uma vez que nem todas as 

práticas docentes são respostas às condições políticas. É preciso considerar que as 

subjetividades docentes são construídas a partir do encontro com o outro, das relações de 

poder, dos regimes de verdade e dos discursos que sustentam tais relações, que sustentam 

as suas experiências. 

Olha, essas políticas não mudaram nada na minha vida. Eu produzo sem problemas 

estando só na graduação. O que mudou, o que me cansou e fez com que eu nem pedisse o 

recredenciamento, porque EU não quis mais continuar no programa de Pós-Graduação, tem 

muito mais a ver com este tema de relações de poder (Prof. K). 

Eu penso que essa questão do produtivismo participa quem quer, quem tem necessidade 

de destaque e de saciar o seu ego. Agora a questão das relações é o que dá sentido à vida, é o 

que nos faz humanos. Eu existo na medida em que eu reconheço o outro, né? O outro revela a 
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mim mesmo. É a ‘escuta’, a perspectiva relacional. A gente não escuta nem a gente, não escuta 

o corpo da gente. Às vezes tem que ser atropelado, ficar paralítico pra ser feliz. Tem que ter um 

atropelamento da vida pra poder parar e olhar pra si. Nas tradições africanas tem essa expressão 

também. Se o outro me vê, eu existo. Se o outro passa por mim, olha de cara feia ou vira a cara, 

eu perco a existência, porque nós existimos é pro outro. Eu estou apaixonado porque essa 

preocupação tá chegando à universidade. Essa coisa da falta de consciência, como fala Edgard 

Morin, essa coisa da ciência com consciência. É o escuta-te a ti mesmo. É o decifra-te ou devoro-

te. Então essa questão relacional perpassa tudo: Primeiro, a relação minha comigo mesmo, com 

as minhas dores da memória, com as minhas mazelas, com a criança ferida que está em mim, 

com as dores do abandono, do descaso, da não escuta, do atropelamento feito pela família, pela 

escola, feito pela religião...sei lá. Segundo, a minha relação com as coisas, que me possuem, se 

eu bobear; ao invés de eu possuir as coisas, elas é que me possuem. Terceiro, a relação com o 

outro e com o planeta e Quarto, a relação com a palavra e com os sentimentos. Tudo é relacional 

(Prof. B).  

Embora a maioria dos professores entrevistados apontem para a questão relacional 

como um problema que afeta significativamente as suas vidas, foi possível perceber 

também que, normalmente, os professores não se preocupam em tentar desvendar como 

essas relações de poder se exercem concretamente e em detalhes. Predominantemente, os 

professores contentavam-se em denunciar as práticas dos outros colegas, de apontar os 

defeitos no ‘outro’, no adversário, mas não refletiam sobre a mecânica do poder e em que 

medida eles participavam dela, reforçavam-na, como bem observado pelo Prof. B (grifo 

nosso): 

Edgar Morin no livro “Meus demônios”, que dizem que é a autobiografia intelectual 

dele, fala: “Se existe algum demônio que vale a pena ser dominado, são os que eu carrego 

dentro de mim”, mas a gente procura os demônios do outro, demoniza o outro. E o que a gente 

faz com os que estão dentro da gente? As pessoas veem o cisco no olho do outro, mas não veem 

a trave enorme que tá dentro do próprio olho. 

 
Não podemos ignorar, portanto, que é durante o encontro com o outro que o sujeito 

produz sentido para a sua experiência. Cada situação vai exigir um posicionamento, 

criando sentidos únicos, singulares de vivê-la. Alguns encontros passam praticamente 

despercebidos, enquanto que outros são fortes, marcantes e até mesmo violentos, 

desorganizando a forma com que o sujeito vê e lida consigo e com o mundo. Uns 

encontros/experiências produzem satisfação e prazer, outros produzem incômodo e 

angústia em um processo de constituição que nunca cessa. 

Portanto, se a composição de si envolve um processo provisório, que sempre está 

em condições de devir, é impossível dizer que o poder capitalista, que o neoliberalismo 

como governamento ou que o Estado com suas políticas de controle ou planejamento têm 
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a capacidade de destruir o indivíduo. Sempre há margens para que a ordem instituída 

possa ser quebrada ou fraturada para dar espaço à invenção de novas possibilidades.  

Sonho com o intelectual destruidor das evidências e das 

universalidades, que localiza e indica nas inércias e coações do presente 

os pontos fracos, as brechas, as linhas de força; que sem cessar se 

desloca, não sabe exatamente onde estará ou o que pensará amanhã, por 

estar muito atento ao presente; que contribui, no lugar em que está, de 

passagem, a colocar a questão da revolução, se ela vale a pena e qual 

(quero dizer qual revolução e qual pena). Que fique claro que os únicos 

que podem responder são os que aceitam arriscar a vida para fazê-la 

(FOUCAULT, 2010a, p. 242). 
 

O que Foucault chama de arriscar-se tem a ver com a resistência presente no ideal 

nietzschiano, ou seja, com uma resistência que se dá através da prática de si, das 

possibilidades de mudar a realidade com a escolha ético-política que permita novas 

formas de experienciar-se a si mesmo.  

Não se trata mais de uma leitura política em termos de dispositivo de poder, mas 

sim de uma leitura ética, em termos de prática de si, da autoconstituição de si como sujeito 

ético capaz do que Foucault (2014b, p. 33) chamou de uma “moralidade dos 

comportamentos”.  

Mas não é só isso. Com efeito, uma coisa é uma regra de conduta; outra, 

a conduta que se pode medir a essa regra. Mas outra coisa ainda é a 

maneira pela qual é necessário “conduzir-se – isto é, a maneira pela qual 

se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo em referência 

aos elementos prescritivos que constituem o código. Dado um código 

de ação, e para um determinado tipo de ações (que se pode definir por 

seu grau de conformidade ou de divergência em relação a esse código), 

existem diferentes maneiras, diferentes maneiras, para o indivíduo que 

age, de operar não simplesmente como agente, mas sim como sujeito 

moral dessa ação. 

Trata-se, portanto, de fazer um exame da vida através de uma reflexão profunda 

das práticas. Assim, para que os professores caminhem na direção de uma resistência a 

partir das práticas de si, eles precisam se indagar: que práticas estão operando na UFF? 

Os valores que norteiam as suas ações estão vinculados à afirmação da vida ou ao seu 

aniquilamento/enfraquecimento?  Pensar os modos de ação de acordo com um modelo 

instituído é a única possibilidade? Nós sabemos quem somos?  

Depois eu fico pensando a que ponto chegou a sociedade, na qual nós precisamos pagar 

uma pessoa de fora pra falar quem eu sou, tamanha é a distância que eu tenho de mim mesmo. A 

gente desconfia de tudo, não confia em ninguém pra desabafar e partimos do que fazemos com o 

outro! Nós vivemos relações superficiais e num círculo vícioso (Prof. B). 
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De acordo com Foucault (2013b, p. 283), o cerne da questão hoje em dia não é 

“descobrir o que somos, mas recusarmos o que somos. Temos de imaginar e construir o 

que poderíamos ser para nos livrarmos desse ‘duplo constrangimento’ político, que é a 

simultânea individualização e totalização próprias às estruturas do poder moderno”. Ou 

seja, temos que recusar a serialização das subjetividades fabricadas (GUATTARI e 

ROLNIK, 2007) pelas atuais políticas e, paralelamente, romper com o tipo de 

individualidade a que somos submetidos a vários séculos.  

Nesse sentido, não basta olhar superficialmente a realidade e as relações de poder 

aparentes, mas realizar um exercício de estranhamento de si, do outro e do mundo. Não 

um olhar que busca enxergar o óbvio, mas antes compreender o contexto onde as relações 

de força se inscrevem, em uma tentativa de estabelecer formas inventivas de estarmos no 

mundo, de nos situarmos nele, de transformá-lo ao nos transformarmos, “através de um 

trabalho paciente que busca dar forma à impaciência da liberdade” (FOUCAULT, 2013d, 

p. 368). O Prof. K já começou a caminhar nessa direção a partir de nosso encontro.  

Qual teria sido a minha responsabilidade neste processo todo? Foi o que veio... eu 

apontei vários problemas da faculdade, do departamento, da universidade, enfim, é... qual foi a 

minha responsabilidade nisso tudo, nesse papel? Quer dizer, eu fui passivo... que que eu procurei 

fazer?  
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7- O COTIDIANO DE TRABALHO DOCENTE E A SAÚDE DOCENTE NA UFF 

 

Etimologicamente, saúde procede do latim sanitas, referindo-se à integridade 

anátomo-funcional dos organismos vivos (sanidade). Entretanto, estamos diante de um 

termo polissêmico utilizado como ausência de enfermidade em um ser vivo, saudação, 

estado de capacidade, energia, disposição e vigor físico ou mental, sentir-se bem ou não 

se sentir, área do conhecimento e campo de estudo sobre a saúde, etc. 

Na Constituição brasileira, em seu Art. 6º, a saúde é citada como um direito 

social de todo cidadão (BRASIL, 1988). Já no Artigo 196, a saúde é citada como um 

dever do Estado, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). Nesse caso, a 

saúde adquire sentido de assistência à saúde com prioridade para as atividades 

preventivas.  

No passado a saúde era entendida como uma perfeição morfológica que acabava 

enquadrando as pessoas segundo a norma médica que definia quem eram os normais, 

saudáveis e os que eram doentes, em estado patológico (CANGUILHEM, 2011). 

Em 1946, a Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu saúde como “um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções 

ou enfermidades” (OMS, 1946, p. 1).  

Tal conceito, tentou superar a ideia de saúde apenas centrada na perfeição física 

do indivíduo para considerar a dimensão social, ou seja, a saúde como uma resposta do 

indivíduo às condições do meio em que vive. Apesar disso, é considero utópico, na 

medida em que entende a saúde como um completo estado de bem-estar incompatível 

com um ser cuja subjetividade está sempre em processo e, portanto, incapaz de completa 

satisfação, já que toda vez que o sujeito se desterritorializa e reterritorializa (ROLNIK, 

2006), ele cria novas necessidades a serem satisfeitas.  A própria insatisfação resultante 

de um estado de mal-estar pode ser positiva, representando um fator de desenvolvimento 

e aperfeiçoamento, uma vez que costuma ser condicionante poderoso na conduta de 

indivíduos e coletividades.  
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De acordo com Canguilhem (2011), nenhuma média, norma ou estatística é 

capaz de determinar se um indivíduo é normal ou acometido por uma doença. “O ser vivo 

não se relaciona com uma natureza exterior a si, radicalmente estática, mas com um meio 

ambiente habitado por uma história, que é também a do organismo, na medida em que ela 

contribui para constituí-la” (MACHEREY, 2011, p. 273). Dessa forma, a saúde é 

determinada 

[...] pela quantidade de energia de que o agente orgânico dispõe para 

delimitar e estruturar esse campo de experiências e de empreendimentos 

a que chamamos nosso meio. Mas − perguntar-se-á − como acharíamos 

a medida dessa quantidade de energia? Essa medida deve ser procurada 

apenas na história de cada um de nós. Cada um de nós fixa suas normas 

ao escolher seus modelos de exercício. [...]. As normas de um velho 

seriam consideradas coo deficiências do mesmo homem, quando 

adulto. Esse reconhecimento da relatividade individual e cronológica 

das normas não representa um ceticismo diante da multiplicidade, e sim 

tolerância diante da variedade (CANGUILHEM, 2011, p. 232). 

Tancredi, Barros e Ferreira (1998, p. 11) compreendem a saúde como resultante 

das “relações dos homens com a natureza (meio ambiente, espaço, território) e com outros 

homens (através do trabalho e das relações sociais, culturais e políticas) num determinado 

espaço geográfico e num determinado tempo histórico”.  

Nessa pesquisa optamos por adotar o conceito de saúde proposto por Dejours 

(1992), uma vez que também compreendemos a saúde como um processo vivido 

singularmente pelas pessoas ao estabelecerem uma relação entre o sofrimento e o prazer. 

No que se refere à saúde do trabalhador, Dejours, Abdoucheli e Jayet (2014) 

desenvolveram uma abordagem científica, cujo foco é a compreender a subjetividade dos 

trabalhadores e as estratégias de enfrentamento utilizadas por eles para a superação e 

transformação do trabalho em fonte de prazer. Para tanto, ele propôs a criação de espaços 

de discussão no trabalho para que os trabalhadores pudessem expressar a sua voz, seus 

sentimentos, suas percepções e as contradições vivenciadas no ambiente laboral que 

resultam em prazer ou sofrimento no ambiente laboral.  
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O sofrimento112 passa a ser o centro da análise que, articulada às exigências da 

organização do trabalho, revela os modos de subjetivação, principalmente, da classe 

trabalhadora. 

Desde a sua origem etimológica o termo trabalho113 esteve ligado a algo penoso 

e que produz sofrimento (CABRAL, 1983, p. 1774). Ao longo dos séculos, foi adquirindo 

vários sentidos que vão desde a desonra do trabalho escravo à ideia do trabalho como 

realização pessoal e processo de humanização. Porém, somente após a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), é que progressivamente o tema das condições de trabalho e suas 

repercussões sobre a saúde do trabalhador foram surgindo a partir das reivindicações 

operárias. “A luta pela sobrevivência deu lugar à luta pela saúde do corpo” (DEJOURS, 

1992, p. 22). 

O sofrimento nos ameaça a partir de três direções; de nosso próprio 

corpo, condenado à decadência e dissolução, e que nem mesmo pode 

dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do 

mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição 

esmagadoras e impiedosas; e finalmente, de nosso relacionamento com 

os outros homens. O sofrimento que provém dessa última fonte talvez 

nos seja mais penoso do que qualquer outro (FREUD, 1996, p. 85). 

No cotidiano do trabalho é comum que a doença do trabalho seja apontada como 

um problema pessoal e subjetivo, nesse sentido, a responsabilidade pelas adversidades 

das condições de trabalho são transferidas ao trabalhador. Entretanto, entendemos que a 

doença é inseparável das relações que os sujeitos estabelecem com seus corpos e/ou com 

os sistemas materiais, sociais e culturais envolvidos e articulados na relação de construir 

e desconstruir sentidos, interesses, afetos. 

Dessa forma, a articulação entre saúde e trabalho é entendida como um 

dispositivo-rede por ser produto das histórias de vida que se articulam e criam outras 

histórias. Assim, o corpo não pode ser apenas entendido sob o aspecto orgânico e 

desconectado das condições de trabalho, da história dos sujeitos e das suas condições de 

saúde.   

                                                             
112 Para Dejours, Abdoucheli e Jayet (2014), o sofrimento é o campo que separa o a doença da saúde. 

113 Segundo Roque Cabral (1983, p.1774) o termo trabalho, em sua origem etimológica (tripalium), 

significa instrumento de tortura composto por três varas cruzadas, ao qual se prendia o réu. 
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Nessa linha de análise, a saúde do trabalhador é constituída a partir da relação 

entre o seu labor, o seu pensar e o seu sentir, ou seja, está diretamente articulada à 

produção de subjetividades e de territórios existenciais (GUATTARI e ROLNIK, 2007).  

  Assim sendo, as relações entre trabalho, territórios existenciais e sistemas 

maquínicos não serão mais uma questão da qualidade do bem-estar, mas antes práticas e 

realidades coletivas experienciadas de forma singular pelos trabalhadores.  

É preciso salientar que embora hoje seja vasta a literatura que envolve a temática 

da saúde do trabalhador, tanto no contexto internacional (FREUDENBERG, 1974; 

MASLACH e JACKSON, 1981; DEJOURS, 1992; SELIGMANN-SILVA,1994; 

COOPER, 1996; GOMEZ-MINAYO, 1997; GIL-MONTE e PEIRÓ, 1997), quanto no 

nacional (IAMAMOTO, 1985; GUIMARÃES, 1992; ALVES, 1999; HELOANI, 2003; 

ZANELLI, 2004). 

Já os estudos para caracterizar a saúde e o trabalho docente brasileiro são recentes, 

com destaque para os estudos de Reinhold (1985), de Esteve (1999) e de Codo (2006), 

mas a maioria ainda está focada na identificação das doenças laborais por meio de 

inquéritos. 

Entretanto, embora tenhamos o entendimento da saúde como um processo vivido 

singularmente, no Brasil, somente na segunda metade dos anos de 1990, foi introduzida 

a abordagem da qualidade de vida no trabalho com ênfase nas subjetividades. Essa opção 

foi feita por Barbosa (1996) em sua Tese intitulada Qualidade de vida e suas metáforas: 

uma reflexão socioambiental. 

No campo da saúde do trabalhador, Dejours, Abdoucheli e Jayet (2014) apontam 

que as patologias relacionadas ao trabalho estão em ascensão. Segundo eles, as mais 

preocupantes são: 

1- Patologias da sobrecarga – Burnout114; 

2- Disfunções musculoesqueléticas; 

                                                             
114 A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico reconhecido 

como doença laboral, cujo diagnóstico leva em conta o levantamento da história do paciente e seu 

envolvimento e realização pessoal no trabalho. A sua principal característica é o estado de tensão emocional 

e estresse crônicos provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes 

(CODO e GAZZOTI, 2006). 
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3- Patologias pós-traumáticas (consequências das agressões sofridas no exercício 

profissional); 

4- Patologias do assédio (consideradas patologias da solidão, pois a 

desestruturação dos mecanismos de defesa coletivos e de solidariedade tem fragilizado 

os trabalhadores); 

5- Depressões, tentativas de suicídio e suicídio.  

Guarany (2014), em sua tese sobre a saúde dos professores da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sinalizou que abordar o tema do sofrimento psíquico 

que deriva do ambiente laboral atrai a atenção até de leigos. Segundo ela: 

Tocar neste assunto em uma roda de pessoas, em uma fila ou em 

qualquer grupo ou lugar mobiliza rapidamente interessados em discutir 

o assunto, alguns, inclusive, dando testemunhos de experiências 

próprias, de amigos ou conhecidos que viveram experiências 

relacionadas ao assunto. Testemunhos daqueles que acabaram por 

sucumbir e adoecer diante de extensa jornada de trabalho, demandas 

superpostas, de pressões causadas seja por problemas com o estilo de 

gestão, pelas relações estabelecidas com a chefia e/ou colegas de 

trabalho, pelo grande número de tarefas a executar, pela quantidade de 

trabalho pelos quais respondiam ou ainda, por insatisfação com o 

serviço, entre muitos outros motivos (GUARANY, 2014, p. 22). 

Entretanto, Guarany (2014) não considerou que o adoecimento físico possa ser 

também um desdobramento do sofrimento psíquico, como é o caso da Prof. M. 

Agora tá melhor, mas eu já fiquei mal. Já fiquei mal por causa do trabalho. Eu tive um 

período que toda hora eu adoecia! Toda hora eu adoecia! Eu acho que foi estresse, né?! O 

estresse é isso, é quando o corpo tá cansado!!! Eu tive várias coisas, “cara”, foi sobretudo aqui 

na UFF! Eu tive vários problemas de saúde depois que cheguei aqui na UFF. Eu adoeci, várias 

vezes, tive vários problemas. “Tive um negócio”, depois tive outro... infecção, problema... 

infecção urinária, problema intestinal, rinite, toda hora, eu senti que toda hora eu adoeca. Aí eu 

atribuí ao estresse, falei: “não, isso aí não é possível, gente! Toda hora doente...”. Agora eu tô 

melhor... também tô mais atenta porque faço análise e tento cuidar da cabeça, permanentemente. 

Isso ocorre quando o adoecimento psíquico se expande provocando uma 

somatização.   Dejours, Abdoucheli e Jayet (2014, p. 29) explicam que 

Quando o rearranjo da organização do trabalho não é mais possível, 

quando a relação do trabalhador com a organização do trabalho é 

bloqueada, o sofrimento começa: a energia pulsional que não acha 

descarga no exercício do trabalho se acumula no aparelho psíquico, 

ocasionando um sentimento de desprazer e tensão. Mas a clínica mostra 

que essa energia não pode aqui permanecer muito tempo e, quando as 

capacidades de contenção são transbordadas, a energia recua para o 

corpo, nele desencadeando certas perturbações.  
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Assim sendo, qualquer ambiente laboral que esteja permeado por relações de 

poder com dimensão abusiva e/ou violenta deixa espaço para conflitos, medos, angústias, 

ansiedade e até mesmo para a violência psicológica, que podem causar danos à saúde 

física e/ou psíquica dos professores, principalmente naqueles que resistem às práticas 

vigentes, como nos alerta Hirigoyen (2002). O fato é que 

[...] a ausência de perspectivas quanto a uma situação de equilíbrio tem 

obrigado as pessoas a se submeterem a um processo contínuo de 

adaptação, o que pode ser um propulsor de sentimentos de apreensão e 

ansiedade crônicos, caracterizando assim, o estresse como inerente a 

este contexto (NICKEL, 2004, p. 16). 

Também Mulato (2008) corrobora com esse pensamento ao afirmar que o 

enfrentamento constante das adversidades, vivido pelo trabalhador, representa um agente 

de risco que compromete a qualidade de vida e do trabalho ocasionando 

[...] danos a sua saúde e bem-estar, com predisposição a: cefaleia, 

tensões musculares, hipertensão arterial, diabetes, impaciência, 

irritabilidade, distanciamento afetivo, absenteísmo, conduta violenta, 

incapacidade de relaxamento, aumento de consumo de cigarro, álcool e 

outras drogas, podendo, assim, chegar à diminuição da autoestima e 

consequentemente até o suicídio (MULATO, 2008, p. 17). 

Santos, Novo e Tavares (2013) entrevistaram três docentes efetivos do curso de 

administração de uma IFES no sul do país. Os professores entrevistados, que atuam em 

regime de D.E., apontaram os seguintes elementos de sofrimento no trabalho:  horas 

excessivas de dedicação ao trabalho; transferência da insatisfação e dos conflitos vividos 

na IFES para a vida pessoal; falta de energia para o lazer e para o convívio com familiares 

e amigos; isolamento; competitividade e falta de colaboração entre os pares; conflitos 

entre grupos de linhas de estudo diferentes; privilégios para alguns em detrimento de 

outros; supervalorização das relações políticas e concentração de poder.  

Assim sendo, não parece ser uma tarefa fácil para os professores das IFES exercer 

uma atividade laboral em condições estruturais precárias e em tempos de exigências cada 

vez maiores por produtividade que intensificam o fazer docente. Esse cenário torna-se 

ainda mais complexo quando permeado por relações cada vez mais corroídas pelo 

individualismo e pela competitividade que produzem novas subjetividades, a ponto de 

fazer da docência universitária uma profissão de sofrimento, nos termos de Dejours 

(1992). 
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Não é por acaso que Batista et al. (2010) e Costa et al. (2013) alertaram que o 

trabalho docente tem sido considerado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

uma profissão de alto risco, por se tratar da “segunda categoria profissional, em nível 

mundial, a portar doenças de caráter ocupacional” (BATISTA et al., 2010, p. 503). 

Nas IFES são recorrentes os comentários negativos acerca dos efeitos das políticas 

vigentes que buscam introduzir os valores do mercado, tais como: metas quantitativas, 

produtivismo atrelado à ascensão na carreira, avaliação quantitativa da produção 

acadêmica como forma de reconhecimento, a intensificação e a competição estabelecidas 

pela busca incessante para atender os critérios exigidos pelos editais de fomento e/ou para 

obtenção de bolsas como forma de suprir o achatamento salarial e as precárias condições 

estruturais geradas pela diminuição dos investimentos nas IFES. 

Na UFF, os elementos ligados às políticas vigentes também foram muito 

mencionados.  Os professores expressam o grande esgotamento físico e mental produzido 

pelo excesso de atividades que lhes consome todo o tempo livre, representando uma fonte 

potencial de adoecimento.  

A política é boa pra fazer você caminhar e ruim porque, às vezes, você deixa de produzir 

porque se subjuga, você mesmo se vê diminuído (Prof. C). 

Eu tive que abdicar um pouco dessa angústia “de ter que publicar, ter que publicar”. 

Essa lógica da CAPES é angustiante porque pressiona. O dilema é encontrar o meio termo (Prof. 

D). 

Agora é complicado, porque se você tem uma banca na segunda-feira e dá aula a semana 

inteira, você vai ler o trabalho o fim de semana, entendeu? Agora, desde que eu fiquei doente, eu 

estabeleci uma rotina obrigatória porque eu tava a ponto de morrer. Meu açúcar foi a 180, meu 

colesterol foi a 350, meu ácido úrico foi a quase 400. Fiquei com gastrite e até reumatismo 

apareceu. Eu comecei a tratar e fiquei com hipotireoidismo. Me deu uma descompensada legal 

(Prof. M). 

É... eu não tenho feito exame, não tenho feito nada, mas eu tenho me sentido ruim. Tô 

sedentário, não consigo botar na minha agenda um espaço... eu acho que eu vou mal da saúde... 

não vou bem não - riso irônico (Prof. F). 

Essas políticas afetam a minha coluna lombar, por ficar muito tempo sentada (Prof. D). 

O que me afeta negativamente nessas políticas é o excesso de carga horária. Eu, neste 

momento, tô dando menos aulas, tô dando carga horária de oito horas porque estou no cargo 

administrativo, mas como eu disse, eu tive... 20 horas. Dava aula direto. Cheguei até a comprar 

microfone, entendeu? Porque perdi a voz. Não tinha professor, não tinha jeito, né? (Prof. F) 

Eu consegui a bolsa de produtividade do CNPq, que talvez seja a única pressão 

produtivista, eu acho. Por outro lado, essa eu considero que é uma pressão que é forte demais, 
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que tá exagerada e, talvez nesses últimos meses, eu tenha me colocado uma certa pressão pra 

poder manter essa bolsa (Prof. E). 

Quando eu entrei nem concurso havia. Eu não sofria com nenhum tipo de pressão. Agora 

essa coisa dos critérios, que aqui pontua menos o ensino e a extensão, viraram uma espécie de 

pressão psicológica porque são muito exigentes e rigorosos. Então de certa maneira tá tendo 

uma pressão pra você... cumprir aquelas metas, pra alcançar uns determinados estágios (Prof. 

H).  

Já senti medo de não dar conta, de “ter que” cumprir uma série de tarefas e pensei: 

“será que eu vou ter saúde? Será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer tudo? ” Eu tenho 

essa angústia, sim. Eu fico com essa questão, às vezes, porque são muitas tarefas, ao mesmo 

tempo (Prof. M). 

A questão das políticas é de saúde! É de saúde!  Escapar é perceber que é uma “máquina 

louca” que fica “moendo” todo mundo, triturando (Prof. M). 

A situação ainda piora quando os professores, visando dar conta de todas as 

atividades, expandem o trabalho para tempos e espaços que deveriam ser dedicados ao 

descanso, lazer, desenvolvimento/manutenção das relações sociais e cuidados com a 

própria saúde. 

Eu tenho muito trabalho, eu sou muito perfeccionista, né? Então, isso demanda um 

trabalho pessoal. Geralmente isso acaba, por exemplo, é... sobrecarregando e eu trabalhando 

em casa. Ontem, por exemplo, domingo, né? É... eu trabalhei muito em casa [lamenta o 

professor]. Às vezes, passo o final de semana fazendo alguma coisa, aí eu penso: “pô, mas eu 

queria tanto ter ido à praia...”. Passo o final de semana trabalhando, entendeu? Então não sei, 

eu já pensei em pedir o desligamento [da pós-graduação], mas o professor da graduação é visto 

como não produtivo, né? (Prof. I) 

O professor trabalha o tempo inteiro e em casa. Hoje eu não me sinto tão cansada, mas 

eu cheguei a ficar muito doente. Fiquei diabética porque eu ganhei 30 quilos quando eu entrei 

aqui. Eu cheguei a 100 quilos por estresse. Minha diabetes é de estresse. Eu não posso ficar 

estressada. Isso acontece com a maioria. Você pode observar. Eu cheguei a entrar em depressão. 

Agora eu tenho que fazer exercício pra sempre como forma de controlar o estresse. Eu tenho 

diminuído muito o trabalho, recuso convites, evito ficar aqui devido às péssimas condições de 

trabalho. Sem ar, sem um computador, sem uma sala adequada de trabalho (Prof. N). 

Pra você fazer isso tudo e fazer com que isso tudo caiba num dia, você tem que esticar o 

dia, “cê” tem que deitar tarde e acordar cedo. Eu tava dormindo... quatro horas por noite, então 

num dia de 24 horas eu passava 20 agindo! E dormia quatro. Eu acho que me esgarçou dormir 

pouco. Noite de sono bem dormida eu acho que ajuda no equilíbrio, né? (Prof. I) 

Há uns dois anos atrás eu peguei quatro alunos que eu tava orientando ao mesmo tempo 

e eu me envolvo muito, tipo, trabalhava até de madrugada. Eu fiquei muito esgotada. Fiquei 

doente. Depois que acabou essa fase eu fiquei muito mal do estômago. Fiquei muito esgotada, ia 

dormir sempre muito tarde, acordando cedo, realmente foi além da conta (Prof. H). 

Lemos (2007), em uma pesquisa feita com os professores da Universidade Federal 

da Bahia, também constatou que a intensificação do trabalho tem causado desgaste físico, 

psíquico e adoecimento, devido ao fato de os professores não conseguirem atender todas 
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as demandas da profissão universitária, sendo necessário invadir o tempo de lazer para 

isso.  

Comumente, essa ‘invasão’ do tempo de lazer não é percebida pelos docentes, ou 

eles a justificam afirmando que seu trabalho é um prazer, e, portanto, um ‘lazer’. Assim, 

como salientado por Sguissardi e Silva Júnior (2009, p. 185), “o trabalho já não é mais 

trabalho, é pura paixão ou puro prazer, que liberariam de culpa toda a eventual 

transgressão das regras da convivência familiar e das relações de trabalho”. Assim, esse 

comportamento, que parece anestesiar os professores dos demais sofrimentos, apesar de 

toda a magnitude de prazer que a criação intelectual e a aquisição e socialização do 

conhecimento possam proporcionar, pode se transformar em uma fonte de desgaste 

familiar e, consequentemente, de sofrimento e adoecimento. 

Eu trabalho 24 horas por dia! Eu não consigo nem explicar isso às pessoas direito. Então 

eu tô vendo um filme, eu falo: “hum, isso aqui tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo outro...” 

Então eu tô em casa, eu tô lendo um livro, minha esposa reclama: “para de ler, para de estudar, 

para de ver, para de fazer”! No domingo, o que você tá fazendo? Lendo, porque estou estudando 

pra poder aprender! Então, isso é uma dimensão que fica oculta ao trabalho.... Eu me sinto com 

dedicação exclusiva, mais do que a lei determina. Se eu não mergulhar nesse negócio, como é 

que eu posso lecionar sobre isso? (Prof. F) 

O professor tem pouco tempo, ele tem pouco lazer, tem pouco ócio, ele tá o tempo todo 

ocupado! Primeiro porque mesmo no momento que deveria ser o ócio dele, ele se diverte muito 

estudando! Então ele tá estudando, ele tá lendo! Eu sou uma, eu gosto de estar estudando, pra 

mim o ócio é ficar lendo... Agora, é, tem que fazer os “troços chatos”, tem que fazer os relatórios, 

a burocracia, eu tenho que fazer. Aí depois tem que corrigir as provas, aí depois tem que dar 

aula, aí não sobra tempo! Eu queria ter mais tempo livre pra ir à praia, acho que eu não vou 

mais à praia. Queria ter tempo, às vezes, pra... sei lá... sair de noite. Eu não saio mais também, 

quase não saio mais à noite... queria fazer mais exercício. Isso é o que eu mais queria, era ter 

mais tempo pro exercício (Prof. M). 

Acho ruim parar de trabalhar, porque, inclusive, o trabalho faz bem, por um lado ele te 

ancora. Na realidade, às vezes eu tô até meio “jururu” dou uma aula e saio mais animada, pelo 

menos com a aula, né? (Prof. M) 

Sem falar, que por prazer, o professor da UFF, muitas vezes, trabalha até doente.  

Eu tenho trabalhado, mesmo de licença. Eu atendo os orientandos aqui em casa (Prof. 

A). 

Embora a sublimação e o prazer no trabalho amenizem os efeitos da 

intensificação, eles não são capazes de evitar o desgaste físico, psíquico e o adoecimento 

em longo prazo, principalmente quando o profissional não tem o devido retorno e/ou o 

reconhecimento esperado.   
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Esta impossibilidade, entre o desejo de realizar e a impossibilidade (às 

vezes física, às vezes estrutural) de fazê-lo e se o indivíduo não tem 

como canalizar esta energia para outros objetivos, promove o 

surgimento dos conflitos internos, que de forma exacerbada conduzem 

ao sofrimento (CODO e GAZZOTTI, 2006, p. 58).  

Há 2 anos atrás eu fiquei muito doente. Não é fácil fazer esse monte de coisa. A gente vai 

se descuidando (Prof. N). 

Eu acho que eu sofro mais é com essa lógica de produtivismo! Essa exigência que vem 

de fora pra dentro! Às vezes você embarca na história e se cobra. Isso me faz mal porque eu sinto 

que já sou vítima da máquina. É uma coisa louca quando você ‘saca’ que não é uma máquina, 

mas você mesmo. É uma perversão, entendeu?! [ A máquina] Quer te triturar, ocupar todo o seu 

tempo, ele quer que você fique o dia inteiro na burocracia, fazendo um ‘troço’ que não serve pra 

nada! Você fica refém disso, adoece até. É um horror, né? (Prof. M, grifo nosso) 

O último relato nos conduziu a uma triste surpresa: os efeitos do produtivismo 

também já estão atingindo os professores que atuam apenas na graduação, que estão sendo 

subjetivados por sua lógica, ao retirar-lhes o prazer de estar na universidade. Essa é um 

elemento que contribui com a literatura que aborda o trabalho docente nas IFES. 

Normalmente, as pesquisas apontam que as maiores vítimas do sistema de controle e 

avaliação da educação superior são os professores da pós-graduação. Entretanto, o 

produtivismo que permeia o cotidiano de trabalho das instituições públicas de ensino 

superior vem levando os professores que atuam apenas na graduação a cogitarem a saída 

ou mudança de profissão. Ou seja, também nesse nível o produtivismo vem se tornando 

uma causa de abandono da docência, de desistência e de adoecimento. 

Agora se ela [política de avaliação] começar a me triturar, a dizer que eu não tenho mais 

tempo pra estudar, que tenho que ficar fazendo relatório, relatório, relatório... Aí pode ser que 

eu até saia, posso até pensar nessa possibilidade. Se eu perder esse espaço de gozo, de estudo, 

de pensamento e de investigação acabou a graça, porque isso que é o barato, né?! Ah, o gozo tá 

aí (Prof. M). 

Outro intrigante movimento observado entre os docentes se refere ao círculo 

vicioso que se estabelece quando todos buscam incessantemente competir pelo 

reconhecimento científico e pelo destaque entre os pares. Nessas condições, em que todos 

buscam aumentar sua produtividade para vencer as concorrências dos editais de fomento, 

a exigência quantitativa de produção tende a assumir patamares assustadores que não 

cessam de aumentar, conduzindo os docentes ao que o Prof. E chamou de produtivismo 

‘auto infringível’ e que também adoece. 

Se você quer ser bem visto como um pesquisador reconhecido...e nisso existe o CNPq 

com suas bolsas de produtividade, essas coisas, você deve ter projetos aprovados. Existe uma 

coisa paralela na própria carreira da universidade, que é o seu status na comunidade, onde as 
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pessoas são reconhecidas, então e aí sim, eu acho que existe pressão talvez, mas é algo auto 

infringível. Elas se impõem essa pressão, mas não vejo nenhuma pressão do governo pra isso, 

nenhuma política do governo voltada pra isso (Prof. E). 

Angústia sim, quando a coisa não anda, quando eu não tô produzindo, quando não estou 

tendo ideias, mas isso hoje é menos. Mas já houve muito momento de angústia sim quando você 

se compara com os outros e se vê atrás. A competição é a base da carreira acadêmica e isso gera 

um certo medo e angústia (Prof. C). 

Eu me envolvo muito. Eu tava fazendo um balanço das comissões e eu descobri que tava 

numas três ou quatro comissões... Meu Deus do céu! (risos) ... isso é um problema, porque você 

acaba assumindo voluntariamente um monte de compromissos e depois chega de noite, na hora 

de dormir, “cadê que dorme”, né? Essa noite eu acordei três horas da manhã e aí, assim, 

cansado, com sono, querendo dormir! Mas a cabeça não obedecia ao cansaço do corpo. E aí 

ficava... e... não sei o que, e PIBID, e... o programa, e as orientações, e “tem que entregar isso, 

tem que entregar aquilo”, olha, foi duro voltar a dormir. Tem dia que eu não consigo dormir 

porque a ansiedade é grande e a cabeça não para e tal. Aí eu faço o uso de um remedinho, que é 

aquele Rivoltrilzinho  0,25, sabe aquele sublingual? É, eu faço uso! (risos). Aí, geralmente, eu 

durmo uma noite direto, assim, de sono, não é? E me faz bem o sono. Ah! Como o sono é 

fundamental... (Prof. I)! 

O Prof. G acredita que o adoecimento também possa acontecer devido à falta de 

orientação e a troca de experiências entre os professores, pois dificulta, para os mais 

novos, a compreensão dos pormenores da carreira, gerando uma instabilidade que produz, 

além de diversos conflitos internos, frustração, tensão, estresse e adoecimento. 

Esse produtivismo, às vezes, é ignorância, falta de conhecimento do que precisa ser feito. 

Você vê casos de adoecimento, de cansaço, de estresse que pode ter como causa essa exigência 

da produção? Pode. Agora todos os casos...Eu acho que é uma má compreensão do que é essa 

relação entre produtividade e produtivismo, a outra é essa falta de transparência sobre o que é 

a carreira docente. Eu vejo colegas fazendo tudo ao mesmo tempo, pesquisa, extensão...cara, isso 

mata, mas não há necessidade disso. As coisas surgem. Você não precisa ser o capitão de tudo. 

Se você fizer tudo direitinho naquela carga horária de 40 horas... Então é aquilo, cabe também 

a gente falar não. Alguma produção tem que ter, mas a quantidade dá pra regular (Prof. G). 

Gostaria que tivesse melhor definição das atividades, tivesse não só um plano de 

carreira, mas uma definição das atribuições dessas atividades mais esclarecidas. Isso ajudaria 

os colegas que querem ingressar. Olha você vai dar 8 horas na graduação, você pode ir pra pós 

desde que cumpra certos requisitos que vão variar de programa pra programa, que quando a 

gente trabalha na pós é mais intenso, trabalha mais porque tem outras atribuições, mas também 

na graduação tem coisas maravilhosas feitas, orientações de monografias, revisão de periódicos. 

Se tudo isso fosse mais claro, ajudaria as pessoas a escolherem e criarem menos frustração e as 

pessoas adoeceriam menos. Muitos buscam incessantemente se credenciar à pós-graduação, sem 

refletir se aquela realidade lhe fará bem ou não. Então uns adoecem por não se adaptarem à pós 

e outros adoecem por se sentirem frustrados por não conseguirem se credenciar. Enquanto isso, 

tem muita coisa legal a ser feita também na graduação.  

Enquanto a gente não tem uma definição melhor das atividades e entende que todas são 

reconhecidas como legítimas e valorizadas... isso...isso colabora pra gente adoecer, porque 

enquanto a gente não percebe esse jogo, a gente vai querendo fazer tudo e isso realmente esgota, 

você não fica bom em nada e o investimento é inumano. Isso tudo ajuda no adoecimento porque 

envolto em tanta atividade você acaba não fazendo a prevenção necessária e não se cuidando 

direito. (Prof. G). 
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Em muitos casos é preciso que o professor chegue ao limite para que repense as 

práticas nocivas que imputa a si mesmo.  

Então houve um momento, assim, em que eu tive, à beira de uma depressão. Aí procurei 

esses tratamentos alternativos com floral, que... sempre me fizeram bem, mas naquele momento 

não resolveu. Aí eu procurei um médico. Aí eu precisei de remédios, precisei da química, não é? 

E precisei muito do apoio desse médico e, Claro, o apoio da família, né? Principalmente da 

minha mulher, meus filhos “e tal”. De lá pra cá, quando eu fico muito assoberbado, eu sinto que 

eu tô acelerado, em descompasso com o ritmo da vida, aííí... é o momento que eu preciso me 

cuidar, né? (Prof. I) 

O perigo é que para algumas pessoas já não haverá mais tempo, resultando em 

mortes repentinas. O fato é que 

O pessoal vive sob pressão. As horas suplementares efetuadas e a fadiga 

se fazem sentir a tal ponto que as preocupações extraprofissionais 

desaparecem pontualmente da esfera das preocupações imediatas. As 

repercussões sobre a vida privada e familiar são notáveis. O tempo 

privado é invadido por preocupações profissionais. O despertar noturno 

devido à inquietação do trabalho é frequente. Os conflitos familiares 

podem, também, explodir (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2014, 

p. 79). 

Se você fica angustiado em muitos momentos isso interfere na tua vida particular. Você 

fica irritadiço. Dentro de casa, você acaba sendo meio grosso com as pessoas (Prof. C). 

A lógica do produtivismo, aliada à precarização e intensificação do trabalho nas 

IFES vem desencadeando um nível suicida de labor. Essa situação pode ser facilitada ou 

complicada em função do ambiente institucional e das relações que nele se estabelecem, 

uma vez que o suporte social pode ser um fator determinante entre a satisfação laboral e 

o sofrimento. Poder contar com o suporte social adequado no trabalho está associado com 

maior satisfação, melhores possibilidades de lidar com situações estressantes e, 

consequentemente, com a melhora das condições de saúde física e mental (SORATTO e 

RAMOS, 2006). 

Compartilhar com aqueles que enfrentam os mesmos problemas, as 

mesmas dificuldades, obter apoio daqueles que já passaram por 

situações semelhantes; a sensação de não ser o único, de ter outras 

pessoas que entendem o que estamos vivendo num determinado 

momento, justamente porque experimentam ou já experimentaram o 

mesmo é algo muito especial e tem de fato consequências positivas não 

só no trabalho, mas em qualquer situação (SORATTO e RAMOS, 2006, 

p. 276). 

 

Eu senti angústia. eu fiquei muito solitária muito tempo. Tinha uns professores antigos 

da casa, então era difícil você compartilhar a tua ansiedade com professores antigos. Eu não 

tinha abertura.  Confesso que tinha um certo elitismo: “Eu sou professora mais antiga que você. 

Eu sei mais que você. Você é mais nova (Prof. N). 



261 

 

Eu acho que tá muito confuso, que as pessoas estão muito individualistas. Agora eu tenho 

pra mim que é a falta de um projeto coletivo (Prof. N). 

Mais do que nunca, o coletivo é necessário, porém, como nunca, ele é interditado. 

Dizemos isso porque as relações interpessoais que se estabelecem na UFF também são 

elementos de adoecimento docente. Os ‘ilegalismos’, o ‘corporativismo’, o 

‘clientelismo’, os ‘grupinhos fechados’ foram os termos encontrados para expressar uma 

organização do trabalho penosa, que não está pautada apenas na hierarquia e na legalidade 

previstas em uma instituição pública. Então, enquanto alguns reclamam da falta de 

hierarquia, outros reclamam e se ressentem da falta de regras gerais pautadas nos valores 

de cooperação, de confiança e de solidariedade. 

De acordo com a psicopatologia do trabalho (DEJOURS; ABDOUCHELI; 

JAYET, 2014), que tem por objetivo estudar as relações entre condutas, comportamentos, 

vivências de sofrimento e de prazer; assim como, estudar a organização do trabalho115 e 

as relações sociais de trabalho, há uma distância importante entre a organização do 

trabalho prescritivo e a organização do trabalho real. A organização prescritiva possui 

uma concepção mecanicista da relação do sujeito com o ambiente de trabalho. Ela está 

pautada na racionalização das atividades à semelhança do modelo taylorista, do ‘siga o 

manual’. Tal concepção pressupõe que o trabalhador apenas reaja aos estímulos do meio 

físico, sem que seja a ele possível pensar ou escolher a forma de execução de seu labor. 

A organização do trabalho real apresenta uma dimensão subjetiva ao pressupor que o 

sujeito aja, que ele busque atalhos para a melhor realização de seu trabalho, fazendo 

operar a prática dos rearranjos, dos quebra-galhos, e é aí que se estabelece a interface 

entre o trabalho e a saúde mental.  

Na organização do trabalho real, esses rearranjos implicam em passagens 

obrigatórias fora da legalidade, em riscos que, em situações desfavoráveis, envolveriam 

a responsabilidade de seus operadores que não estarão mais ‘acobertados’ diante da lei.  

Enquanto essas passagens são utilizadas para superar as insuficiências, as 

incoerências, envolvendo todos em movimentos inventivos, de cooperação e de interesse 

                                                             
115 Por organização do trabalho designamos a divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa (na medida em que 

ele dela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, as questões de 

responsabilidade, etc. (DEJOURS, 1992, p. 25) 
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mútuo, predominam a confiança e o prazer, como formas de reconhecimento de uma 

prática que é coletiva.  Entretanto, quando esses quebra-galhos não atendem os interesses 

gerais, eles deixam de ser ‘acobertados’ e passam a ser denunciados, combatidos. Nesse 

momento, a sensação de prazer se dissipa, dando lugar à desconfiança e, 

consequentemente, a um mal-estar que pode desembocar na diluição das relações sociais, 

da cooperação e da solidariedade (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2014). 

Quando o interesse deixa de ser coletivo, os quebra-galhos começam a ocorrer por 

meio de táticas de segredo entre os ‘cúmplices’, ou seja, engendrando a formação de 

particularismos, de um racismo (FOUCAULT, 2005b) que combate a diferença, 

defendendo a sua espécie ou grupo para que prevaleçam. Instauram-se os conflitos e a 

descompensação psicopatológica.  

O desafio, a desconfiança, a raiva, o rancor, a vingança, até mesmo a 

sabotagem se insinuam nas relações de trabalho [...]. Assim que se 

atinge esse nível de tensão, as descompensações psiconeuróticas 

individuais, que não são contrabalanceadas pelas solidariedades já 

desestruturadas, tornam-se a ocasião de críticas ainda mais acentuadas 

de toda parte, e provocam até mesmo o desencadeamento de crueldades 

em nome das defesas particularizadas (DEJOURS; ABDOUCHELI; 

JAYET, 2014, p. 53). 

  O que no início era utilizado para facilitar o desempenho laboral se volta contra 

os próprios sujeitos, que passam a disputar entre si os benefícios e os privilégios possíveis. 

O que gera muitas brigas e desentendimentos que retiram o prazer do professor, levando-

o ao sofrimento.   

Assim, eu trabalho pouco, mas as práticas que eu presenciei e presencio aqui... A 

universidade tá doente porque ela não é transparente e não há um trabalho coletivo, as pessoas 

estão cada qual cuidando do próprio umbigo. Agora, eu não sei em que ponto da doença tá isso, 

se é endemia ou epidemia (Prof. K). 

Eu acho que isso aqui é muito estressante e, às vezes, fico triste com isso. Já tive vontade 

de largar tudo (Prof. B). 

Não sou de briga, não consigo ter respostas na hora e... depois eu fico pensando “porque 

eu não falei isso, porque eu não falei aquilo”, mas dá aquele, “a voz”, sabe aquela coisa “de 

prender a voz” na garganta e você não consegue falar? A vontade é de chorar. Então, na época 

aquilo me fez muito mal. Sabe aquele mal de você sentir uma dor física, do coração apertado, 

dor no peito e aquilo o tempo todo na minha cabeça, eu não parava de pensar (Prof. H). 

Isso aqui é um ambiente totalmente doente. Uma vez uma professora disse assim: “Se 

cercar é um hospício, se cobrir é um circo”. Eu concordo. Isso aqui é uma casa doente. As 

relações são horríveis. As pessoas vivem com ‘picuinha’ por qualquer coisa. Se falou uma 

coisinha, exige retratação, um e-mail.... Isso.... Olha, o que tem de gente doente aqui não é 

brincadeira! (Prof. B) 
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Acho que as duas coisas [adoecimento na instituição e nas pessoas] estão acontecendo: 

Dialética... uma coisa influencia a outra e criam a realidade que nos envolve, seja silenciando, 

contradizendo ou reforçando (Prof. J, inserção nossa). 

Nós sofremos pela nossa relação com a instituição, sofremos nessa 

relação; [...] é a instituição em nós, o que em nós é a instituição, que se 

encontra sofrendo. [...]. Nós sofremos pelo fato institucional em si 

mesmo, inevitável-mente: devido a contratos, pactos, comunidade e 

acordos inconscientes ou não, que nos unem em uma relação 

assimétrica, desigual, na qual a violência necessariamente é exercida, 

na qual se experimenta necessariamente a distância entre a exigência e 

[...] os benefícios esperados. Sofremos com o excesso da instituição, 

sofremos também com a sua falha, com o seu fracasso para garantir os 

termos dos contratos e dos pactos, para tornar possível a realização da 

tarefa primária que motiva o lugar dos sujeitos no seu seio. Mas 

sofremos também, por não compreendermos a causa, o objeto, o sentido 

e a própria razão do sofrimento que aí experimentamos (KÄES et al., 

1991, p. 51). 
 

Há, também, um assédio moral subliminar muito forte, que se estabelece quando 

as pessoas não aderem a determinados grupos e interesses. Ele também ocorre nos casos 

em que os professores pressionam os seus orientandos por produtividade. O fato é que a 

universidade, e nesse caso particular a UFF, vem se tornando um ambiente hostil. 

Já vi pessoas muito entristecidas mesmo, por causa de algumas situações de trabalho, 

algumas delas até se aposentando por causa de problemas de relacionamento (Prof. H). 

Esse ambiente hostil também vem fazendo com que seus professores e, 

provavelmente, muitos estudantes cheguem ao limite do estresse. Um dos resultados disso 

é que os docentes estão consumindo mais álcool e outras drogas. 

Era um inferno. Eu estava 10 anos sem fumar e voltei a fumar quando eu entrei na 

Faculdade (Prof. N). 

Portanto, o processo saúde/doença e a qualidade do que se produz estão, 

intrinsecamente, relacionados com a cooperação, a confiabilidade, os 

valores morais e éticos estabelecidos entre as pessoas no meio de 

trabalho. Na medida em que entendemos o trabalho como um meio que 

solicita arbitragens, engajamentos e escolhas, podemos pensá-lo como 

patogênico se essas interlocuções entre homem/mulher-tarefa e com os 

pares ficarem impossibilitadas ou reduzidas (MASCARELLO e 

BARROS, 2007, p. 109). 

Em muitos casos, os docentes percebem que mudanças psicológicas são 

provocadas pelas relações estabelecidas no ambiente de trabalho. Eles apontam casos de 

insônia, irritabilidade, desânimo, insatisfação, estresse, depressão e até burnout 

entretanto, têm dúvidas quanto aos sintomas de adoecimento porque não buscam um 

diagnóstico, um tratamento e, muito menos, o devido afastamento para tratamento de 
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saúde. Essa condição demandaria uma nova pesquisa com vistas a avaliar, nesses casos 

silenciados, qual o nível de adoecimento desses docentes. 

Eu acho que as relações humanas na universidade podem estar adoecendo os professores 

sim. Posso falar de mim, vou dar um exemplo além da insônia, que nem vou dizer que seja 

adoecimento: hoje eu explodi com um professor, porque pela terceira vez seguida ele avançou o 

meu tempo de aula, aí eu explodi e xinguei o professor. A aula termina às nove e já eram nove 

horas ou mais. Não me controlei. Não sei se isso é sintoma, mas é estresse, né? A gente acaba se 

estressando, porque essas pessoas não pensam no outro. Eu já explodi uma outra vez antes 

quando uma professora avançou meia hora. Isso é uma falta de sensibilidade e respeito, sabe? É 

uma coisa insignificante, na verdade, é insignificante, mas, três vezes seguidas.... Eu não sei se 

isso é adoecimento (Prof. K).  

Não acho que tenha tido um problema de saúde relacionado ao trabalho. O que te falei, 

talvez tenha ficado algumas noites no ano sem dormir e estressado com alguma coisa (Prof. F) 

Minha saúde não está boa. Estou de licença atualmente. Estresse extremo (Prof. J). 

Eu falei que tô perdendo o sono, e como eu nunca tive problema de sono, eu acho que 

foram as reuniões que me deixavam irritado. Eu ficava tenso, mas não cheguei a me licenciar. 

Cortei o mal pela raiz: saí da Pós. Foi uma questão de garantir a saúde (Prof. K). 

Para além disso, uma questão relevante é que não há discussões que orientem os 

professores a reconhecer quando os danos à saúde são causados pelo ambiente de 

trabalho. Em função disso, os docentes deixam de perceber que as práticas nocivas que 

constituem o cotidiano de trabalho docente são, na verdade, acidentes de trabalho, 

demandando licença para tratamento de saúde e o seu necessário registro como tal. Assim, 

quando os professores buscam apoio médico para as questões psicológicas, eles acabam 

deixando de relatar ao profissional da saúde que as motivações de seu adoecimento estão 

relacionadas ao ambiente laboral, fazendo com que um problema gerado na instituição 

seja imputado exclusivamente a ele durante o exame pericial. 

O exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, faz de cada 

indivíduo um ‘caso’: um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto 

para o conhecimento e uma tomada para o poder. O caso, não é mais, 

como na casuística ou na jurisprudência, um conjunto de circunstâncias 

que qualificam um ato e podem modificar a aplicação de uma regra, é 

o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado 

a outros e isso em sua própria individualidade; e é também o indivíduo 

que tem que ser treinado ou retreinado, tem que ser classificado, 

normalizado, excluído, etc. (FOUCAULT, 2005a, p. 159). 

Nessa direção, destacamos o pensamento de Anadergh Barbosa Branco citado por 

Teixeira (2007), quando ela afirma que quase 99% dos benefícios concedidos pelo órgão 

previdenciário para trabalhadores com transtornos mentais foram considerados problemas 

pessoais dos trabalhadores, não relacionados com a profissão. 
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Trata-se de um grande erro de diagnóstico que faz recair sobre o trabalhador o 

rótulo de anormal e daquele que necessita ser “ajustado”. Tal situação, além de classificar 

e punir o indivíduo pelo estereótipo que lhe é atribuído, ainda retira dele os direitos 

trabalhistas. Isso ocorre no momento em que o dano à sua saúde, principalmente o 

psicológico, não é reconhecido como doença do trabalho, já que a evolução é silenciosa 

e o efeito é cumulativo e demorado, impedindo o estabelecimento do momento em que o 

adoecimento se inicia, o que dificulta a percepção do nexo causal entre o trabalho e a 

doença. 

Para além disso, há também uma grande resistência, no caso dos professores 

universitários, para solicitar a Guia de Licença Médica (GLM), bem como em realizar a 

Comunicação de Acidente em Serviço/de Trabalho do Servidor Público (CAT/SP), por 

entenderem que a exposição da sua fragilidade representa um constrangimento perante os 

colegas, que podem se aproveitar disso para hostilizá-los ou desqualificá-los.  

Emagreci bastante, e... fiquei bem mal mesmo, bem mal, mas não tirei licença não. Nunca 

tirei licença de saúde, também não senti essa necessidade, tá? (Prof. H) 

Então as pessoas acabam se afastando de maneira informal. Eu sou totalmente contra 

isso. Por exemplo: um professor não dá aula um semestre porque passará por uma cirurgia e aí 

combina de no semestre seguinte, dar o dobro. Em geral, tudo aqui é feito meio assim e isso 

acontece (Prof. E). 

Se solicitar a GLM para caracterizar um dano físico visível e comprovável já não 

é habitual em função dos acordos informais, quando a motivação é a angústia, depressão, 

ansiedade, enfim, de ordem psicológica, a situação é ainda pior. A pesquisa de Guarany 

(2014) detectou inconsistências entre os dados colhidos via questionários, em que 

professores se classificam como saudáveis, e os relatos colhidos por meio de entrevistas, 

nos quais evidenciam sinais de doenças psicológicas.  

Na UFF, de acordo com as narrativas, isso também ocorre. Por isso, qualquer 

levantamento estatístico para avaliar o adoecimento docente, junto ao setor de Perícia 

Médica da UFF, seria inútil, já que os registros não retratam a real condição de saúde de 

seus professores. Ou seja, os professores apenas se remetem à perícia quando a situação 

é mais grave, e, envolve um período de afastamento maior como nos casos de cirurgia.  

Depende do período. Existe um acordo surdo de que tudo bem, de que você pode se 

ausentar, você comunica e depois você repõe e pronto. Agora se fosse por um período mais longo, 

é claro que eu teria que fazer isso. Quanto à doença mental (silenciou/hesitou). Depende. Se fosse 
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uma doença mental que me levasse a babar no corredor e perseguir as pessoas, eu não poderia 

estar no convívio (Prof. C). 

Eu acho que muitos omitem dos pares com medo do julgamento, mas o mais difícil é a 

pessoa se reconhecer com uma doença psíquica. E, às vezes, é difícil pro coletivo indicar e alertar 

aquela pessoa daquela situação. Deveria ter algum tipo de programa que auxiliasse na 

identificação, num diagnóstico. Eu acho que a universidade precisa conversar sobre isso (Prof. 

G). 

 É muito difícil a gente falar isso pras pessoas com as quais a gente identifica, porque no 

Brasil há um preconceito muito grande com as doenças psíquicas, né? Essa é uma coisa que a 

universidade poderia fazer mais, tratar, mas sem terrorismo também. Tem que reconhecer o 

problema, mas não torná-lo uma causa político-partidária porque senão a culpa sempre vai ser 

do outro, do ministério, da reitoria, é claro que eles têm parcela de culpa em muitas coisas (Prof. 

G). 

Dependendo do nível da situação em que eu me encontrasse. Se eu pudesse fazer um 

tratamento paralelo e o médico achasse que eu poderia continuar trabalhando, eu tentaria me 

superar sem sair do trabalho (Prof. D). 

Já tive outras coisas e cheguei a negociar com a chefia. A gente só tira quando a “coisa 

estoura”!!! Quando a coisa é muito mais grave, quando morre ou quando tá internado. Aí não 

tem jeito!!! Tem vezes que você tá exausta, mas aí, bom, isso não é doença (Prof. M). 

Em muitos casos, e isto ocorreu em uma das unidades pesquisadas, o professor só 

toma conhecimento que está doente quando não há mais nada a fazer. O resultado disso 

são óbitos. Quando as chefias negociam as faltas, estão negligenciando a situação e 

dificultando o registro e o consequente desenvolvimento de políticas de apoio à saúde 

docente.  

Enquanto coordenador, eu sempre insisto pro colega ir para a perícia porque isso ajuda 

a institucionalizar. Quando acorre uma vez ou outra a grade permite que a gente compense e tal. 

Apesar disso, eu acho que há muita informalidade em relação a isso, no interior a gente não tem 

perícia. Essa falta de estrutura, principalmente no interior, favorece a informalidade. Acontece 

de flexibilizar, mas o controle da reposição de aulas é muito difícil (Prof. G). 

 A questão da busca pela licença e a consequente comunicação ao setor pericial é 

ainda mais grave quando se trata de uma violência física ou psicológica sofrida no próprio 

ambiente institucional, principalmente porque, nos vários casos de assédio existentes, a 

própria chefia pode ter sido a causa do desequilíbrio da saúde. Ademais, aliado a essa 

dificuldade, os casos de assédio demandam a existência de ‘provas’ concretas ou 

testemunhas para sustentar as acusações. O obter-se as provas é um obstáculo devido às 

características dessa agressão, as testemunhas são ainda mais complicadas, na medida em 

que quando um colega acolhe o outro, se envolvendo ou testemunhando qualquer ato 

abusivo, ele poderá se tornar a próxima vítima. 



267 

 

Embora as pessoas pensem que os casos de assédio são casos individuais e 

pontuais, eles são também coletivos, na medida em que dependem da ética de cada um 

que faz parte desse todo. A omissão não impedirá assédio, muito pelo contrário, ela 

fomentará esses casos, já que os infratores nunca são responsabilizados e continuam a 

agir indistintamente da mesma forma. Portanto, por que diante de situações de 

constrangimentos, humilhações e intimidações, as pessoas nada dizem?  

Não. Até rolou uma história aí de assédio moral, mas eu nem entendi, nem soube, nem 

sei o que é. Agora rolaram uns comentários. Eu vi na internet, mas eu nem quis saber. Eu já 

tenho ocupação demais pra ficar me metendo nas situações alheias. Quanto menos você sabe, 

melhor (Prof. N). 

Antes, se um chefe perseguia alguém, se um empregador fraudava a 

folha de pagamento de seus operários, se alguém violava os direitos do 

trabalho, todo mundo entendia isso como uma coisa errada. A gente 

podia levar essas pessoas à Justiça, desencadear um movimento de 

solidariedade, fazer alguma coisa. [...] Hoje, essas técnicas não são 

apenas utilizadas, como se tornaram legítimas. Faz-se errado e tudo 

bem. [...] Tal consentimento coloca um enorme problema para a maioria 

de nós, porque temos um senso moral. É isso que cria essa forma 

específica de sofrimento, que é o sofrimento ético: um conflito moral e 

emocional consigo mesmo. E atrás de tudo isso se esconde uma 

profunda crise de identidade, pois, se sou testemunha de que meu chefe 

prejudica um colega que não merece isso, mas apesar disso me calo, sei 

que no fundo sou um covarde. E, se me considero covarde, perco a 

confiança em mim e nos outros, porque eles se conduzem como eu. Essa 

desestabilização pode levar à depressão ou a formas mais trágicas, 

como o suicídio, principalmente em locais de trabalho (DEJOURS, 

1999, p. 5). 

Guarany (2014) cita, em sua tese sobre a saúde do professor universitário da 

UFRJ, uma conversa da professora Sílvia Jardim com um servidor do Setor de Saúde que 

dizia que o professor não adoece, morre! O que ele tenta externar é o fato de que o 

professor fica doente, mas por medo de julgamentos, não publiciza seu estado ou o motivo 

dele e, nesse caso, quando os outros veem, já é tarde demais...morreu. Quantos casos já 

tivemos assim na UFF? De que forma o ambiente de trabalho universitário na UFF se 

relaciona com a saúde de seus docentes? 

Poucas pessoas tiram licença, e muitas vezes só fazem por recomendação do próprio 

departamento... porque tá atrapalhando, né? Quando o professor tá atrapalhando pela sua 

doença. Aí ele... o departamento vai e até, de uma certa maneira, cobra que o professor “vá lá” 

tirar licença, né? Ou quando a situação é muito drástica mesmo. Quando o professor tá fazendo 

um tratamento de câncer, por exemplo, que aí ele tem que se ausentar por um tempo porque se 

não, né? Vai tocando (Prof. H). 
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A maioria das pessoas negocia reposição e não tira licença pra não deixar a instituição 

na mão, né? Por exemplo, tem um caso de um professor que adoeceu gravissimamente e não teve 

direito nem a substituto. Caso grave. Sério, mas tava trabalhando até outro dia e insistindo em 

trabalhar. Tivemos também o caso da professora [...] que foi apresentada à Perícia Médica à 

revelia dela, mas eu fui contra. A maioria faz tudo pra aguentar (Prof. B). 

Estressado tem muitos, né? Agora depressão acho que é mais velada mesmo. Atestar que 

tá com depressão... acho que já houve alguns casos (Prof. H). 

Nessa esteira, verifica-se que o nexo causal nas doenças do trabalho precisa ser 

profundamente investigado. Deve-se, pois, averiguar como o ambiente de trabalho e suas 

condições atuaram no desencadeamento de doenças psicológicas, psicossomáticas e 

assédio moral, “revelando-se imprescindível, na esfera judicial, a realização de perícia 

para a verificação do nexo de causalidade entre as atividades realizadas pelo trabalhador 

e a enfermidade que o aflige” (TEIXEIRA, 2007, p. 43). 

Tal procedimento de assistência, detecção e intervenção no ambiente de trabalho 

é previsto no Decreto Federal 6.833, de 29 de abril de 2009 (BRASIL, 2009) que institui 

o subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) em seu 

Artigo 3º.: 

Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - assistência à saúde: ações que visem a prevenção, a detecção precoce 

e o tratamento de doenças e, ainda, a reabilitação da saúde do servidor, 

compreendendo as diversas áreas de atuação relacionadas à atenção à 

saúde do servidor público civil federal; 

II - perícia oficial: ação médica ou odontológica com o objetivo de 

avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de suas atividades 

laborais; e 

III - promoção, prevenção e acompanhamento da saúde: ações com o 

objetivo de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no 

aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de 

trabalho (BRASIL, 2009). 

 No entanto, prevenir, diagnosticar ou notificar doenças do trabalho associadas a 

longos períodos de mal-estar docente, como é o caso das doenças psíquicas e de uma série 

de doenças psicossomáticas como o câncer, não é algo simples. Detectar e comprovar o 

assédio sofrido por um professor em seu ambiente de trabalho através de documentos 

físicos ou virtuais já não é fácil, então, como fazê-lo no caso de um olhar de ironia? Como 

caracterizar atitudes de constrangimentos, ameaças e humilhações incessantes, e por 

longos períodos, em situações nas quais não há testemunhas?  
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 Estabelecer uma ligação entre a vigilância médica e a monitorização do ambiente 

de trabalho ajuda a determinar a exposição dos trabalhadores a perigos para a saúde e a 

compreender se uma a doença contraída pelos trabalhadores está relacionada com a 

atividade que desempenham, contribuindo para evitar a recorrência da doença entre 

outros trabalhadores (OIT, 2013, p. 10). 

Apesar deste trabalho não pretender realizar uma abordagem quantitativa, apenas 

a título de exemplo, demonstramos brevemente os dados apresentados pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), com a finalidade de levantar algumas questões. 

Analisando o total de acidentes de trabalho ocorridos do ano de 2010 ao ano de 2013 

(PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015), notamos que os dados reforçam as constatações da 

OIT (2013) de que os acidentes de trabalho estão aumentando em nível global. Porém, 

também percebemos que, na tabela apresentada, a totalidade de doenças do trabalho 

diminuiu de 2010 a 2013, dado que se contrapõe tanto às pesquisas científicas realizadas 

recentemente (CARLOTTO, 2002; CODO, 2006; LEVY, 2006; VIEIRA, 2012, 

GUARANY, 2014), quanto ao anunciado pela OIT (2013). De acordo com essa 

Organização:  

Fonte: Ministério da Previdência Social (2015). Tabela elaborada pela autora da tese. 

                                                             
116 Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

117 Acidentes sem CAT registrada – são aqueles acidentes identificados por meio de um dos possíveis nexos 

causais (Previdência Social, 2015).  

118 Apenas são consideradas doenças do trabalho (profissionais), para o INSS, aquelas registradas através 

da CAT. 

 

Quadro 10 - Acidentes de Trabalho INSS 

 Total Geral 

Com CAT116 

Sem CAT 117 
Total 

Motivo 

Típico Trajeto 
Doença do 
trabalho118 

2010 709.474 529.793 417.295 95.321 17.177 179.681 

2011 711.164 538.480 423.167 100.230 15.083 172.684 

2012 713.984 546.222 426.284 103.040 16.898 167.762 

2013 717.911 559.081 432.254 111.601 15.226 158.830 
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As doenças profissionais, ou relacionadas com a atividade profissional, 

são fonte de extremo sofrimento e perdas no mundo do trabalho. 

Contudo, ainda que sejam anualmente responsáveis pela morte de seis 

vezes mais pessoas do que os acidentes de trabalho, permanecem em 

grande medida invisíveis [...]. Estimou-se que 2,34 milhões de pessoas 

morrem todos os anos em virtude de acidentes e doenças 

relacionados com o trabalho. A grande maioria (estima-se que sejam 

2,02 milhões) morre de um vasto leque de doenças ligadas à sua 

atividade profissional. Todos os dias, 5.500 das 6.300 mortes estimadas 

relacionadas com o trabalho são causadas por diversos tipos de doenças 

profissionais (OIT, 2013, p. 4, grifo nosso). 

Essa situação vem se intensificando, uma vez que as doenças profissionais e do 

trabalho são: 

[...] agravos que geralmente têm evolução insidiosa, se manifestam com 

sintomatologia diversa, que, algumas vezes, não tem uma vinculação 

muito explícita com a atividade exercida pelo trabalhador, isso sem 

contar que, muitas vezes, algumas patologias ainda não têm seu nexo 

com o trabalho reconhecido e incorporado à realidade ocupacional 

brasileira. Por este motivo as doenças ocupacionais sempre tiveram um 

nexo com o trabalho subestimado, situação que pode ser relacionada às 

dificuldades que sempre estiveram envolvidas no reconhecimento do 

nexo destas doenças com o trabalho (TEIXEIRA, 2011, p. 53). 

Estamos diante de um grande paradoxo, pois embora os Cadernos de Atenção 

Básica (BRASIL, 2002), as pesquisas científicas e a própria OIT expressem que o 

trabalho tem sido importante fator de adoecimento e de crescente aumento dos distúrbios 

psíquicos, que podem se desenvolver tanto de forma “silenciosa” ou “invisível”, como 

também de forma aguda, o que constatamos através dos dados estatísticos da Previdência 

Social (2015) foi justamente o oposto. 

O stresse relacionado com o trabalho e as suas consequências para a 

saúde tornaram-se uma questão extremamente preocupante. As 

empresas estão cada vez mais a ser confrontadas com casos de assédio 

psicológico, intimidação, assédio moral, assédio sexual e outras formas 

de violência. Numa tentativa de lidar com o stresse, os trabalhadores 

poderão recorrer a comportamentos pouco saudáveis, tais como o abuso 

de álcool e drogas. Foram identificadas relações entre o stresse e 

doenças músculo-esqueléticas, cardíacas e do sistema digestivo. Se 

prolongado, o stresse relacionado com o trabalho pode contribuir para 

o surgimento de doenças cardiovasculares graves. Além disso, a crise 

económica e a recessão levaram a um aumento do stresse relacionado 

com o trabalho, da ansiedade, da depressão e de outros distúrbios 

mentais, tendo mesmo conduzido algumas pessoas ao extremo do 

suicídio (OIT, 2013, p. 6). 

Toda essa problemática apresentada permite inferir que as responsabilidades pelo 

adoecimento psíquico, conforme os dados fornecidos pela tabela da Previdência Social, 
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ainda vem recaindo basicamente sobre o trabalhador, uma vez que as responsabilidades 

institucionais continuam sendo negligenciadas e/ou invisibilizadas, já que não há visitas, 

acompanhamentos ou exames nos ambientes laborais, apenas nos trabalhadores.  

A gente sabe que não vai fazer nenhum exame periódico, nem a universidade cobra isso. 

O que eu acho um problema. A universidade deveria cuidar mais dos seus funcionários, porque 

a cobrança lhe obriga. Preventivamente a gente deixa de se cuidar porque as condições de 

trabalho nos levam a isso. Os compromissos vão nos ocupar muito mais do que as 40 horas, 

então o cuidado preventivo fica a desejar. Por sorte eu estou bem (Prof. G). 

Repensar as suas relações faz com que os professores se deem conta de seu 

processo de adoecimento, como podemos perceber na fala do Prof. K:   

Eu acho que as relações humanas na universidade podem estar adoecendo os professores 

sim. Posso falar de mim além da insônia eu explodi com um professor, porque ele avançou o meu 

tempo de aula e xinguei o professor. Não me controlei. Não sei se isso é sintoma, mas é estresse, 

né? A gente acaba se estressando, porque essas pessoas não pensam no outro. é uma falta de 

sensibilidade e respeito, sabe? Na verdade, o motivo foi insignificante. .... Eu não sei se isso é 

adoecimento. 

Enquanto nada é feito para reverter esse quadro de adoecimento laboral provocado 

tanto pelas atuais políticas voltadas para a educação superior quanto pelas relações de 

poder que se estabelecem no ambiente de trabalho da UFF, muitos de seus professores 

vão desanimando e buscando formas de fuga do sofrimento, tais como abdicar da 

profissão docente, abandonando o magistério superior ou se aposentando.  

Agora, no caso a instituição, eu diria que ela está adoecendo. Ela tá doente há muito 

tempo. Não sei se está piorando, que é muito difícil diagnosticar isso. Eu não sei se é o meu 

cansaço com a UFF, porque eu já não tenho mais interesse, estou desesperado pra ‘pular fora’, 

sabe? (Prof. K) 

Eu me sinto mal porque hoje o meu diagnóstico é o de quem gostaria de seguir outra 

carreira, né? Então isso me faz refletir negativamente (Prof. D). 

Nós já tivemos dois casos de aposentadoria compulsória por problemas mentais. O outro 

[um caso atual] também é isso. E se fizer um pente fino vai descobrir que o mal aqui é doença da 

alma, como diria o Freud (Prof. B, grifo nosso). 

Eu começo a me sentir, às vezes, um pouco menos paciente pra fazer certas coisas. Aí eu 

fico pensando assim “ah, agora, começar tudo de novo, refazer isso, mudar...” tudo bem que eu 

acho salutar, mas sabe aquela coisa de você já não ter mais aquela disposição! Isso que me levou 

à conclusão de que tá chegando a hora de parar, tá? Porque eu não consigo mais ter aquela 

mesma alegria! (Prof. H) 

Ao ser perguntado sobre o que deseja hoje para o futuro o Prof. J respondeu: 

Continuar... (Pensativo). 
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Trata-se de utilizar o infinitivo verbal para evidenciar um momento de profunda 

reflexão que o faz desejar apenas continuar, como se já estivesse em processo de 

desistência, no qual continuar representasse, diante da situação enfrentada, um aspecto 

positivo para o docente. 

Enquanto o Prof. J tenta conseguir forças para continuar, outros professores já 

desistiram, sucumbiram ao sofrimento silencioso de anos na instituição. A grande questão 

é a dificuldade que eles têm de encontrar outras formas de prazer, já que se habituaram a 

viver em função das atividades acadêmicas.  

Agora eu começo a me sentir um pouco cansada, né? Com uma certa preocupação de 

aposentar, porque eu acho que isso pra mim vai ser complicado, né? Porque eu gosto muito do 

que eu faço, adoro dar aula! Diferente de muitos colegas meus que ficam mais envolvidos com a 

pesquisa mesmo, o meu, meu, o meu sentimento mais é de, de tristeza de abandonar a sala de 

aula, porque eu gosto disso! Gosto muito de dar aula (Prof. H)! 

Apesar dos sofrimentos causados pelos efeitos das políticas públicas voltadas para 

a educação superior e pelas relações interpessoais praticadas na UFF, TODOS relatam 

grande prazer com o seu trabalho, sendo vocacionados para o magistério.  

Ah! O que eu mais gosto é a sensação de vitalidade que a docência me dá! É, eu me sinto 

vivo e acredito que quando eu me vejo no futuro eu vou continuar vivo por estar lidando com 

jovem, por estar pensando, por estar olhando pro meu país e falando: “que quê eu posso fazer 

pra melhorar esse negócio? Um sentimento que eu ganho com as trocas (Prof. F). 

O que eu mais gosto é dar aula! É aí que eu me sinto feliz! Pra mim, dar aula é uma coisa 

vital! É uma coisa que me faz bem. Tem os problemas, mas é uma coisa que eu preciso até! (Prof. 

M) 

Eu adoro dar aula e me vejo exercendo a maior e mais importante profissão (Prof. N). 

Nesse sentido, foi muito bom refazer com os professores da UFF a trajetória de 

suas experiências laborais, o que de alguma maneira poderá ajuda-los a trans(formar) as 

suas práticas a partir das reflexões realizadas. Ter alguém para ouvi-los, que se interesse 

por eles, que reflita em parceria sobre os prós e os contras de suas trajetórias parece ter 

sido muito bem-vindo, como eles expressaram:  

Ah! Sempre. A gente pensa se as decisões que a gente tomou em determinados momentos 

foram as mais acertadas, mas como não dá pra voltar atrás a gente vai tentar fazer isso daqui 

pra frente (Prof. G). 

É difícil a gente falar da gente mesma, né? Eu não sou de falar muito, não, embora aqui 

eu tenha falado muito. Eu fico muito na minha mesmo, sabe? Agora, quando as pessoas 

perguntam, eu me empolgo, aí eu começo a falar até dos coisas ruins, né? Que eu comentei 

algumas, né? (Prof. H) 
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Eu adorei colaborar porque eu fiquei mais feliz por pensar nas realizações, as 

conquistas, então aí eu me senti feliz. Eu me sinto orgulhosa de ter conquistado o que eu já 

conquistei, mas por outro lado fiquei infeliz por ver que muitas outras coisas poderiam ter sido 

feitas e não foram feitas, não só por minha parte, mas também por parte da própria universidade. 

Coisas que poderiam ter sido levadas adiante e não foram levadas por interesses, né?! Político-

administrativos, né?! Então isso deixa você, meio que infeliz (Prof. A). 

Olha, foi uma grata surpresa saber que tem alguém preocupado com as relações na 

universidade, porque isso afeta a saúde. Pra mim é totalmente novo um tema desse. Eu nunca 

tinha tido acesso a nenhuma outra pesquisa que versasse sobre esse tema (Prof. A). 

Eu sou apaixonado pela narrativa. É um trabalho de humanização mesmo do espaço e 

das relações (Prof. B). 

Ninguém nunca parou pra me ouvir. Não sei, foi bom, parece terapia, né? Assim, muito 

interessante, a gente parar pra falar com alguém... Acho que é bom compartilhar, poder falar é 

sempre bom! Quando a gente fala, a gente racionaliza, faz interconexões... eu tô falando e tô aqui 

pensando: “pô, eu tenho que mexer pra melhorar, tenho que”... sem dúvida, sem dúvida! (Prof. 

F) 

Foi bom participar da pesquisa porque me fez sentir um pouco aliviado, por poder 

compartilhar o que me angustia, atualmente, no âmbito da profissão (Prof. J). 

Ah, é interessante... alguém que quer saber ali do cotidiano, né? Da vida do professor 

que é uma coisa tão anônima, tão invisível (Prof. M). 

Por fim, é possível dizer que não é possível analisar as condições de saúde dos 

professores sem considerar a fluidez de suas subjetividades, pois  

[...] o que é decisivo no trabalho é a engenhosidade, os truques de 

inteligência que driblam os regulamentos para que o sistema funcione, 

saber resolver problemas imprevistos. Mas tudo isso pertence ao 

domínio do invisível: não se sabe avaliar a subjetividade, a inteligência 

das pessoas, a dor que elas sentem, não se sabe avaliar o que elas 

colocaram de si mesmas no trabalho. O trabalho, enquanto 

subjetividade, é um verdadeiro problema, porque a subjetividade não 

faz parte do mundo visível (DEJOURS, 1999, p. 4) 

A tensão provocada pelas políticas vigentes não é a única que rege o ambiente das 

unidades pesquisadas na UFF. Elas apenas acentuam a produção de subjetividades 

serializadas119 e conformadas pela lógica acadêmica do produtivismo. Nesse sentido, o 

ambiente se mostra uma potencial fonte de adoecimento pelo somatório dos motivos 

mapeados com a ajuda dos professores. O fato é que as nossas subjetividades ultrapassam 

o limite do controle de qualquer política pública, devido ao seu caráter fluído. Não há 

como dissociar o trabalho da subjetividade e exatamente por isso podemos dizer que não 

                                                             
119 Segundo Guattari e Rolnik (2007) as subjetividades serializadas são resultado do capitalismo mundial 

integrado que busca igualar tudo por meio de grandes categorias unificadoras e redutoras que impedem que 

se dê conta dos processos de singularização. 
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há como avaliar o produto de um trabalho, principalmente quando ele é intelectual. Sendo 

assim essas políticas vigentes nada mais são do que tentativas de subjetivação para as 

quais sempre há alternativas.  

Enquanto os professores não se deram conta de que, na verdade, estão sendo 

assujeitados e de que sempre haverá possibilidade de criar novas maneiras viver, de 

produzir e trabalhar de forma criativa e baseada na solidariedade e na ética, eles 

continuarão caminhando para uma vida de solidão e de individualismo competitivo, que 

compromete a sua saúde, gerando múltiplos processos de adoecimento.  
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste estudo buscou descrever, segundo a narrativa de 

docentes da UFF das Faculdades de Direito, de Educação e do Instituto de Física da UFF, 

como foram as suas trajetórias profissionais desde o seu ingresso nessa instituição e como 

lidam com as mudanças ocorridas no contexto universitário desde então. Para além disso, 

buscamos pesquisar de que forma o ambiente de trabalho universitário na UFF se 

relaciona com a saúde de seus docentes. 

 

Algumas questões nortearam o desenvolvimento desta pesquisa, dentre elas, 

ressaltamos as mudanças provocadas pelas atuais políticas de regulação, carreira e 

avaliação do trabalho docente dos professores das IFES, a mercantilização da educação e 

as relações de poder que paralelamente atravessam o ambiente das instituições públicas 

de educação superior brasileiras. 

O levantamento bibliográfico realizado identificou estudos que descrevem uma 

constante relação estabelecida entre o adoecimento do professor universitário e a pressão 

pelo aumento da produtividade docente, porém não consideram algumas questões 

relacionais que produzem subjetividades para além das políticas vigentes. Essas pesquisas 

evidenciam um contexto marcado pela intensificação do trabalho, pela competição entre 

os pares, pela pressão por produtividade, falta de apoio aos docentes, por condições 

estruturais precárias e insuficientes para o desenvolvimento do trabalho docente e, 

consequentemente, pelo adoecimento do professor universitário (SGUISSARDI e SILVA 

JÚNIOR, 2009; BORSOI, 2012; SOUSA, 2013; GUARANY, 2014). 

Somado a isso, e não menos importante, buscamos ultrapassar a abordagem 

quantitativa e positivista, que predomina nos estudos que abarcam a temática da saúde 

docente. Normalmente, os estudos sobre a saúde docente tais como os realizados por 

Gueiros (2005), Inocente (2005) e Ferreira (2011) se utilizam de procedimentos 

metodológicos apoiados na racionalidade científica decorrente da concepção cartesiana 

de que a verdade é conhecida a partir dos experimentos objetivos, preferencialmente, 

quantificáveis ou da coleta de dados, como por exemplo a aplicação de questionários e/ou 

métodos survey. 
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Para tanto, utilizamos a cartografia que se mostrou um método capaz de explorar 

a dimensão processual e relacional do trabalho do professor universitário, com atenção 

especial aos efeitos das vivências dos docentes no ambiente de trabalho, que produzem 

subjetividades, interferindo nas condições de saúde desses profissionais. Embora muitos 

autores não reconheçam a cartografia como um método, ratificamos que ela é sim um 

método adequado para lidar com objetos de estudos dinâmicos, principalmente, quando 

lidamos com subjetividades que nunca cessam de se modificar. Para além disso, se 

mostrou um método capaz de quebrar a barreira entre pesquisador e pesquisado, o que 

permite estabelecer um clima de confiança entre ambos, que enriquece a pesquisa. 

Apresentaremos a partir de agora alguns dos aspectos mais relevantes da pesquisa, 

que apontam para a aplicação de uma política pautada em estratégias empresariais que 

inseriu, no contexto universitário público, aspectos gerenciais e performáticos presentes 

no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRESSER PERREIRA, 1995).  

É preciso salientar que as políticas públicas voltadas para a educação superior 

brasileira coadunam com as políticas internacionais voltadas para essa área, que visam 

uma regulação globalizada desse nível de ensino. De maneira geral, essas políticas 

propõem a redução dos investimentos na educação superior, sugerindo que instituições e 

professores busquem uma autonomia financeira, através da captação de recursos externos, 

que lhes permitam sustentar as suas atividades. Nesse sentido, propõem uma 

mercantilização da vida acadêmica, a transformação desse setor em uma grande empresa 

movida por valores capitalistas tais como: competição, ‘meritocracia’, utilitarismo e 

individualismo. 

No momento em que esses valores são incentivados dentro das IFES, 

principalmente através das políticas de remuneração que induzem o professor ao 

empresariamento e das políticas de avaliação docente que tentam submeter os docentes a 

uma produção acadêmica medida quantitativamente, eles, gradativamente, vão sendo 

naturalizados por muitos professores que passam a entender que sucesso é sinônimo de 

quantidade de produção ‘qualificada’ pelas agências de avaliação e fomento, tais como: 

CAPES e CNPq. 

Essas prescrições, relativas às formas de organizar e controlar o processo de 

trabalho, à semelhança do selo de qualidade toyotista, passaram a determinar, via 
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avaliações, as instituições/PPG que receberão maior ou menor financiamento para as suas 

atividades e os professores- operários-padrão- que terão o reconhecimento acadêmico, 

podendo fazer jus a determinados financiamentos para as suas pesquisas 

(EVANGELISTA, 2015).  

Toma corpo uma configuração neoliberal do humano com estatuto e força de 

prática modeladora capaz de produzir subjetividades serializadas no sentido de uma 

lógica de mercado: produzir muito, com qualidade e com o menor custo aos Estados. 

Instaura-se no contexto das IFES, o produtivismo acadêmico representado pela 

adequação ao perfil CAPES:  professores com elevada titulação, com alta produtividade, 

atuantes na pós-graduação como forma de obter um status que lhes proporcione 

reconhecimento e prestígio acadêmicos, empreendedores, que se percebem como uma 

empresa ou uma marca, passando a ver o mundo como um conjunto de oportunidades de 

captação de recursos e as pessoas como obstáculos ou como meros meios para o alcance 

de seus objetivos. 

 Toda essa subjetivação docente produziu efeitos nefastos ao contexto 

universitário. A lógica do produtivismo acadêmico, que tem um fim em si mesmo, tem 

alcançado proporções nunca antes imagináveis. Ela tem levado os professores a 

desempenharem múltiplas funções: professor, pesquisador, escritor, crítico de arte, 

administrador, contador, professor-fundraiser e profissional de marketing. Essa condição 

passa a ser uma das formas de sofrimento acadêmico, já que os professores chegam ao 

limite de sua saúde para alcançar o reconhecimento que nem sempre é possível diante da 

competição extrema. Quando o sucesso e o reconhecimento não são alcançados, o 

fracasso é atribuído exclusivamente ao professor, fazendo-o sentir-se um perdedor, um 

ser depreciado diante dos pares. 

Também a política vigente privilegia o professor atuante na pós-graduação, 

estabelecendo uma diferenciação no ambiente acadêmico tanto entre os professores 

quanto em relação às atividades desenvolvidas. Os docentes que não atuam nos PPG 

passam a ser rotulados de improdutivos, o que na maioria das vezes não condiz com a 

realidade. Consequentemente as atividades de ensino, extensão e também de gestão se 

tornam preteridas em relação à pesquisa que gera produtos- publicações quantificáveis e 

valorizados pelas agências de avaliação e fomento, comprometendo a qualidade do ensino 

e da extensão.  
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Como consequência dessa diferenciação, a quebra da isonomia entre os 

professores acaba ocorrendo, sem falar na privatização dos espaços da instituição que 

ocorre quando os docentes empreendedores passam a utilizá-lo para fins privados, tais 

como a realização de cursos pagos.  

Não podemos deixar de citar a perda da autonomia intelectual como resultado da 

adequação das produções aos critérios das agências de avaliação e fomento, assim como 

às linhas editoriais dos periódicos especializados. 

É igualmente importante salientar que em algumas unidades o REUNI provocou 

a intensificação das atividades docentes (aumento da relação professor/alunos) ao ampliar 

o acesso estudantil à educação superior, que embora problemático representou um 

processo histórico de democratização desse nível de ensino.  

Outro efeito nefasto foi o estabelecimento de uma nova forma de convivência 

entre os professores, baseada no individualismo e na competição entre os pares, na medida 

em que o reconhecimento acadêmico não é para todos. Nessa lógica, os professores 

intensificam suas atividades, com vistas a produzir mais ‘produtos qualificados’ que seus 

pares, já que isso representa uma chance maior de prestígio. 

Também é consequência desse processo a burocracia, a pressão estabelecida pelo 

currículo lattes como um cartão de apresentação e a queda na qualidade das produções 

que ficam comprometidas pelas adequações docentes ao produtivismo acadêmico. 

Impera, nesse sentido, um mal que cruza as fronteiras e os campos científicos, provocando 

o distanciamento crescente dos valores fundamentais da ciência: ética, rigor acadêmico, 

honestidade e humildade diante do conhecimento. Passam a ser utilizadas estratégias tais 

como: multiplicação de autores, trabalhos generalistas e sem aprofundamento teórico, o 

autoplágio, o plágio, publicações em que os professores são apenas 

colaboradores/revisores e assinam como autores. Ou seja, em prol da ‘melhoria’ de seus 

indicadores de produção, muitos docentes utilizam mecanismos para expandirem os seus 

currículos, criando uma impressão de que são muito produtivos. 

Considerando que, hoje, tanto os professores da pós-graduação quanto os da 

graduação agem em consonância com os padrões exigidos pelas agências de avaliação e 

controle do trabalho docente, podemos dizer que ao imprimirem uma pressão sobre os 

pós-graduandos para que compactuem da mesma lógica, eles estão formando novos 
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acadêmicos já condicionados para além da própria CAPES.  Um bom exemplo disso é o 

fato de que os critérios de produção estabelecidos por muitos PPG para credenciamento 

ou recredenciamento são mais rígidos que os próprios critérios da CAPES ou seja, a 

CAPES somos nós! 

Assim, o sentimento de pertencimento coletivo vem sendo arrefecido por valores 

individualistas e pela corrupção da ética acadêmica, transformando o ambiente das 

universidades em campos de lutas por poder, com uma eficácia produtiva, tendo como 

alvo a docilização do corpo e a diminuição de sua força política (FOUCAULT, 2005a). 

Enquanto os docentes não se dão conta da imensa subjetivação presente nas 

políticas voltadas à educação superior, eles vão naturalizando os novos padrões de 

exigências do Estado, tendo como implicação a sobrecarga de trabalho para muito além 

das salas de aulas, a ponto de abrir mão, inclusive, do seu próprio tempo de lazer, de suas 

amizades e de boas relações interpessoais em nome da produtividade e do reconhecimento 

da ‘autoridade’ acadêmica.  

Alguns docentes já chegam a sinalizar adoecimento em função dos efeitos das 

políticas vigentes, buscando como estratégias, para reestabelecer o equilíbrio físico e 

metal, o abandono da pós-graduação, das bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, 

a aposentadoria e até mesmo o abandono da carreira por outra que lhe proporcione 

melhores condições financeiras e reconhecimento social, indispensáveis para a satisfação 

no trabalho e, consequentemente, para a saúde.  

Apesar de o produtivismo acadêmico ser apontado como o grande vilão do 

adoecimento docente, não podemos negligenciar o fato de que a história da estrutura 

organizacional da universidade é uma história de relações de poder, de relações de forças, 

que se operacionalizam tanto interna quanto externamente à universidade. Ou seja, a 

universidade é um espaço de intensas relações de poder, onde não é possível afirmar que 

o poder está concentrado em uma pessoa, em um grupo que influencia aos demais, uma 

instituição ou mesmo no Estado que impõe as suas regras, a partir de políticas de 

regulação e controle do trabalho docente. 

É preciso salientar que nenhuma política pública voltada aos docentes 

universitários funciona sem o consentimento deles. Para além disso, o poder circula por 
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meio de suas práticas, conforme a maneira de lidar com os regimes de verdade. Ainda 

que os discursos vigentes e hegemônicos tentem disciplinar o sujeito por meios de 

interdição, rejeição e exclusão, sempre existe a possibilidade de resistência a esses 

discursos. Assim, ainda que exista um aspecto prescritivo nas atividades laborais, elas 

podem ser atualizadas pelos trabalhadores a partir das micropolíticas. Isso pode ser 

mapeado a partir do convívio com os professores, das suas narrativas e da observação dos 

espaços pesquisados. 

Destacamos que as considerações aqui traçadas em momento algum buscam ditar 

uma forma ideal de conduta ou mesmo apresentar dados generalizáveis, já que os 

resultados apresentados se referem ao grupo pesquisado. Não temos a pretensão de 

generalizar tal realidade. Dentro de um todo, sempre há espaço para os que pensam de 

forma diversa e para aqueles que não se identicam com o aqui apresentado. Estes também 

merecem ser ouvidos e considerados, entretanto, nos mantemos fiéis aos relatos dos 

professores participantes desta pesquisa. 

Para que pudéssemos generalizar os resultados, seria necessário ouvir a todos os 

professores da UFF, o que não ocorreu. Entretanto, os nossos resultados se configuram 

como pistas de uma realidade que começa a se configurar, pelo menos no recorte em que 

fizemos, de três unidades da UFF.  

Diante dos relados dos professores entrevistados pudemos perceber que as 

relações de poder estabelecidas na UFF apresentam traços bélicos, nos quais a violência 

configura-se como uma disposição de controle e como uma prática disciplinar, 

produzindo danos subjetivos e sociais; biopoderes notadamente marcados por um racismo 

que busca assegurar a vida de uns às custas do aniquilamento e/ou interdição da vida do 

outro. Trata-se da existência, no contexto laboral da UFF, de um “corte entre o que deve 

viver e o que deve morrer” (FOUCAULT, 2005b, p. 304), podendo facilmente se aplicar 

as mais diversas formas de exclusão, de divisão, de padrões midiáticos e globalmente 

exigidos, quer no corpo físico, quer no comportamento ou mesmo no desempenho 

intelectual.  

Esse novo racismo que se inicia na era do biopoder se expandiu de tal forma que 

produziu novas formas de ser e de estar no mundo. Subjetividades construídas no sentido 

de entender que a vida de uns depende da ‘morte’ política de outras vidas, concepções, 

opiniões, enfim, da despotencialização da vida, de mortificação da vida. 
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Esse racismo que separa os indivíduos e pune os diferentes se expande, inclusive 

para os aspectos teóricos, produzindo um fundamentalismo extremamente preocupante 

no contexto universitário. Essa necessidade de desqualificar ou não reconhecer o outro 

para que ele não sobressaia se alastra no contexto da UFF. Isso porque na universidade 

as relações humanas também estão permeadas por relações de poder. As disputas de poder 

no campo científico são marcadas por esse racismo que busca desqualificar o outro para 

enaltecer o seu/os seus. Esse é um processo presente historicamente na universidade e 

que vem se acirrando com as atuais políticas que promovem estrategicamente a 

competição acadêmica, já que os benefícios não são para todos. 

Mais do que nunca o coletivo é necessário, porém, como nunca, ele é interditado. 

Dizemos isso porque as relações interpessoais que se estabelecem na UFF estão 

adoecendo os docentes. Em tempos de ‘salve-se quem puder’ predominam os 

‘ilegalismos’, o ‘corporativismo’, o ‘clientelismo’, os ‘grupelhos’ na organização do 

trabalho, que já não está mais pautada na hierarquia e na legalidade prevista em uma 

instituição pública. Muitos são os docentes que reclamam e se ressentem da falta de regras 

gerais baseadas nos valores da cooperação, da confiança e da solidariedade. 

O contexto descrito vem gerando muito individualismo, muita competitividade e 

relações de poder abusivas e violentas que retiram o prazer do professor, levando-o ao 

sofrimento.   

Em muitos casos, os docentes percebem que mudanças psicológicas são 

provocadas pelas relações estabelecidas no ambiente de trabalho. Eles apontam casos de 

insônia, irritabilidade, desânimo, insatisfação, estresse, depressão e até burnout, 

entretanto, têm dúvidas quanto aos sintomas de adoecimento porque não buscam um 

diagnóstico, um tratamento e, muito menos, o devido afastamento para tratamento de 

saúde. Essa condição demandaria uma nova pesquisa com vistas a avaliar, nesses casos 

silenciados, qual o nível de adoecimento desses docentes. 

Para além disso, uma questão relevante é que não há discussões que orientem os 

professores a reconhecer quando os danos psicológicos são causados pelo ambiente de 

trabalho. Sem falar nos acordos informais que permitem que o professor não seja 

periciado, diagnosticado e acompanhado pelo setor de perícias médicas, fazendo com que 
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os professores apenas se remetam à perícia quando a situação é muito grave ou nem 

cheguem a fazê-lo por ser tarde demais.  

Enquanto nada é feito para reverter esse quadro de adoecimento laboral provocado 

tanto pelas atuais políticas voltadas para a educação superior quanto pelas relações de 

poder que se estabelecem no ambiente de trabalho da UFF, muitos de seus professores 

vão desanimando e buscando formas de fuga do sofrimento, tais como abdicar da 

profissão docente abandonando o magistério superior ou se aposentando.  

Essa realidade ocorre, em certa medida, porque, atualmente, as pessoas não 

conseguem se ver como parte de um todo, como alguém que sofre os efeitos de suas 

próprias ações, mas que também produz efeitos com suas práticas, ainda que elas sejam 

de consentimento ou omissão.  

Nesse sentido, não basta que os professores olhem superficialmente a realidade 

observando apenas as relações de força aparentes. Mais do que nunca, é necessário um 

estranhamento de si, do outro e do mundo. Não um olhar que busca enxergar o óbvio, 

mas que busque compreender o contexto onde as relações de poder se dão em uma 

tentativa de estabelecer formas inventivas de estar no mundo, de se situar nele, de 

transformá-lo ao transformar-se. A culpa dos problemas do mundo não é sempre do outro, 

afinal, todos fazem parte de um todo, sendo corresponsáveis por perpetuar vários 

comportamentos. Aliás, os acadêmicos são especialistas em criticar o que está fora da 

academia, mas não conseguem, muitas vezes, perceber o que se passa no seu ambiente de 

trabalho. 

Críticas sem reflexões não irão evitar o cenário observado na UFF, em que os 

professores adoecem pelos efeitos das políticas e também pelos efeitos de suas práticas 

que, inevitavelmente, retornarão na forma de resistência do outro. É preciso criar espaços 

de discussão e reflexão que permitam tais reflexões. Nesse sentido, nossa pesquisa, 

contribuiu para que alguns professores refletissem sobre as políticas e também sobre as 

suas práticas, como no relato do Prof. K: 

Eu posso fazer a seguinte pergunta: qual teria sido a minha responsabilidade neste 

processo todo? Foi o que veio... eu apontei vários problemas da faculdade, do departamento, da 

universidade, enfim, é... qual foi a minha responsabilidade nisso tudo, nesse papel? Quer dizer, 

eu fui passivo... que que eu procurei fazer? (Prof. K) 
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É preciso subverter, criar espaços em nossas lutas diárias para desconstruir 

práticas cristalizadas nos modos de fazer na universidade para que, com isto, os sujeitos 

deste espaço possam se abrir às múltiplas virtualidades que necessitam de espaço-tempo 

para invenção de outros possíveis. 

Para que novas práticas se tornem visíveis e dizíveis é necessário desnaturalizar, 

ouvir e considerar a todos (professores, funcionários, estudantes, analisar as políticas e 

as práticas que dela emergem, implicações e atravessamentos) para manter viva as ações 

de saúde e trabalho docente.  

Eu penso que essa questão das relações é o que dá sentido à vida, é o que nos faz 

humanos, mas o problema é que a gente não se escuta, não escuta o corpo da gente, quanto mais 

ao outro (Prof. B). 

É preciso conhecer para prevenir o adoecimento. Isso foi o que buscamos fazer, 

dar visibilidade às lutas micropolíticas que se estabelecem no ambiente laboral da UFF e 

que estão produzindo muito adoecimento, principalmente, os psíquicos; ainda que de 

forma limitada devido à limitação do tempo da pesquisa. 

Em tempos como o nosso, em que as instituições estão permeadas por vidas 

conformadas (sem vida) que aprisionadas propagam modelos nem sempre saudáveis, 

cabe uma discussão ampliada desses resultados, até mesmo para prevenir novos casos e 

interromper um processo coletivo de adoecimento.  

É necessário que “as pessoas se deem conta de que somos todos dependentes uns dos 

outros e do próprio planeta. Elas precisam se ver implicadas nas situações. Elas precisam refletir 

qual a sua parcela de responsabilidade naquilo que vive de negativo” [...] é importante que 

ocorra um trabalho de humanização mesmo do espaço e das relações (Prof. B). 

Sugerimos, para isso, a criação espaços-tempo de problematizações experienciais 

para que possamos forjar, coletivamente, outros modos de fazer e tecer relações que nos 

permitam estabelecer uma organização do trabalho que caminhe novamente no sentido 

da vida, da alegria, da construção do conhecimento e de objetivos sociais mais amplos. 

Trabalho não pode ser sinônimo de sofrimento. Ele precisa ser meio e motivo de 

vida.  

Para tanto, é preciso haver “respeito, liberdade, autonomia e humanização. Se não tem 

isso, não pode ser chamado de educação” (Prof. B) e muito menos de ambiente saudável. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A- Levantamento bibliográfico do campo de pesquisa 

 

RELAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

1. Os impactos das condições de trabalho sobre a subjetividade do professor de 

ensino superior privado de Campinas 

(BDTD- Tese Educação- 2012- IES Privada- Nível de ensino não identificado- 

Questionário) 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000905938&fd=y
         

  

2. O docente universitário em Enfermagem e a Síndrome de Burnout: uma questão 

de educação para a saúde  

 (BDTD- Dissertação Enfermagem- USP-2008- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado- Questionário) 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-09122008-161201/pt-

br.php  

    

3. Profissão professor: desafios e possibilidades do direito ambiental laboral frente 

ao mal-estar docente 

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Direito- UCS- 2011- Nível de ensino não 

identificado - Revisão Bibliográfica) 

http://tede.ucs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=448  

         

4. Qualidade de vida no trabalho sob a perspectiva de professores de ensino superior  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UFSM- 2012- IES Pública- Graduação e Pós-

graduação- Entrevista Semiestruturada) 

http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4353 

          

5. Trabalho docente no ensino superior: análise das condições de saúde e de trabalho 

em instituições privadas do Estado do Maranhão  

(BDTD- Tese Psicologia-2009- IES Privada- Nível de ensino não identificado- 

Entrevista Semiestruturada) 

http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5135 

  

 

6. Bem-estar no trabalho entre docentes universitários: estudo de caso em uma IES 

pública.  

(BDTD- Dissertação Administração- UFBA- 2008- IES Pública- Nível de ensino 

não identificado- Entrevista Semiestruturada e Questionário) 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000905938&fd=y
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7. Satisfação no trabalho de docentes de uma instituição pública de ensino superior: 

reflexos na qualidade de vida  

(BDTD- Dissertação Enfermagem- UFG- 2011- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado- Questionário) 

https://mestrado.fen.ufg.br/up/127/o/Ana_C%C3%A1ssia_Mendes_Ferreira.pdf

?1336145163  

         

  

8. A síndrome de Burnout: o estresse em docentes das instituições de ensino superior 

privadas de Porto Velho 

 (BDTD- Dissertação Ciências da Saúde- 2008- IES Privada- Nível de ensino não 

identificado- Questionário) 

http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=481

3  

          

9. A dicotômica relação de prazer e sofrimento no trabalho do docente de pós-

graduação em uma universidade pública  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UFSM-2013- Pós de IES Pública- Entrevista 

Semiestruturada e Questionário)      

http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5295 

          

10. Qualidade de vida de professores de Instituições de Ensino Superior 

Comunitárias: relações entre ambiente e saúde  

(BDTD- Dissertação Ambiente e Desenvolvimento- UNIVATES-2011- Nível de 

ensino não identificado- IES Comunitária- Questionário)  
      

http://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/250/1/LydiaKoetz.pdf 

          

11. Estresse, Coping, Síndrome de Burnout: Sintomas depressivos e hardiness em 

docentes de enfermagem 

(BDTD- Dissertação Enfermagem- UFSM-2013- IES Pública- Nível de ensino 

não identificado- Questionário) 

http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5431 

          

12. O indicativo da incidência de Burnout em professores do ensino superior: como 

prevenir ou remediar?  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UNIVALI-2007- IES Comunitária- Nível de 

ensino não identificado- Questionário)  

http://www6.univali.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=482 
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13. Estados depressivos e situações de trabalho dos professores universitários 

(BDTD- Tese Ciências Médicas- UNICAMP- 2005- IES Pública e Privada- Nível 

de ensino não identificado- Questionário) 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000184765  

          

14. Relações de trabalho e Burnout: vozes e vivência de professoras de programa 

stricto sensu  

(BDTD-  Dissertação Psicologia- PUC GO- 2013- Pós de IES Comunitária- 

Questionário) 

http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1538 

          

15. "Se eu tirar o trabalho, sobra um cantinho que a gente foi deixando ali”: clínica de 

psicodinâmica do trabalho na atividade de docentes no ensino superior privado  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UFRGS- 2012- IES Privada- Nível de ensino 

não identificado- Entrevista Semiestruturada) 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/70043/000876176.pdf?sequen

ce=1 

         

  

16. Estresse ocupacional de docentes do ensino superior  

(Scielo- Artigo- Revista de Administração da USP- 2005- IES Pública, 

Comunitária e Privada- Nível de ensino não identificado- Questionário e 

Entrevista Semiestruturada)  

http://www.rausp.usp.br/busca/artigo.asp?num_artigo=1158  

         

17. Sofrimento psíquico e síndrome de Burnout: um estudo com professores do 

PPGE/CE/UFSM  

(BDTD- Dissertação Educação- UFSM-2004- Pós de IES Pública- Questionário)
   

 http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1636 

        

18. A dicotômica relação de prazer e sofrimento no trabalho docente de pós-

graduação em universidade pública  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UFSM-2013- Pós de IES Pública- Questionário 

e Entrevista Semiestruturada) 

http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5295 

          

19. Qualidade de vida no trabalho e seus reflexos motivacionais: um estudo de caso 

com docentes do programa de Mestrado em Odontologia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa a partir de uma perspectiva interdisciplinar  

(BDTD- Dissertação Ciências Sociais- UEPG-2008- Pós de IES Pública- 

Questionário e Entrevista Semiestruturada)   

http://www.bicen-tede.uepg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=228 
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http://www.bicen-tede.uepg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=228
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20. Avaliação da síndrome de Burnout em professores universitários de Piracicaba 

(BDTD- Tese Odontologia- UNICAMP-2014- IES Pública e Privada- Nível de 

ensino não identificado- Questionário)  

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000924683 

  

   

21. Uma investigação acerca dos fatores que contribuem para o mal-estar e bem-estar 

dos professores que trabalham com EAD 

(BDTD- Tese Educação- PUCRS-2009- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado- Entrevista Semiestruturada) 

http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2065  

         

22. Estratégias de prevenção ao estresse ocupacional de professores do ensino 

superior privado 

(BDTD- Tese Educação- PUCRS- 2014- - IES Privada- Nível de ensino não 

identificado- Entrevista Semiestruturada)  

http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5201  

         

23. Saúde e Trabalho - Emoções e Reações no Cotidiano do Professor Universitário  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UMSP-2005- IES Privada- Nível de ensino não 

identificado- Questionário)  

http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6

0  

          

24. Mobbing: relações com a síndrome de Burnout e a qualidade de vida dos 

trabalhadores de uma instituição universitária de Campo Grande, MS  

(BDTD-  Dissertação Psicologia- UCDB- 2008- IES Privada- Nível de ensino não 

identificado- Questionários) 
http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/8025-mobbing-relacoes-com-a-

sindrome-de-burnout-e-a-qualidade-de-vida-dos-trabalhadores-de-uma-

instituicao-universitaria-de-campo-grande-ms.pdf    

  

25. Prevalência da Síndrome de Burnout em uma Amostra de Professores 

Universitários Brasileiros  

(Scielo- Artigo- Revista Psicologia: Reflexão e Crítica- 2013- IES Não 

identificada- Nível de ensino não identificado- Questionário) 

http://www.scielo.br/pdf/prc/v26n4/03.pdf 

 

26. Trabalho docente e síndrome de Burnout: o caso dos professores de Enfermagem 

(UFPR) e Engenharia Elétrica (UTFPR) 

(BDTD- Dissertação em Tecnologia- UTFPR- 2007- IES Pública- Nível de ensino 

não identificado- Questionário) 

http://files.dirppg.ct.utfpr.edu.br/ppgte/dissertacoes/2007/ppgte_dissertacao_221

_2007.pdf    

    

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000924683
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http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=60
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27. Capacidade para o trabalho e Síndrome de Burnout em docentes do Curso de 

Fisioterapia da cidade de Londrina-PR  

(BDTD- Dissertação Ciências da Reabilitação- UEL-2013- IES Públicas e 

Privadas- Nível de ensino não identificado- Questionário) 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000183371 

         

28.  Burnout em professores universitários: análise de um modelo      mediacional  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UCGO- 2006- IES Não identificada- Nível de 

ensino não identificado- Questionário)  

http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=285 

          

29. Síndrome de Burnout: o esgotamento profissional ameaçando o bem-estar dos 

professores  

(BDTD- Dissertação Educação- UNOESTE- - 2008- IES Privada- Nível de ensino 

não identificado- Questionários)   

http://tede.unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=195 

          

30. Síndrome de Burnout e identidade do professor universitário  

(BDTD- Tese Educação- UNICAMP- 2010- IES Privadas- Nível de ensino não 

identificado- Questionário e Entrevistas Semiestruturadas)  

   

 http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000773955 

        

31. Burnout e trabalho universitário produtivo  

(BDTD- Dissertação- Psicologia Escolar- PUC Campinas- 2003- IES Não 

identificada- Nível de ensino não identificado- Questionários) 

http://www.bibliotecadigital.puc-

campinas.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=610  
          

32. Estresse ocupacional de professores: seus indicadores, suas fontes e as estratégias 

utilizadas para combatê-lo: Um estudo de caso na Universidade Federal de 

Pernambuco  

(BDTD- Dissertação Administração- UFPE- 2005- IES Pública- Nível de ensino 

não identificado- Questionários)  

http://repositorio.ufpe.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1105/arquivo1499_

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y     

    

33. Burnout em Professores Universitários: Impacto de Percepções de Justiça e 

comprometimento afetivo   

(Scielo- Artigo Psicologia: Teoria e Pesquisa- 2009- IES Não identificada- Nível 

de ensino não identificado-  Questionários) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

37722009000400005  

 

    

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000183371
http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=285
http://tede.unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=195
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000773955
http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=610
http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=610
http://repositorio.ufpe.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1105/arquivo1499_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ufpe.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1105/arquivo1499_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722009000400005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722009000400005
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34. Subjetividade docente na expansão da UFF: criação, refração e adoecimento  

(Scielo- Artigo Revista Fractal—Psicologia- 2014- IES Pública- Nível de ensino 

não identificado-  Entrevistas sobre as Histórias de Vida) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-

02922014000200479&lang=pt     

      

35. O ensino na área da saúde e sua repercussão na qualidade de vida docente  

(Scielo- Artigo Revista Brasileira de Educação Médica- 2010- IES Não 

identificada- Nível de ensino não identificado- Entrevista Semiestruturada) 

   

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

55022010000100008&lang=pt     

      

36. Stress e trabalho docente na área de saúde  

(Scielo- Estudos de Psicologia- 2011- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado-  Questionários)   

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

166X2011000200001&lang=pt     

      

37. Vivências de prazer-sofrimento no trabalho do professor universitário: estudo de 

caso em uma instituição pública   

(Scielo- Revista Eletrônica de Administração- 2013- IES Pública- Nível de ensino 

não identificado- Questionários e Entrevistas Semiestruturadas) 

        

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

23112013000200010&script=sci_arttext    

        

38. Mal-estar docente: avaliação de condições de trabalho e saúde em uma instituição 
de ensino superior   

(Scielo- Artigo- Revista Baiana de Saúde Pública- 2005- Nível de ensino não 

identificado- IES Pública- Questionário)  

http://inseer.ibict.br/rbsp/index.php/rbsp/article/viewFile/108/pdf_528 

          

39. A síndrome de Burnout em docentes de instituições de ensino superior pública e 

privada 

(Scielo- Artigo Psicologia.pt- 2013 – IES Públicas e Privadas- Nível de ensino 

não identificado- Questionário) 

http://www.sinpro-

a.org.br/saude/doc/mal_estar_docente_rev_baiana_de_saude_publica.pdf 

 

40. Queixas de saúde em professores universitários e sua relação com fatores de risco 

presentes na organização do trabalho  

(Artigo – Revista Distúrbios da Comunicação- 2011- Nível de ensino não 

identificado- IES Não identificada- Questionário)  

http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/8274/6149  

          

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922014000200479&lang=pt%09
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922014000200479&lang=pt%09
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022010000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022010000100008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2011000200001&lang=pt%09
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2011000200001&lang=pt%09
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-23112013000200010&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-23112013000200010&script=sci_arttext
http://inseer.ibict.br/rbsp/index.php/rbsp/article/viewFile/108/pdf_528
http://www.sinpro-a.org.br/saude/doc/mal_estar_docente_rev_baiana_de_saude_publica.pdf
http://www.sinpro-a.org.br/saude/doc/mal_estar_docente_rev_baiana_de_saude_publica.pdf
http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/8274/6149
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41. Psicanálise e educação: o mal-estar do professor universitário na atualidade  

(BDTD- Dissertação Psicologia- UFPN - 2011- Nível de ensino não identificado- 

Revisão Bibliográfica- Subjetividade) 

http://www.humanas.ufpr.br/portal/psicologiamestrado/files/2011/03/Trabalho-

de-Disserta%C3%A7%C3%A3o-Aline-Cristina-Anselmo.pdf  

    

42. Trabalho e produtivismo: saúde e modo de vida de docentes de instituições 

públicas de Ensino Superior   

(Scielo-  Artigo Cadernos de Psicologia Social do Trabalho-2012-Nível de 

Graduação e/ou Pós-graduação- IES Pública- Entrevistas Semiestruturadas) 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1516-

37172012000100007&script=sci_arttext 

         

43. Burnout em docentes universitários   

(Scielo- Artigo Revista Psicologia e Saúde- 2009- IES Não identificada- Nível de 

ensino não identificado-  Questionário)  

http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/article/view/8/4  

     

44. Estresse em professores universitários na área de fonoaudiologia  

(Scielo- Artigo Revista de Ciências Médicas- 2005- Nível de ensino não 

identificado- IES Privada- Questionário) 

http://periodicos.puc-

campinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/1193/1168

        

45. Trabalho docente em foco: relação entre as condições de trabalho e o 

adoecimento dos professores na Universidade Federal de Ouro Preto  

(Scielo- Artigo Trabalho & Educação- 2008- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado-  Questionário) 
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/874  

   

46. O perfil do adoecimento docente na Universidade de Brasília de 2006 a 2011  

(BDTD- Dissertação Ciência da Saúde - 2013- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado-  Pesquisa Documental) 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/12950  

          

47.  Síndrome de Burnout em Médicos Docentes de uma Instituição Pública  

(Scielo Artigo Psicologia em Pesquisa- 2012- IES Publica- Nível de ensino não 

identificado-  Medicina)  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-

12472012000200002      

     

48. Estresse em docentes universitários da saúde: situações geradoras, sintomas e 

estratégias de enfrentamento  

(Scielo- Artigo Psicologia Argumento- 2013- IES Não identificada- Nível de 

ensino não identificado-  Entrevista Semiestruturada) 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=12629&dd99=view 

         

http://www.humanas.ufpr.br/portal/psicologiamestrado/files/2011/03/Trabalho-de-Disserta%C3%A7%C3%A3o-Aline-Cristina-Anselmo.pdf
http://www.humanas.ufpr.br/portal/psicologiamestrado/files/2011/03/Trabalho-de-Disserta%C3%A7%C3%A3o-Aline-Cristina-Anselmo.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1516-37172012000100007&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1516-37172012000100007&script=sci_arttext
http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/article/view/8/4
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/1193/1168
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/1193/1168
http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/874
http://repositorio.unb.br/handle/10482/12950
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-12472012000200002
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-12472012000200002
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=12629&dd99=view
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49. Trabalho docente, carreira doente: a privatização, a lógica produtivista e a 

mercantilização na e da educação e seus efeitos sobre os docentes  

(Scielo- Artigo Revista Educação por Escrito- Nível de ensino não identificado- 

Revisão Bibliográfica) 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/article/viewArticle/11

027        

     

50. A síndrome de Burnout em professores universitários: um estudo exploratório 

(Scielo- Artigo Revista Jovens Pesquisadores- 2005- IES Não identificada- Nível 

de ensino não identificado- Entrevista Semiestruturada)  

      

http://mackenzie.com.br/dhtm/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/8

43   

  

51. Condições de trabalho e saúde do/a professor/a universitário/a  

(Scielo- Artigo Ciências & Cognição- 2009- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado-  Questionário e Entrevista Semiestruturada)  

  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1806-

58212009000300006&script=sci_arttext    

       

52. O sofrimento psíquico de professores universitários das licenciaturas  

(Scielo- Artigo Colloquium Humanarum- 2013- IES Não identificada- Nível de 

ensino não identificado- Revisão Bibliográfica)  

http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Psicologia

/O%20SOFRIMENTO%20PS%C3%8DQUICO%20DE%20PROFESSORES%

20UNIVERSIT%C3%81RIOS%20DAS%20LICENCIATURAS.pdf 

          

53. Prevalência de síndrome de Burnout em professores médicos de uma 

universidade pública em Belém do Pará  

(Scielo- Artigo Original- 2012- IES Pública- Nível de ensino não identificado-  

Questionário)     

http://files.bvs.br/upload/S/0101-5907/2012/v26n4/a3483.pdf  

         

54. As relações existentes entre as atividades intensivas em conhecimento e o 

absenteísmo involuntário de professores universitários  

(BDTD- Dissertação Engenharia- 2013- IES Pública- Nível de ensino não 

identificado-  Entrevista Semiestruturada)   

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107372   

     

   

55. O atual modelo de avaliação da CAPES-seus impactos sobre as vidas profissional 

e pessoal dos docentes de um programa de pós-graduação em letras  

(Scielo- Artigo Educação em Foco- 2009- Pós de IES Privada- Pesquisa 

Documental e Entrevista Semiestruturada)  

http://www.uemg.br/openjournal/index.php/educacaoemfoco/article/view/74 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/article/viewArticle/11027
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/porescrito/article/viewArticle/11027
http://mackenzie.com.br/dhtm/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/843
http://mackenzie.com.br/dhtm/seer/index.php/jovenspesquisadores/article/view/843
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1806-58212009000300006&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1806-58212009000300006&script=sci_arttext
http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Psicologia/O%20SOFRIMENTO%20PS%C3%8DQUICO%20DE%20PROFESSORES%20UNIVERSIT%C3%81RIOS%20DAS%20LICENCIATURAS.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Psicologia/O%20SOFRIMENTO%20PS%C3%8DQUICO%20DE%20PROFESSORES%20UNIVERSIT%C3%81RIOS%20DAS%20LICENCIATURAS.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Psicologia/O%20SOFRIMENTO%20PS%C3%8DQUICO%20DE%20PROFESSORES%20UNIVERSIT%C3%81RIOS%20DAS%20LICENCIATURAS.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/0101-5907/2012/v26n4/a3483.pdf
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107372
http://www.uemg.br/openjournal/index.php/educacaoemfoco/article/view/74


321 

 

      

56. Prevalência de transtornos mentais em trabalhadores de uma universidade  pública 

do estado de São Paulo 

(Scielo-  Artigo Revista Brasileira de Saúde Ocupacional- -2006- IES Pública- 

Nível de ensino não identificado- Questionário) 

http://www.scielo.br/pdf/rbso/v31n113/02.pdf 

   

57.  Prazer e sofrimento na prática docente no ensino superior: estudo de caso em uma 

IFES mineira  

(Banco de Teses da CAPES- Dissertação Administração- 2012- IES Pública- 

Nível de ensino não identificado-  Questionário) 

http://www.unihorizontes.br/mestrado2/prazer-e-sofrimento-na-pratica-docente-

noensino-superior-estudo-de-caso-em-uma-ifes-mineira/  

 

58. Burnout em professores universitários: impacto de percepções de justiça e 

comprometimento afetivo  

(Scielo-  Artigo Psicologia: Teoria e Pesquisa- 2009- IES Não identificada- Nível 

de ensino não identificado- Questionário) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

37722009000400005&lang=pt 

 

59. Preditores da síndrome de burnout em docentes do ensino privado 

(Scielo -Artigo Revista Psico-USF- 2014- Diferentes graus Ensino Privado- Nível 

de ensino não identificado- Questionário) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

82712014000200009&lang=pt 

 

60. Prazer e sofrimento docente em uma instituição de ensino superior privada em 
Minas Gerais 

(Scielo-  Artigo Organizações & Sociedade – 2014- IES Privada- Nível de ensino 

não identificado- Questionário) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-

92302014000100005&lang=pt 

 

61. Comportamentos de risco à saúde e percepção de estresse em professores 

universitários das IFES do Sul do Brasil  

(Google Acadêmico- Tese Engenharia da Produção- 2005- IES Pública- Nível de 

ensino não identificado- Questionário) 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102261/262007.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbso/v31n113/02.pdf
http://www.unihorizontes.br/mestrado2/prazer-e-sofrimento-na-pratica-docente-noensino-superior-estudo-de-caso-em-uma-ifes-mineira/
http://www.unihorizontes.br/mestrado2/prazer-e-sofrimento-na-pratica-docente-noensino-superior-estudo-de-caso-em-uma-ifes-mineira/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722009000400005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722009000400005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712014000200009&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712014000200009&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-92302014000100005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-92302014000100005&lang=pt
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102261/262007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102261/262007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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62. Investigando o BURNOUT em professores universitários 

(Google Acadêmico- Artigo Revista Eletrônica InterAção Psy- 2003- Nível de 

ensino não identificado- IES Privada- Questionário) 

http://www.saudeetrabalho.com.br/download_2/burnout-prof-universitario.pdf 

 

63. O Perfil do Adoecimento Docente na Universidade de Brasília de 2006 a 2011. 

(Google Acadêmico- Dissertação Ciências da Saúde- 2013- Nível de ensino não 

identificado - IES Pública- Pesquisa Documental) 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12950/1/2013_AdrianaModestoSousa.

pdf 

 

64. Estresse psíquico em professores do ensino superior privado: um estudo em 

Salvador- BA   

(Google Acadêmico- Dissertação Filosofia e Ciências Humanas- 2004- 

Graduação- IES Privada- Questionário) 

http://www.pospsi.ufba.br/Maria_Fabiana_Esteves.pdf 

 

65. Cargas psíquicas no trabalho e processos de saúde em professores universitários  

(Google Acadêmico- Tese Engenharia de Produção- 2005-  IES Pública - Nível 

de ensino não identificado- Questionário) 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102243/221301.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

66. Estresse em professores universitários da área de saúde 

(Google Acadêmico- Artigo Revista Gaúcha de Enfermagem- 2003- IES Pública- 

Nível de ensino não identificado- Questionário) 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/4

475/2408 

 

67. Qualidade de vida no trabalho e suas relações com estresse, nível de atividade 

física e risco coronariano de professores universitários  

(Google Acadêmico- Tese Engenharia de Produção- 2005- Graduação e/ou Pós-  

IES Pública- Questionário) 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102906/210398.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

68. Estresse e condições de trabalho: um estudo com docentes do curso de 

enfermagem da UEM, Estado do Paraná  

(Google Acadêmico- Artigo Health Sciencies: Acta Scientiarum-2002- 

Graduação e/ou Pós- IES Pública- Entrevista Semiestruturada) 

http://eduem.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/2505/1675 

http://www.saudeetrabalho.com.br/download_2/burnout-prof-universitario.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12950/1/2013_AdrianaModestoSousa.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12950/1/2013_AdrianaModestoSousa.pdf
http://www.pospsi.ufba.br/Maria_Fabiana_Esteves.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102243/221301.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102243/221301.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/4475/2408
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/4475/2408
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102906/210398.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102906/210398.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/2505/1675
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69. Os impactos do Sistema CAPES de avaliação sobre o trabalho docente na Pós-

graduação: o caso UFPA  

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Educação- 2011-  Pós IES Pública- 

Pesquisa Documental e Entrevista Semiestruturada) 

http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertacoes2011/willian20

09.pdf 

 

70. Estresse ocupacional e Burnout: um estudo com professores de um curso 

de graduação em enfermagem de uma instituição privada em Minas Gerais  

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Administração- 2011- Graduação-  IES 

Privada- Questionário) 

http://www.unihorizontes.br/mestrado2/estresse-ocupacional-e-burnout-um-

estudo-com-professores-de-um-curso-de-graduacao-em-enfermagem-de-uma-

instituicao-privada-em-minas-gerais/ 

 

71. Trabalho docente e saúde: tensões da educação superior  

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Educação- 2011- Nível de ensino não 

identificado- UFPA- IES Pública- Pesquisa Documental) 

http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertjadir.pdf 

 

72. Síndrome de Burnout: um desafio para o trabalho docente universitário  

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Multidisciplinar Sociedade, Tecnologia e 

Meio Ambiente- 2011- IES Pública e Privada- Nível de ensino não identificado- 

Questionário) 

http://www.unievangelica.edu.br/files/images/curso/mestrado.mstma/2011/r%C3

%BAbia%20mariano%20-%20s%C3%ADndrome%20de%20bournout.pdf 

 

73. O impacto da prática de yoga sobre o estresse no trabalho docente no curso de 

pedagogia 

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Educação- 2011-UNIVALI- IES Pública- 

Nível de ensino não identificado- Questionário e Entrevista Semiestruturada) 

http://www.unievangelica.edu.br/files/images/curso/mestrado.mstma/2011/r%C3

%BAbia%20mariano%20-%20s%C3%ADndrome%20de%20bournout.pdf 

 

 

74. Qualidade de vida e stress em professores de uma faculdade privada  

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Psicologia- 2012- IES Privada- Nível de 

ensino não identificado- Questionário)  

http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/10967-final.pdf      

http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertacoes2011/willian2009.pdf
http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertacoes2011/willian2009.pdf
http://www.unihorizontes.br/mestrado2/estresse-ocupacional-e-burnout-um-estudo-com-professores-de-um-curso-de-graduacao-em-enfermagem-de-uma-instituicao-privada-em-minas-gerais/
http://www.unihorizontes.br/mestrado2/estresse-ocupacional-e-burnout-um-estudo-com-professores-de-um-curso-de-graduacao-em-enfermagem-de-uma-instituicao-privada-em-minas-gerais/
http://www.unihorizontes.br/mestrado2/estresse-ocupacional-e-burnout-um-estudo-com-professores-de-um-curso-de-graduacao-em-enfermagem-de-uma-instituicao-privada-em-minas-gerais/
http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertjadir.pdf
http://www.unievangelica.edu.br/files/images/curso/mestrado.mstma/2011/r%C3%BAbia%20mariano%20-%20s%C3%ADndrome%20de%20bournout.pdf
http://www.unievangelica.edu.br/files/images/curso/mestrado.mstma/2011/r%C3%BAbia%20mariano%20-%20s%C3%ADndrome%20de%20bournout.pdf
http://www.unievangelica.edu.br/files/images/curso/mestrado.mstma/2011/r%C3%BAbia%20mariano%20-%20s%C3%ADndrome%20de%20bournout.pdf
http://www.unievangelica.edu.br/files/images/curso/mestrado.mstma/2011/r%C3%BAbia%20mariano%20-%20s%C3%ADndrome%20de%20bournout.pdf
http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/10967-final.pdf
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75. Representações sociais de saúde e doença em professores de uma universidade 

pública de Mato Grosso do Sul  

(Banco de Teses CAPES- Dissertação Psicologia-IES Pública- Nível de ensino 

não identificado- Questionário e Entrevista Semiestruturada) 

http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/13122-final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/10967-final.pdf
http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/10967-final.pdf
http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/13122-final.pdf
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Apêndice B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice C- Roteiro com questões norteadoras para o encontro com os professores da 

UFF 

 

Foco na trajetória profissional e na satisfação com o trabalho 

1. Conte como foi seu ingresso como professor na UFF? Quando ingressou? 

2. O que você passou no início da sua carreira que você não vivencia mais hoje? 

3. Você acha que a universidade sofreu transformações desde o seu ingresso até os dias 

atuais? Fale sobre as mudanças que você considera mais relevantes. 

4. O que você acha que permanece igual desde o seu ingresso na UFF? 

5. O que você mais gosta e o que você menos gosta na sua profissão? 

6. Sobre a tríade universitária, você tem alguma preferência? Desenvolve ou 

desenvolveu as três atividades durante sua trajetória profissional? De qual atividade 

mais gosta? 

7. Você leciona ou almeja lecionar na pós-graduação? 

8. Como foi seu acesso à pós-graduação? Teve dificuldades? Que caminhos seguiu para 

se credenciar? 

9. Você deseja permanecer na pós-graduação? Por quê? 

10. Quais as semelhanças e diferenças que você vê entre a graduação e a pós-

graduação? 

11. Do que você se orgulha e o que você lamenta na sua trajetória profissional na UFF? 

12. Você já sentiu medo ou angústia em algum momento de sua trajetória profissional 

na UFF? 

13. Você já se sentiu ameaçado ou constrangido em algum momento de sua profissão? 

Já viu alguém passando por essa situação? 

14. Sua vida profissional interfere na sua vida privada? Em que momentos ou situações? 

 

Foco no cotidiano docente e suas relações interpessoais 

1. Me conte um pouco sobre suas relações interpessoais no ambiente de trabalho (com 

colegas, chefias, alunos etc.). É tranquilo? Há conflitos? Narre um pouco a respeito. 

2. O seu cotidiano de trabalho tem sido mais individual ou coletivo? 
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3. Você nota algum tipo de mudança na sua forma de ver e se relacionar com os seus 

pares/companheiros de trabalho? Qual e porquê? 

4. A universidade é uma instituição política por natureza. Como você percebe a política 

dentro da UFF? Além do aspecto político, há politicagem? 

5. Que tipos de comportamentos te incomodam na Academia? E quais você admira? 

6. Você percebe relações autoritárias, hierárquicas e desiguais no seu cotidiano de 

trabalho? Relate. 

7. Você já vivenciou ou presenciou algum tipo de violência ou constrangimento na 

UFF? 

8. Você sente algum tipo de excesso de poder, forte hierarquia, privilégios ou influência 

política na universidade? Isso te afeta? 

9. Já tomou conhecimento de situações que pudessem ser comparadas a algum tipo de 

assédio moral no ambiente da UFF? Pode relatar? 

Foco nas atuais políticas públicas para a Educação Superior 

1. Você percebe alguma relação entre as políticas neoliberais e as mudanças ocorridas 

no seu cotidiano de trabalho? 

2. Você acha que as exigências de produtividade impostas pelas agências de avaliação e 

fomento produziram modificações na sua rotina profissional? 

3. Você acha que a exigência de produtividade é a única responsável pela competição 

entre os pares? 

4. Que associações você faz entre as atuais políticas públicas para a Educação Superior 

e a ética no exercício de sua função? Você presencia comportamentos antiéticos? 

Relate. 

5. Você acha que as atuais políticas interferiram na forma como lida com seus colegas, 

alunos ou orientandos? De que forma? 

6. Você acha que as políticas CAPES afetam de alguma forma a graduação? 

 

Foco na saúde docente 

1. Como está sua saúde hoje? O que te leva a pensar assim? 

2. As pesquisas apontam para o adoecimento docente. Que situações profissionais você 

percebe afetando positiva ou negativamente a sua saúde? 
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3. Você já teve sua saúde afetada por situações vividas no cotidiano de trabalho? 

4. Já fez algum tratamento de saúde para alguma doença associada à sua vida 

profissional? Se licenciou para isso? 

5. Você tem informações de que estresse e depressão podem ser doenças laborais? 

Você já apresentou alguma dessas doenças? Você tirou ou tiraria licença para 

tratamento dessa patologia ou omitiria isso dos colegas ou das chefias? Por que? 

6. Você acha que a instituição universitária está doente ou que os professores adoecem 

por outros fatores? 

Foco na construção e desconstrução de subjetividades 

1. De que maneira via o seu ambiente de trabalho quando entrou na UFF e como você o 

vê hoje? Em que sentido mudou sua maneira de perceber/sentir o seu cotidiano de 

trabalho? 

2. Você mudou a sua rotina e/ou o exercício de sua função docente ultimamente? 

3. Como vê o seu papel social na UFF hoje? Sempre pensou dessa forma? 

4. Você acha que a UFF cumpre seu papel social? 

5. Refletindo sobre a sua trajetória profissional, você é mais feliz hoje ou quando entrou 

na UFF? 

6. O que você faz hoje que te aproxima mais do que quer ser amanhã? 

7. Se você tivesse que escolher a sua profissão hoje, ainda escolheria a atividade 

docente universitária? 

8. O que deseja para seu futuro? 

9. Que pergunta gostaria que eu fizesse e que não fiz? 

10. Que assuntos são silenciados e/ou não são discutidos na UFF que na tua opinião 

precisam ser abordados? 

11. Como se sentiu narrando a sua trajetória profissional? 

12. Você acha que refletir sobre a sua trajetória na UFF te faz repensar alguns 

comportamentos ou opções feitas? Quais? 
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ANEXOS 

 

Anexo A- Levantamento Bibliográfico realizado pelo NUPPEC-UFG de 1990 a 1999 

e apresentado nos Anais do I ENDIPE 

 

Disponível em: <http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/Iedipe/Gt11/2-

subjetividade.htm>. Acesso em: 15/10/2015. 

SUBJETIVIDADE E TRABALHO: O RECORTE DA PSICOLOGIA PARA A 

EDUCAÇÃO 

A produção em dissertações e teses em Educação sobre subjetividade e trabalho nos 

Programas de Mestrado e Doutorado. 

Nome do Bolsista: Lara Mendes César 

Nome do Orientador: Anita Cristina Azevedo Resende 

Local de execução: NEP/PSI –UCG/ NEPPEC – UFG 

INTRODUÇÃO 

O tema da subjetividade tem sido freqüentemente referido nas discussões das Ciências 

Humanas e Sociais embora seu conceito nem sempre seja discutido e tampouco haja um 

consenso sobre o que o termo designa. Parte-se do pressuposto de que a Psicologia tem 

informado à Educação acerca da subjetividade enquanto processos externos e manifestos 

e, como tal, predominantemente como comportamento, inteligência e cognição. 

Considerando que as transformações do mundo do trabalho, tem demandado estudos e 

conceituações acerca de um “novo sujeito” e de uma “nova subjetividade”, essa pesquisa 

bibliográfica propõe realizar um vasto rastreamento da produção teórica na área de 

Psicologia da Educação e Educação e Trabalho no Brasil no período de 1990 a 1999, 

buscando apreender como se efetiva a discussão sobre subjetividade nas suas vinculações 

tanto com a Educação quanto com o Trabalho. 

OBJETIVOS 

O objetivo foi efetuar o levantamento de dissertações e teses defendidas em Programas 

de Pós-Graduação em Educação, em suas vinculações com a Psicologia, que tratam da 

temática da subjetividade e, subsidiariamente, da inteligência, no período de 1990 a 1999. 

http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/Iedipe/Gt11/2-subjetividade.htm
http://www2.unucseh.ueg.br/ceped/edipe/anais/Iedipe/Gt11/2-subjetividade.htm
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Através dessa investigação, buscou-se apreender as noções de subjetividade com as quais, 

a partir da apropriação da Psicologia, a Educação tem trabalhado. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para apreender as noções de subjetividade que a Psicologia tem informado à Educação, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica que rastreou a produção teórica em Programas 

de Mestrado e Doutorado em Educação no Brasil, no período de 1990 a 1999.O material 

selecionado foi documentado, catalogado e organizado, através dos seguintes 

procedimentos metodológicos. 

MÉTODOS 

Procedimento 

1.   O levantamento dos resumos de dissertações e teses foi efetuado a partir de 

três universidades de acordo com os seguintes critérios: universidades em que 

os Programas de Pós-Graduação em Educação possuem maior tradição e 

volume de trabalhos (UERJ e UNICAMP) e UFG, por critério de localização; 

2.   O referido material foi coletado através da internet, nos sites da Capes e das 

universidades em questão, tendo sido analisados e catalogados, a partir de 

planilhas, todos os resumos disponíveis; 

3. Com relação às teses, o universo se restringiu ao Programa de Pós-Graduação 

da UNICAMP, em função da ausência de produção no período de 1990 a 1999 

nos Programas de Pós-Graduação em Educação da UFG e UERJ; 

4. Foram localizados e catalogados 816 resumos de dissertações (216 da UREJ, 

484 da UNICAMP e 106 da UFG) e 332 resumos de teses (UNICAMP); 

5. Foi realizada uma leitura superficial do material bibliográfico levantado para a 

definição dos critérios necessários para a seleção dos resumos de Psicologia 

dentro do universo pesquisado nos Programas de Pós-Graduação em 

Educação; 

6. O critério definido foi selecionar os resumos que contêm psicologia, enquanto 

temática ou enfoque teórico; 

7. Foi elaborada e testada uma planilha de documentação de leitura; 
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8. A partir da leitura integral desses resumos, foram selecionados 282 resumos de 

dissertações e 115 de teses de Psicologia; 

9. Esse material foi investigado segundo o critério de referência, direta ou indireta, 

a uma noção de subjetividade presente no resumo, constituindo uma amostra 

de 24 resumos de dissertações e 74 de teses; 

10. Os resumos selecionados foram catalogados de acordo com categorias que 

abrangessem uma concepção comum de subjetividade: Valores, Identidade, 

Representação Social, Afetividade, Cognição e Outros; 

11. No momento, os dados coletados estão sendo discutidos e analisados. 

RESULTADOS 

Dados Coletados 

TABELAS 

1. Tabela Geral dos Resumos de Dissertações 

Instituição Universo Psicologia Subjetividade 

UERJ 226 105 8 

UNICAMP 484 152 13 

UFG 106 25 3 

Total 816 282 24 

 2. Tabela de Resumos de Dissertações por ano 

Ano Universo Psicologia Subjetividade 

1990 43 10 3 

1991 61 24 1 

1992 49 12 2 

1993 72 23 3 

1994 63 22 0 

1995 124 46 6 

1996 93 40 2 

1997 110 40 3 

1998 103 42 4 

1999 98 23 0 

TOTAL 816 282 24 
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  3. Tabela de Resumos de Dissertações da UERJ 

Ano Universo Psicologia Subjetividade 

1990 6 3 1 

1991 21 12 0 

1992 14 5 2 

1993 14 7 0 

1994 21 11 0 

1995 38 21 3 

1996 28 15 0 

1997 28 13 1 

1998 30 11 1 

1999 26 7 0 

Total 226 105 8 

  

4. Tabela de Resumos de Dissertações UNICAMP 

  

Ano Universo Psicologia Subjetividade   

1990 35 7 2   

1991 31 11 1   

1992 24 6 6   

1993 49 14 3   

1994 36 9 0   

1995 72 22 3   

1996 52 20 2   

1997 64 20 1   

1998 57 27 1   

1999 64 16 0   

Total 484 152 13   
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5- Tabela de Resumos de Dissertações da UFG 

Ano Universo Psicologia Subjetividade   

1990 2 0 0   

1991 9 1 0   

1992 11 1 0   

1993 9 2 0   

1994 6 2 0   

1995 14 3 0   

1996 13 5 0   

1997 18 7 1   

1998 16 4 2   

1999 8 0 0   

TOTAL 106 25 3   

 

6. Tabela de Resumos de Teses da UNICAMP 

Ano Universo Psicologia Subjetividade 

1990 6 0 0 

1991 16 7 3 

1992 31 7 4 

1993* 37 13 3 

1994 32 11 7 

1995 31 13 7 

1996 34 11 9 

1997 52 17 10 

1998 41 17 15 

1999 52 19 16 

TOTAL 332 115 74 

* Os resumos do ano de 1993 foram coletados do catálogo da ANPED (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), pelo fato de não estarem 

disponíveis no site da CAPES.   
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7. Tabela Temas por Instituição (Resumos de Dissertações) 

TEMAS UFG UNICAMP UERJ TOTAL 

Subj. como Valores 1 0 1 2 

Subj. como Cognição 0 2 1 3 

Subj. como Representação Social 2 3 1 6 

Subj. como Afetividade 0 3 1 4 

Subj. como Identidade 0 3 1 4 

Outros 0 2 3 5 

Total 3 13 8 24 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Os dados referentes ao que a Psicologia informa à Educação indicam um desafio 

importante para a Psicologia. Os dados colhidos na etapa anterior da pesquisa já 

permitiam afirmar que, ausente da discussão acerca do mundo do Trabalho e da Educação, 

a Psicologia não tem sido consistentemente apropriada na sua contribuição ao debate e 

quando o faz, isso se processa pelas noções de inteligência recortada pela adaptação. O 

sujeito no mundo do trabalho pode aparecer assim como portador de uma subjetividade 

que não comporta psiquismo. 

Resolver o tema da subjetividade sem considerar os aspectos psicológicos é 

tomá-lo exclusivamente pela sua externalidade. Esse certamente é um desafio a ser 

enfrentado pela educação, pela psicologia, pela sociologia. Enfim, pelas ciências humanas 

e sociais que são as responsáveis pela elucidação dos complexos mecanismos objetivos e 

subjetivos, internos e externos, que constituem a sociabilidade no mundo moderno e 

contemporâneo. 

A partir dessa análise, surgiu a necessidade de investigar a noção de 

subjetividade na produção dos Programas de Mestrado e Doutorado em Educação. De 

acordo com o plano de trabalho proposto para esse bolsista, foram documentados 1148 

resumos da produção teórica de Pós-Graduação em Educação, nos anos de 1990 a 1999, 

sendo 71% (816) de resumos de  dissertações (UNICAMP, UERJ e UFG) e 29% (332) de 

resumos de teses (a produção nesse período de restringe à UNICAMP).Com relação às 

dissertações, 34% (282)  dos resumos contém psicologia, enquanto temática ou enfoque 

teórico; dos resumos com psicologia, 8% (24) fazem referência direta ou indireta a uma 

noção de subjetividade, o que significa apenas 2% do total de resumos de dissertações no 
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período e universidades em questão. No que diz respeito às teses (UNICAMP), 35% (115) 

dos resumos contém psicologia e desses 64% (74) fazem referência direta ou indireta a 

uma noção de subjetividade, o que significa 22% do total de resumos de teses no período 

e universidade em questão. 

Os dados estão sendo analisados e preliminarmente pode-se afirmar a tendência 

do recorte da temática pela sua externalidade e estados psíquicos manifestos. A pesquisa, 

portanto, já aponta para a necessidade de se apreender as mediações que constituem a 

subjetividade em sua totalidade, de modo a não reduzi-la a fragmentos externalizados da 

complexidade da dinâmica psíquica. 
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Anexo B- Levantamento Bibliográfico realizado pelo NUPPEC-UFG de 1990 a 1999 

e apresentado ao PIBIC em 2004 

Disponível em: <https://projetos.extras.ufg.br/conpeex/2004/pibic/humanas/Claudia.html>. 

Acesso em 15/10/2015. 

A noção de subjetividade nos periódicos especializados em Psicologia da Educação: 

os enfrentamentos teóricos 

ALMEIDA, C. V. R. 

RESENDE, A. C. A. 

Faculdade de Educação – NEPPEC 

e-mail: alohavicentini@hotmail.com (bolsista) 

e-mail: aazeres@uol.com.br (orientadora) 

O presente plano de trabalho integra um projeto de pesquisa mais amplo desenvolvido pelo 

NEPPEC (Núcleo de Estudo e Pesquisa em Psicologia, Educação e Cultura da FE-UFG) que 

busca, dentro a grande área de "Educação e Cultura" e da linha de pesquisa intitulada 

"Subjetividade e Cultura" rastrear e analisar a produção teórica no campo da Educação na sua 

interface com as Ciências Sociais em geral e com a Psicologia em particular. A pesquisa na qual 

esse plano de trabalho se insere objetiva discutir as concepções de subjetividade com as quais a 

educação tem operado e as decorrências teóricas e metodológicas dessas concepções. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica, que teve por objetivo geral efetuar o rastreamento, a leitura e a 

documentação de artigos sobre subjetividade publicados em periódicos especializados em 

Psicologia da Educação no período de 1990 a 1999. A partir desse mapeamento, foi possível 

apreender a noção de subjetividade que a Educação tem elaborado na sua relação com o campo 

da Psicologia. Esse mapeamento nos permitiu colocar em questão a discussão acerca dos desafios 

da subjetividade em tempo de transformações radicais no mundo do trabalho, e apontar para o 

predomínio da tendência de tomar a subjetividade pelos seus estados manifestos e externalidade. 

Palavras-chave: subjetividade; psicologia da educação; trabalho; educação 

Introdução 

Esse subprojeto integra o projeto de pesquisa intitulado "Subjetividade e Trabalho: o 

recorte da Psicologia para a Educação", financiado pelo CNPq e desenvolvido no 

NEPPEC (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Educação e Cultura da 

Faculdade de Educação da UFG) que busca, dentro da grande área de "Educação e 

Cultura" e da linha de pesquisa intitulada "Subjetividade e Cultura" do Programa de Pós-

Graduação em Educação, rastrear e analisar a produção teórica no campo da Educação na 

sua interface com as ciências sociais em geral e com a Psicologia em particular. 

O objetivo da pesquisa é discutir o recorte que da psicologia no campo das Ciências 

Sociais em geral e da Educação em particular, acerca da temática da subjetividade. 

Partindo do pressuposto de que a Psicologia tem historicamente recortado a subjetividade 

pelos seus estados manifestos, pela sua apresentação e aparência (Resende, 2001) busca-

https://projetos.extras.ufg.br/conpeex/2004/pibic/humanas/Claudia.html
mailto:alohavicentini@hotmail.com
mailto:aazeres@uol.com.br


337 

 

se compreender como essa questão tem sido resolvida hoje no campo da educação, 

especialmente em tempos de transformações radicais no mundo do trabalho. Nessa 

perspectiva, aponta-se para a existência de fortes indicativos de que a subjetividade esteja 

sendo tomada pela sua manifestação cognitiva, ou seja: subjetividade é inteligência. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que rastreou a produção teórica sobre Educação 

e Trabalho e Psicologia da Educação no Brasil entre 1990 e 1999, buscando apreender 

como se efetiva a discussão sobre subjetividade nas suas vinculações com a educação e a 

psicologia da educação. O Universo dessa pesquisa compreende os artigos publicados em 

periódicos especializados na área de Psicologia da Educação, no período de 1990 a 1999, 

consultados nas principais bibliotecas goianas e que fazem referência à temática da 

subjetividade e do trabalho. 

Material e métodos: 

A constituição do Universo pesquisado foi feita a partir do levantamento, nas bibliotecas 

da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Católica de Goiás, dos periódicos 

especializados na área de Psicologia que atendessem ao critério da periodização proposta, 

de 1990 a 1999. A partir desse levantamento inicial, foram selecionados para análise os 

periódicos de maior expressividade nacional. . Da biblioteca da Universidade Federal de 

Goiás foram selecionados dois periódicos: Psicologia: Teoria e Pesquisa, e Boletim de 

Psicologia. Da biblioteca da Universidade Católica de Goiás foram selecionados quatro 

periódicos: Cadernos de Psicologia; Psicologia: Reflexão e Crítica; Doxa: Revista 

Paulista de Psicologia e Educação e Paidéia: Caderno de Psicologia e Educação. 

A composição da amostragem dos artigos foi feita a partir do critério da referência, no 

resumo, à temáticas vinculadas à Psicologia da Educação. Dos 789 resumos analisados 

no total foram selecionados 141 que faziam referência à Psicologia da Educação, que 

foram organizados, a partir dos resumos, em planilhas de identificação. Desses 141 

artigos, 67 atendiam ao segundo critério proposto de referência direta ou indireta à 

temática da subjetividade. 

Resultados e Discussões: 

Contemporaneamente a questão da subjetividade é colocada em pauta de maneira radical 

no campo das ciências e práticas sociais. Nessa perspectiva, o pensamento psicológico se 

atualiza, uma vez que a divisão do trabalho, a fragmentação do objeto e sujeito da 

produção terminaram por constituir esse campo científico como um campo estrito que se 

ocuparia de um objeto aparentemente estrito: a vida subjetiva, espiritual, o psiquismo, a 

consciência psicológica. Certamente que, a rigor, a subjetividade não haveria de ser, 

enquanto totalidade, mais própria à psicologia do que à sociologia, à história, à 

antropologia ou à educação. Todavia, a par disso, o campo próprio da subjetividade foi 

instaurado e delegado à psicologia. Responsável privilegiada pela elucidação, 

compreensão e constituição da subjetividade, a psicologia contribui enormemente para 

qualificá-la e defini-la. 

A pesquisa na qual esse plano de trabalho se insere objetivou discutir as concepções de 

subjetividade com as quais a educação tem operado e as decorrências dessas concepções. 

Foi mapeado, em periódicos da área de Psicologia e Educação as temáticas que põem em 
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causa as noções de sujeito e subjetividade com suas implicações teóricas e metodológicas. 

A partir desse mapeamento, é possível apreender a noção de subjetividade com a qual se 

está trabalhando, ou seja, a noção de subjetividade que a educação tem elaborado na sua 

relação com o campo da psicologia. Essa compreensão permite colocar em questão a 

discussão acerca dos desafios da subjetividade e da vinculação da educação em suas 

interfaces com as ciências sociais e a psicologia em particular (Campos e 

Guareschi,2000). 

A radicalidade com que essa questão tem sido recolocada hoje não poupa a área da 

Educação (Lajonquière, 1999). Quando não mais se questiona a validade da consideração 

da subjetividade na compreensão dos fatos sociais, é interessante observar que a 

psicologia histórica predominantemente recortou para as ciências humanas e sociais em 

geral, e para a educação em particular, a subjetividade pelos seus estados manifestos, sua 

exteriorização, sua aparência. E hoje, quando a educação se coloca a questão da 

subjetividade em tempos de transformações no mundo do trabalho, mais uma vez essa 

tendência se manifesta: a psicologia informa que subjetividade é cognição, inteligência. 

Essa tendência se expressa claramente nos dados coletados nos periódicos, uma vez que 

o recorte da educação é predominantemente realizado pelos processos cognitivos e da 

aprendizagem. Nessa perspectiva, os dados coletados apontam coerentemente para uma 

predominância da educação enquanto prática escolar e vincula predominantemente a 

temática da subjetividade ao campo da Psicologia da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento. (Coll et alli, 1995) 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que a psicologia que mais se apresenta como 

auxiliar no embate da relação entre indivíduo e sociedade é a que põe em perspectiva a 

exterioridade do sujeito; ou seja, o recorte que a psicologia faz para a educação é o recorte 

dos processos mentais, ou da motivação, ou da cognição, ou da socialização tal qual eles 

se apresentam e se manifestam imediatamente. Tomado dessa forma, o indivíduo é 

explicado por suas exteriorizações tornadas independentes e autônomas frente às relações 

sociais concretas travadas por ele. Não há dúvidas de que essa compreensão do indivíduo, 
fundada na análise exclusiva de suas externalizações, não explicita as relações 

fundamentais que se efetivam no mundo, ou seja, as relações entre a subjetividade e a 

objetividade. Dessa forma, a psicologia termina por definir mecânica e invariavelmente 

aquelas relações que o indivíduo estabelece concreta e historicamente com o mundo em 

que vive. 

Conclusão: 

Os dados coletados permitem estabelecer algumas tendências gerais que podem ser 

sintetizadas da seguinte forma: a) os artigos, a par de predominantemente objetivarem 

abordar, problematizar e criticar as implicações teóricas e, principalmente práticas do 

sujeito no campo educacional, terminam por enfrentar esse desafio sem estabelecer uma 

conexão clara entre a objetividade e a subjetividade. Ou seja, o sujeito termina por se 

reduzir ao sujeito "prático". b) A noção de subjetividade, quando mediada na discussão 

no campo da Psicologia da educação, é predominantemente localizada no âmbito da 

Psicologia da Aprendizagem ou Desenvolvimento. c) Essa predominância "cognitivista" 

implica a resolução da questão da subjetividade na consideração de um sujeito prático, 

no aluno, na escola formal, mais pelos processos de objetivação do que de subjetivação.d) 

Não é clara a constituição lógica, categorial da subjetividade, o que fica evidenciado na 
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significante quantidade de "não explicitado" tanto no que se refere a enfoques teóricos, 

áreas, autores citados e enfoques metodológicos. A imprecisão resulta 

uma subjetividade sendo tomada por sujeito, por desenvolvimento, por inteligência, por 

capacidade de adaptação, por cognição, entre outras. 
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