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RESUMO 
 
 
Este estudo teve como principal objetivo analisar as relações entre trabalho, saúde e gênero, 

segundo a perspectiva das docentes de uma unidade de ensino da área de saúde de uma 

universidade pública federal do Rio de Janeiro. Tratou-se de um estudo qualitativo, descritivo 

e de caráter exploratório cujo referencial teórico foi a teoria social de Marx e estudos marxianos. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com professoras universitárias de uma unidade 

acadêmica de um curso da saúde, sobre trabalho docente em sua relação com a saúde e o gênero. 

As categorias recorrentes como resultado das entrevistas foram: 1) Ênfase na Pesquisa e na Pós 

Graduação: um novo projeto de Universidade Pública; 2) Impactos da conjuntura político-

econômica no trabalho docente e seus efeitos para a saúde; 3) Extrapolação da jornada laboral 

regular, Intensificação e precarização do trabalho; 4) Sobrecarga de trabalho feminino 5) 

Relação entre saúde-doença-trabalho: determinações sociais de saúde na vida de docentes. 

Assim, este estudo se justifica pela relevância e contemporaneidade do tema, em face das 

mudanças no trabalho docente que vêm se moldando nas universidades públicas e o debate 

sobre as relações de gênero em nossa sociedade. Considera-se que o conjunto de modificações 

no Estado e nas políticas educacionais, em particular no ensino superior, interfiram na saúde 

das docentes, tendo como mediações importantes, as mudanças no trabalho docente, assim 

como as questões de gênero.  

 

 

Palavras-chave: Docentes; Trabalho feminino; Gênero e Saúde; Saúde do Trabalhador; Política 
de Educação Superior 
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ABSTRACT 

 

This study had as main objective to analyze the relations between work, health and gender 

according to the perspective of the teachers of a teaching unit in the health area of a federal 

public university in Rio de Janeiro. It was a qualitative, descriptive and exploratory study whose 

theoretical framework is Marx's social theory. Semi-structured interviews were carried out with 

university professors from an academic unit of the health course on teaching work in relation 

to health and gender. The recurring categories as a result of the interviews were: 1) Emphasis 

on Research and Graduate Studies: A New Public University Project; 2) Impacts of the political-

economic situation on teaching work and its effects on health; 3) Extrapolation of regular 

working hours, intensification and precariousness of work; 4) Female work overload 5) 

relationship between health-illness-work: social determinations of health in the lives of 

teachers. Thus, this study is justified by the relevance and contemporaneity of the theme, in 

view of the changes in teaching work that have been shaping in public universities and the 

debate on gender relations in our society. It is considered that the set of changes in the State 

and in educational policies, particularly in higher education, interfere in the health of teachers, 

having as important mediations changes in teaching work, as well as gender issues 

 

Key-words: Faculty; Women, Working; Gender and Health; Occupational Health; Higher 
Education Policy 
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1 - INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre trabalho, saúde e gênero sob 

a perspectiva das docentes de uma unidade de ensino da área de saúde de uma universidade 

pública federal do Rio de Janeiro. 

Durante a graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

estive próxima a coletivos de discussão sobre gênero e saúde e da luta em prol da ampliação 

dos direitos das mulheres, em sua maioria trabalhadoras (em casa e fora do espaço doméstico). 

Essas discussões se intensificaram na minha vida acadêmica (e desvelaram importantes 

aspectos na minha vida pessoal, enquanto mulher), a partir da minha inserção como estagiária 

de Serviço Social no extinto “Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva”, também conhecido 

como “Papo Cabeça” e na Maternidade Escola da UFRJ. Como resultado dessa experiência 

elaborei o trabalho de conclusão de curso em Serviço Social, cujo tema foi o direito ao trabalho 

e a invisibilidade decorrentes da atividade da prostituição, pensando em contribuir para a 

discussão de gênero e trabalho no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos. 

Em 2017, iniciei o Curso de especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia 

Humana1 no Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Fiocruz.  Com 

a intenção de dar continuidade aos estudos de gênero nas relações de trabalho, desenvolvi e 

elaborei o trabalho de conclusão intitulado “Relações de Saúde, Trabalho e Gênero entre 

docentes universitárias”.   

No mestrado em Saúde Coletiva, prossegui na linha de investigação sobre saúde, 

trabalho e gênero, ampliando meu embasamento científico e crítico e contribuindo com maior 

consistência teórica, ao que vivenciamos como profissionais nos serviços de saúde. Além disso, 

assumi o desejo de trilhar uma trajetória como pesquisadora-docente e contribuir, no âmbito da 

pesquisa, com o que profissionais de saúde vivenciam em suas práticas, em especial, no que se 

relaciona à saúde, trabalho e gênero.  

No Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFF (PPGSC/UFF), ainda que 

inserida na linha de pesquisa "Determinantes Sociais de Saúde", pretendi contribuir para a 

incorporação da perspectiva da Determinação Social do Processo Saúde-Doença. Segundo 

Tambellini e Schutz (2009), os determinantes sociais de saúde são entendidos como fatores, 

 
1 O trabalho de conclusão de curso consistiu numa revisão bibliográfica para identificar as produções acadêmicas 
sobre saúde, trabalho e gênero entre docentes universitárias, no período de 2007 a 2017. A pesquisa destacou como 
resultado da busca bibliográfica sobre saúde trabalho e gênero entre docentes universitárias, as categorias 
recorrentes nas produções acadêmicas estudadas, tais como a intensificação da jornada de trabalho; extrapolação 
da jornada regular de trabalho; sobrecarga de trabalho; ausência de lazer; distúrbios do sono; estresse; insatisfação 
com o corpo e aparência e cuidado de si. 
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tais como as condições de vida, trabalho, moradia, transporte, entre outros. São compreendidos 

como “contexto” e “condições”, assumindo assim uma fragmentação e uma visão reducionista 

da realidade social, uma vez que encobrem a multiplicidade dos processos socioeconômicos, 

culturais, psicológicos do qual fazem parte a dinâmica do processo saúde-doença, que está para 

além destes fatores fragmentados. Ao ofuscarem causas estruturais concernentes às 

desigualdades sociais em saúde, atreladas a categorias provenientes das ciências sociais (como 

o modo de produção e suas relações de produção), dificultam a análise sobre as consequências 

do regime de acumulação capitalista em seu processo de exploração de mulheres e homens e 

suas repercussões para a saúde (BREILH, 2013).  

Por isso, utilizaremos o conceito de Determinação Social do Processo Saúde-Doença 

que compreende o processo de adoecimento, para além da sua visão simplista das “concepções 

tradicionais de saúde e doença”, superando-as e propondo, assim, situar o processo saúde-

doença em toda a sua complexidade, por considerar que há uma associação entre os processos 

sociais mais amplos e a saúde de indivíduos e grupos sociais (CASTELLANOS, 1988). 

Laurell (1982) fundamenta esta discussão, ao refletir sobre os limites do entendimento 

biológico individual da doença e afirma o caráter histórico e social no processo de adoecimento. 

Ao compreender o processo saúde-doença da coletividade, concluímos a especificidade em 

grupos sociais, expressa “nos modos específicos de adoecer e morrer” de cada grupo 

(LAURELL, 1982, p.11).  

Assim, na percepção do trabalho na vida de homens e mulheres, como elemento 

determinante no processo saúde-doença, Laurell (1982) aponta que há um caráter social nas 

doenças e que entende o processo saúde-doença como um processo social, a ser analisado nas 

coletividades. Assinalou ainda, que “existe documentação empírica comprovando que a 

distribuição da doença e da morte é desigual e que é possível detectar perfis patológicos 

específicos dos grupos sociais” (LAURELL, 1982, p.8). Desta forma, fica claro um recorte de 

classe social nos modos de viver, adoecer e morrer. Sendo assim, a explicação do adoecimento 

a partir da biologia somente, retira o caráter social e histórico dos processos de adoecimento. 

Os processos biológicos no adoecimento estão articulados ao processo social, mas para 

o pensamento médico clínico tradicional há uma dicotomia, com ênfase nos aspectos 

biológicos. A título de exemplo, o “modo de trabalhar” possui um evidente caráter social (na 

constituição social), mas que não pode ser dissociado do seu aspecto biológico, visto que 

implica “determinada atividade neuromuscular, metabólica etc.” (LAURELL, 1982, p.14). Isto 

é, ambos os aspectos estão atrelados e não podem ser dissociados. 

Laurell, em recente artigo, recupera a trajetória da Medicina Social latino-americana: 
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To construct these new interpretations of health-disease and medical practices, it was 
necessary to conduct a deep epistemological change of the scientific paradigms that 
went from the construction of new scientific objects to the methodology to explore 
them. Authors such as Marx, Gramsci, Canguilhem, Foucault, and Bourdieu were 
central to this undertaking (Laurell, 2018, p. 6). 

Assumimos, no presente trabalho, a teoria social Marxista que analisa a dinâmica e 

estrutura da sociedade burguesa. Para Marx, a teoria é um tipo de conhecimento em que o 

objetivo do pesquisador é ir além do que a realidade aparenta, sua forma de manifestação 

imediata; apreendendo a essência do objeto e na investigação, o pesquisador deve apreender a 

dinâmica e estrutura do objeto e reproduzi-la (Marx & Engels, 2002). 

 Ao descortinar essa realidade, nos aproximamos do real que, em constante 

transformação e movimento, demanda a dialética e a historicidade, como elementos centrais de 

uma análise marxista. Uma das categorias centrais para teoria de Marx é a totalidade. Nas 

palavras de Lukács (2013) “a concepção dialético-materialista da totalidade significa, primeiro, 

a unidade de contradições que interagem” e, além disso, “toda totalidade é feita de totalidades 

a ela subordinadas” e “que a totalidade em questão é, ao mesmo tempo, sobredeterminada por 

totalidades de complexidade superior”. Por fim, fala sobre a relatividade histórica de toda 

totalidade que é “mutável, desintegrável e limitada a um período histórico concreto e 

determinado” (BOTTOMORE, 1983, p. 381). 

Sobre o trabalho, conceito central na teoria marxista, o autor destaca que:  

“considerando que nos ocupamos do complexo concreto da sociabilidade 
como forma de ser poder-se-ia legitimamente perguntar por que, ao tratar 
desse complexo, colocamos o acento exatamente no trabalho e lhe atribuímos 
um lugar tão privilegiado no processo e no salto da gênese do ser social. A 
resposta, em termos ontológicos, é mais simples do que possa parecer à 
primeira vista: todas as outras categorias dessa forma de ser têm já, em 
essência, um caráter puramente social; suas propriedades e seus modos de 
operar somente se desdobram no ser social já constituído, quaisquer 
manifestações delas, ainda que sejam muito primitivas, pressupõe o salto 
como já acontecido. Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, 
um claro caráter de transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre 
homem (sociedade) e natureza tanto inorgânica (ferramenta, matéria prima, 
objeto de trabalho etc.) como orgânica. Inter-relação que pode figurar em 
pontos determinados da cadeia a que nos referimos, mas antes de tudo assinala 
a transição, no homem que trabalha, do ser meramente social ao ser social” 
(Lukács, 2013, p. 43). 

Embora a gênese do ser social esteja fundada no trabalho, enquanto processo de 

humanização do homem, a configuração do trabalho na sociedade capitalista é degradada e 

aviltada e a força de trabalho, torna-se uma mercadoria. Deste modo, o que deveria ser uma 

forma de realização humana do indivíduo é reduzida à única forma de subsistência da classe 

trabalhadora, que só tem a sua força de trabalho a oferecer (ANTUNES, 2006).  
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A respeito do trabalho na vida das mulheres, os textos marxistas já apontavam a 

condição de “desvantagem das mulheres no mercado de trabalho”, decorrente de serem 

responsáveis prioritárias pelo cuidado do lar, localizando a sua situação de opressão econômica 

no trabalho doméstico, o que as afastava da produção social. Posteriormente, o trabalho 

doméstico se tornou uma categoria reconhecida pelo marxismo e desenvolvida por autoras 

feministas (HIMMELWEIT, 1993). A sobrecarga de trabalho dificulta ainda a participação na 

vida política das mulheres, na organização e na luta por melhores condições salariais e de 

trabalho. Em decorrência dessa dificuldade de inserção das mulheres nos espaços políticos, há 

uma resistência da sociedade em compreender as mulheres como sujeitos políticos pois, de fato, 

há uma barreira ao acesso e à organização política (KERGOAT, 2003).  

As atividades demandadas às mulheres pelo mercado de trabalho se expressam em 

qualidades consideradas próprias e inerentes à "natureza feminina" (destreza, minúcia, 

paciência, cuidados com o outro, entre outras). Estas características são desqualificadas, 

simbólica e economicamente, a partir da concepção de que expressam apenas "qualidades" 

femininas, sendo assim consideradas inerentes, “naturais”, apreendidas pelas mulheres desde a 

infância em seu processo de socialização (HIRATA & KERGOAT, 2007). As mulheres 

enfrentam o desprestígio de profissões voltadas para mulheres, isto é, menor reconhecimento 

social e sofrem com os baixos salários. Ainda que com profissão idêntica à dos homens, têm 

pior remuneração pelo mesmo trabalho (KERGOAT, 2003). 

Kergoat & Hirata (2007) apontam que há uma divisão sexual do trabalho, atrelada a 

relações de poder que se pautam por dois princípios: a separação (existem trabalhos de homem 

e trabalhos de mulher) e a hierarquização (o trabalho do homem vale mais que o trabalho da 

mulher). Nessa lógica, o trabalho masculino se engendra em atividades da produção e atividades 

de forte valor social e o feminino para atividades da reprodução social. Para Abreu (2016), 

assim se estruturam as ocupações: as mulheres se inserem majoritariamente em atividades 

associadas à reprodução social2, no âmbito da atenção e dos cuidados, mais presentes em setores 

relacionados à educação, saúde e serviços de uma forma geral. 

No âmbito da Educação, em profissões como a docência, há uma relação entre as 

características supostamente femininas e o incentivo à profissionalização de mulheres. Assim, 

 
2 Sobre reprodução social, Engels (1964) em prefácio de seu livro “a origem da família, da propriedade privada 
e do Estado vai dizer que “de acordo com a concepção materialista, o fator determinante na história é, em última 
análise, a produção e reprodução da vida imediata. Mas isso tem um duplo caráter. De um lado, há a produção 
dos meios de subsistência para tanto necessários, tais como alimento, agasalho, abrigo e instrumentos de 
trabalho; de outro, a produção dos próprios seres humanos, a propagação da espécie” (ENGELS, 1964, p. 3). 
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a divisão sexual do trabalho é pautada por uma diferenciação biológica entre homens e 

mulheres, que se tornam justificativas ideológicas para destinar homens a determinadas 

atividades e mulheres a outras, conferindo diferente valor social; isto é, menor prestígio e 

remuneração (KERGOAT, 2003).  

O trabalho docente de mulheres e homens no nível superior se insere no complexo de 

determinações que está colocado, com destaque para as mudanças que se intensificam a partir 

da década de 1990, incluindo a contrarreforma do Estado e suas repercussões na educação 

pública. As professoras e os professores estão submetidos a altas exigências de produção 

técnico-cientifica, ensino, pesquisa e extensão, além de diversas atividades administrativas 

(FILHO; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2012).  

Abreu et al (2015) assinalam que, além da sobrecarga expressiva sofrida por docentes 

universitários, as professoras mulheres sofrem duplamente, por se estenderem por dois ou mais 

turnos por dia, no trabalho doméstico e cuidado com os filhos. No mundo do trabalho, emerge 

uma série de transformações, tais como o processo de intensificação do trabalho, no qual 

Bruschini (2007) chama a atenção para a sobrecarga de trabalho na vida das mulheres, que 

ainda são as principais responsáveis pelas atividades domésticas e cuidados com os filhos, o 

que representa uma sobrecarga para aquelas que trabalham fora de casa, que também realizam 

atividades econômicas.  

Segundo Assunção e Oliveira (2009), em estudo com professores, o trabalho invade a 

vida “extratrabalho” e o sistema educacional espera que o professor resolva conflitos que não 

são da esfera da educação. Assim, para Lüdke e Boing (2007), os professores são cobrados 

como se a educação, sozinha, fosse capaz de dar conta de todos os problemas sociais. 

Há, entre os professores, um sofrimento decorrente do conflito entre fazer bem o 

trabalho e atender as exigências de regras, que tendem a restringir o tempo, aumentar a 

quantidade e sobreposição de atividades e tarefas bem como suas complexidades, o que pode 

levar o/a docente a ultrapassar ou deixar de levar em conta seus limites (ASSUNÇÃO; 

OLIVEIRA, 2009) e pode explicar o “cansaço físico, vocal e mental do docente e o afastamento 

por doença, especialmente a alta prevalência de transtornos psíquicos” (PINA; STOTZ, 2014, 

p. 153). 

Cortez et al (2017) sugerem que os autores que se dediquem a estudar acerca da saúde 

de professores, façam uso de uma abordagem interdisciplinar (já que os elementos relacionados 

ao adoecimento dos professores têm múltiplas determinações) pois, só assim, será possível 
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desenvolver metodologias e contribuições, capazes de fomentar e desenvolver políticas 

públicas relacionadas ao trabalho docente. 

Ao entender o trabalho como uma das principais determinações sociais da saúde, Lacaz 

(2007) cita o modo de “sofrer, adoecer, morrer das classes e grupos sociais inseridos em 

processos produtivos”, ressaltando assim, formas diferentes de adoecer e morrer de acordo com 

a atividade produtiva em que as pessoas se inserem (LACAZ, 2007). Pensando nisso, é preciso 

pensar como a Saúde do Trabalhador, em sua interface com a Saúde Coletiva e aporte da Saúde 

da Mulher, pode contribuir de maneira propositiva para melhores condições de trabalho dos 

docentes, em especial, as mulheres. 

Assim, este estudo se justifica pela relevância e contemporaneidade do tema, em face 

das mudanças no trabalho docente que vêm se moldando nas universidades públicas e o debate 

sobre as relações de gênero em nossa sociedade. Considera-se que o conjunto de modificações 

no Estado e nas políticas educacionais, em particular no ensino superior, interfiram na saúde 

das docentes, tendo como mediações importantes as mudanças no trabalho docente, assim como 

as questões de gênero.  

Esta dissertação está organizada em 5 partes: 1) Categoria Trabalho, sua história e seus 

efeitos para a classe trabalhadora: uma discussão a partir da teoria marxista; 2) Intersecção entre 

a Saúde Coletiva e a Saúde do trabalhador e da Trabalhadora; 3) Relações de Gênero, Trabalho 

e Saúde; 4) Educação superior no Brasil e seus efeitos para as Docentes Universitárias 5) 

Percurso metodológico; 6) Resultados e discussão. 
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2 - OBJETIVO GERAL 
Analisar os aspectos relacionados ao gênero que interferem na relação entre trabalho e 

saúde das docentes universitárias dos cursos de graduação e pós-graduação do curso de nutrição 

da Universidade Federal Fluminense. 

2.1 - Objetivos específicos  

- Conhecer a trajetória profissional das trabalhadoras docentes de modo a buscar 

informações sobre a inserção profissional dessas mulheres na carreira docente. 

- Conhecer as condições de trabalho articuladas ao contexto da reestruturação 

produtiva e contrarreforma universitária. 

- Descrever as características do trabalho docente de modo a caracterizar as atividades 

do cotidiano de trabalho tanto na universidade quanto fora dela considerando as transformações 

no mundo do trabalho.  
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3 - TRABALHO, GÊNERO E SAÚDE: UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA 
TEORIA MARXISTA 

A produção e reprodução da vida social se realizam através do trabalho, no seu cotidiano 

e é, a partir do trabalho, que o ser humano se torna ser social e assim se distingue dos outros 

animais. Marx (2004) diferencia o pior arquiteto da melhor abelha, tendo em vista diferenciar 

a capacidade teleológica do ser humano dos outros animais (que, nos animais se manifesta de 

forma mecânica) de idealizar uma ação e em sua consciência.  

Em “O Capital”, Marx (2004) aponta que o homem, ao transformar a natureza para dar 

conta das suas necessidades de sobrevivência, transforma também a si mesmo. Ele transforma 

a matéria extraída da natureza para obter meios de trabalho, a partir da sua energia corporal. 

O trabalho diferencia o homem dos outros animais, em decorrência da sua capacidade 

teleológica de antecipar o feito no plano das ideias e não o realizar de forma instintiva, como 

os outros animais, o que permite seu distanciamento enquanto ser “biológico”, em direção ao 

ser social. 

Marx (2004) aponta que o trabalho só se realiza com a capacidade teleológica do ser 

humano, sendo esta o que diferencia homens e mulheres dos outros animais. 

Historicamente, a humanidade cria novas necessidades e os homens e as mulheres 

respondem às necessidades produzidas, que vão se sofisticando. Assim, o trabalho não é 

genético; ele tem uma finalidade e com isso cria algo que não existia antes, sem a sua presença. 

Esse processo não é natural; ele é construído socialmente, a partir do trabalho. 

O trabalho, como práxis, se configura pela capacidade teleológica e pela criação “de 

uma realidade nova e objetiva”, a partir do produto do seu trabalho, resultado da matéria 

transformada (BARROCO, 2010). Em suma, a perspectiva que se coloca nessa construção do 

ser social é pautada em seus fundamentos ontológicos.  

 O termo práxis faz referência, de forma geral, “à ação, à atividade e, no sentido que lhe 

atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e auto criativa, por meio da qual o homem 

cria (faz, produz), transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si mesmo” isto é, 

a “atividade específica ao homem que o torna basicamente diferente de todos os outros seres”. 

Para Marx, “o conceito da práxis torna-se o conceito central de uma nova filosofia, que não 

quer permanecer como filosofia, mas transcender-se tanto em um novo pensamento 

metafilosófico como na transformação revolucionária do mundo” (BOTTOMORE, 1993, p.75). 

“O produto do trabalho passa a ter uma existência independente do sujeito que o criou, 

mas não independente das práxis da humanidade” (BARROCO, 2010, p. 24). Ou seja, o produto 

se constitui como parte da produção do conjunto da sociedade.  
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Em a Ideologia Alemã, Marx e Engels (2002) afirmam que a distinção entre os homens 

e os animais, só “começa a existir quando os homens iniciam a produção dos seus meios de 

vida” (MARX & ENGELS, 2002, p. 11) e o modo como se produz esses meios depende da 

natureza; assim, o que os indivíduos são depende “das condições materiais da sua produção”. 

Essa produção implica nas relações entre os indivíduos, isto é, os homens desenvolvem na sua 

produção material e nas suas relações materiais, a realidade, o pensamento, os produtos do 

pensamento; assim “não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a 

consciência” (MARX & ENGELS, 2002, p. 21). Na perspectiva de Marx (2002), o trabalho é 

uma representação da interação entre homem e natureza, a partir da qual o homem, ao se 

apropriar da natureza, a transforma a fim de atingir suas necessidades, transformando também 

a si próprio. 

Deste modo, podemos afirmar que o trabalho “não é, absolutamente, externo ao homem 

e nem tampouco neutro no que diz respeito à saúde”, mas sim “uma interação dialética 

profunda, entre homem, natureza, trabalho e vida” (SOUZA et al, 2018, p. 7).  

O trabalho nas relações capitalistas é o ato de compra da força de trabalho (pelo 

trabalhador ao comprador) sobre a utilização da mercadoria, entendendo que as relações no 

trabalho assalariado nesse modo de produção são relações de compra e venda da força de 

trabalho  

 Os capitalistas visam impor um trabalho mais denso e diminuindo ao máximo a 

porosidade no trabalho, isto é, os tempos mortos em que nada é produzido pelo trabalhador. 

Nisso, os trabalhadores arcam em seus corpos, com a intensificação do trabalho  

Qualquer trabalho é executado com determinado grau de intensidade. Esta é inerente ao 

trabalho concreto e existe em todo tipo de trabalho executado, seja ele autônomo ou 

heterônomo, destinado ao servo ou ao operariado (DAL ROSSO, 2008).  

Para esse mesmo autor, a intensidade de trabalho pode ser aplicada a diferentes relações 

de trabalho e não se restringe ao trabalho assalariado do capitalismo. Entre camponeses, o 

trabalho pode ser mais intenso de acordo com o período de colheita, a fim de prevenir perdas 

no período de chuvas; na escravidão, os trabalhos também podiam ser mais densos em projetos 

e práticas especificas. No capitalismo, o trabalho se intensifica, ao buscar lucratividade para as 

empresas e organizações (DAL ROSSO, 2015). 

No capitalismo contemporâneo, a intensidade do trabalho é voltada para os resultados, 

já que os resultados devem ser superiores, do ponto de vista da quantidade ou da qualidade, e 

por esse motivo, há o maior gasto de energia dos trabalhadores. No trabalho fabril, de 
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predominância física, pode ser avaliado na quantidade de veículos a serem produzidos, por 

exemplo. E no trabalho intelectual a qualidade e a quantidade também são observadas. 

 Quando o controle da intensidade do trabalho não fica a cargo do trabalhador, seja no 

modo de produção capitalista, escravista ou servil, essa intensidade é controlada por outrem, 

pelo empregador. A intensidade do trabalho envolve uma disputa entre empregadores e 

trabalhadores; trata-se de um conflito social que tem interesses opostos (DAL ROSSO, 2008). 

Durante a revolução inglesa, Marx (2004) teorizou sobre o processo de intensificação 

do trabalho e pontuou que algumas formas de regulação estatal, pela restrição do alongamento 

das jornadas de trabalho, colocam limite à produção da mais-valia, em sua forma absoluta, que 

se dá por meio do alongamento das jornadas de trabalho. Os capitalistas apostam então, em 

equipamentos modernos para o aumento da produção e o incremento de maquinário e 

tecnologia para o aumento da produção é uma nova forma de produzir valor, em sua forma de 

mais valia relativa (DAL ROSSO, 2008, p. 47).  

Em seu artigo “jornadas excessivas de trabalho”, Sadi Dal Rosso (2013) ressalta como 

as horas de trabalho constituem elemento próprio do mundo do labor. A quantidade de horas 

que os seres humanos suportam trabalhar pode variar: algumas pessoas podem aguentar mais 

que outras, do ponto de vista individual. Na esfera coletiva, as sociedades determinam as 

jornadas de trabalho, através de processos de luta dos trabalhadores. Os Estados nacionais 

podem legitimar, ao sancionar leis que regulem a jornada de trabalho dos trabalhadores ou 

alguns grupos. 

Para a limitação da quantidade de horas da jornada de trabalho é indispensável a ação 

de movimentos sociais, sindicatos e associações e do apoio crítico de determinados grupos mais 

progressistas da sociedade. No entanto, os capitalistas têm interesse de investir e se apropriar 

de tecnologia, como uma das formas de aumento da produção (DAL ROSSO, 2013). 

Essas mudanças “aceleradoras do desenvolvimento” advêm e são impulsionadas pela 

esfera da ciência e tecnologia e resultam em “inovações nos mercados de capital, trabalho, bens 

e serviços” (MINAYO, 2010, p. 13). Nesse contexto, o mercado exige uma “readequação” nas 

formas de se fazer ciência, por exemplo. Essa “readequação” interna à produção científica do 

conhecimento, situa-se no ponto de vista metodológico e “nas situações e condições de trabalho 

que dizem respeito ao perfil dos investigadores e das instituições e das formas de organizar, de 

financiar, de fazer e de avaliar a pesquisa”.  

O mundo do capital tem interesse em diminuir a distância entre a ciência (em seus 

avanços científicos) e a tecnologia, de modo que a tecnologia seja funcional para a indústria, 

por exemplo. Apesar de haver uma aproximação entre a universidade e as instituições privadas, 
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há um lapso para resolução de problemas, isto é, os profissionais da indústria estão distantes 

dos pesquisadores das universidades. Para Silva Junior (2017), o capitalismo monopolista entra 

em declínio e sua falência abre espaço para um período de transição para o capital financeiro 

que significa em síntese “faz(er) dinheiro, sem trabalho” (SILVA JUNIOR, p. 129, 2017). O 

dinheiro é daquele que tem recurso para investir e assim receber os juros a partir desse 

investimento, mas a única forma de gerar valor é através do trabalho proveniente da esfera 

produtiva. 

Assim, o setor da ciência e tecnologia se adapta às mudanças globais que ele mesmo 

impulsionou, expressas, por exemplo, no “trabalho em rede” que reúne diversas instituições de 

ensino e pesquisa, consultorias, empresas com um fim especifico, que têm como via de 

comunicação preferencial a virtual, a ser implementado em qualquer lugar do mundo e/ou em 

vários lugares simultaneamente (MINAYO, 2010). 

Para Silva Junior (2017), as mudanças ocorridas nos últimos 25 anos têm efeito para a 

ciência, isto é, a ciência não seria a mesma sem tais transformações no cenário político e 

econômico. Nesta conjuntura, a ciência tem centralidade e induzida à realização de pesquisas 

cientificas aplicadas. Com as mudanças supracitadas, no decorrer do século XIX, vão 

desembocar na década de 1950 até hoje, uma “new american university”, como pontua o autor. 

Já no Brasil, essas mudanças são recentes e atravessadas pelas especificidades histórico-

culturais brasileiras (SILVA JUNIOR, 2017). 

 Na apresentação de seu livro “O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde”, Maria Cecília Minayo ressalta que as mudanças no mundo do trabalho e nos processos 

produtivos (em todo o mundo e em todos os setores) afetaram também a pesquisa, a ciência e a 

tecnologia. Isto é, essas transformações macroestruturais trazem mudanças para a universidade 

e as instituições de pesquisa. Segundo a autora,  
“essas transformações se intensificaram nas duas últimas décadas do século 
XX e vão se transformando em práxis no século XXI. A introdução de novas 
tecnologias, matérias primas e formas de organização da produção não só se 
remontam as bases materiais da sociedade, como vão redefinindo as relações 
entre a economia, o estado e a sociedade” (MINAYO, 2010, p. 13). 

 O domínio da tecnologia torna-se fator preponderante em todo o mundo, o que torna 

seus resultados cada vez mais privatizados através, por exemplo, de contratos fechados entre 

universidades e empresas, o que tem como resultado a monopolização do conhecimento que 

deveria ser um bem comum (MINAYO, 2010). 

Essas transformações no mundo do trabalho ocorrem mundialmente e, para Silva Junior 

(2017), há uma concepção de privilégios aos países centrais, orientado pela “predominância 
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financeira” que, no caso dos EUA, por exemplo, consiste em propagar a “nova universidade 

americana” com interesse estratégico, considerando a geopolítica vantajosa deste país. Além 

do exposto, o conhecimento produzido pelas universidades deve ser orientado pela economia 

política mundial; neste caso, o conhecimento é um produto (SILVA JUNIOR, 2017). 

 

3.1. Intersecção entre a Saúde Coletiva, Saúde do trabalhador e da Trabalhadora e 

Políticas Públicas para mulheres. 

O campo da Saúde Coletiva é pautado como “extenso e diversificado”, representando o 

próprio conceito ampliado de Saúde, em suas muitas interfaces (NUNES, 2006). O autor associa 

o entendimento do campo da Saúde Coletiva como um mosaico, isto é, um conjunto de partes 

separadas que, juntas, se aproximam “quando a compreensão dos problemas ou a proposta de 

práticas se situam além dos limites de cada campo disciplinar, exigindo arranjos 

interdisciplinares”, mas que pode vir a tornar-se um vitral à luz de uma teoria social, ou seja, 

um campo “no qual os problemas são filtrados por uma teoria” (NUNES, 2006, p. 29).  

Segundo Stotz (1997), não há um consenso sobre a definição do campo da Saúde 

Coletiva, por divergências epistemológicas e por sua característica interdisciplinar, que não 

permite uma definição unificadora, que traduza os objetos de estudo da Saúde Coletiva. A 

Saúde Coletiva é um campo de conhecimentos e práticas, herdeiro do preventivismo que, no 

final dos anos 1970, se institucionaliza: a medicina social, a Medicina Preventiva, a Saúde 

Comunitária e a Saúde Pública adotam a expressão “Saúde Coletiva”, que é definida como uma 

área do saber, que tem como objeto as necessidades sociais de saúde e não se limita às doenças, 

agravos ou riscos, como na Saúde Pública. As situações de saúde são um processo social, 

relacionado à estrutura da sociedade, que contém historicidade e suas ações e práticas têm 

caráter técnico e social (SOUZA, 2014). 

A Saúde Pública se aproxima da noção de Saúde como ausência de doenças, ao voltar-

se para os problemas de saúde como mortes, agravos, doenças e riscos em coletividades, 

enquanto a Saúde Coletiva se preocupa com as necessidades de saúde, a fim de aumentar a 

qualidade e prolongar a vida e não só evitar a doença (SOUZA, 2014). Entendendo a saúde 

como um processo social, a Saúde Coletiva se constitui como um movimento mais crítico, 

quando comparado à Saúde Pública que não só critica o saber médico como natural e universal, 

como também rompe com o discurso biológico, presente na Saúde Pública (BIRMAN, 1991).  

A saúde é debatida no movimento da Reforma Sanitária, tendo como marco histórico a 

VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual os princípios do SUS passam a tomar 
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forma e consistência (COHN, 1989). Como fruto de luta do movimento da Reforma Sanitária, 

entre 1976 e 1988, de organização política de trabalhadores e movimentos sociais em prol de 

melhores condições de vida e saúde, que desembocou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

tivemos a promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual a Saúde passou a ser “direito 

de todos e dever do Estado (Art. 196), reconhecida como direito social” (PAIM, 2009, p. 43).  

A conferência presidida por Sergio Arouca impulsionou a construção do SUS, a partir 

da assertiva "Saúde não é simplesmente ausência de doenças; é muito mais que isso. É bem-

estar mental, social, político. As sociedades criam ciclos que, ou são ciclos de miséria, ou são 

ciclos de desenvolvimento..." e "Saúde é o resultado do desenvolvimento econômico-social 

justo” (BRASIL, 1986).  

No processo de transição democrática, a VIIIª CNS teve o papel de subsidiar o capítulo 

da Saúde na Constituição Federal de 1988 e contribuir com o desenvolvimento do projeto da 

Reforma Sanitária, na qual teve importante papel, tendo sido orientada pelo campo da Saúde 

Coletiva, que se pauta por uma hegemonia crítica-socialista no âmbito acadêmico (SOUZA, 

2014). 

No mesmo período da VIIIª Conferência Nacional de Saúde foi realizada a 1ª 

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que trouxe contribuições no sentido da 

construção de normas e regulamentações para o desenho de uma política de saúde do 

trabalhador no Brasil. O desafio era pensar numa política de atenção integral à Saúde do 

Trabalhador, considerando o trabalho como importante na determinação social de saúde, tendo 

sido a adoção dessa perspectiva, uma importante conquista da classe trabalhadora, garantida 

pela constituição federal de 1988 (LACAZ, 1996). 

A Saúde do Trabalhador emerge na Saúde Coletiva e se propõe a conhecer e intervir nas 

relações entre trabalho e saúde-doença (LACAZ, 2007), tendo como uma de suas propostas 

fundamentais, a investigação do processo saúde-doença dos trabalhadores, em suas atividades 

profissionais e pressupondo os próprios trabalhadores como protagonistas do processo de 

conhecimento e mudanças/alterações sobre o trabalho (SOUZA; MENDONÇA, 2013).  

SOUZA e MENDONÇA (2013) citam a importância da obra de Oddone (1986) e a 

visibilidade que o autor supracitado deu ao Movimento Operário Italiano. O MOI foi um 

movimento internacional, que se caracteriza como uma das referências na luta pela saúde. É 

uma das bases da Saúde do Trabalhador, composto por trabalhadores e pesquisadores unidos 

pela conquista por uma saúde, voltada para os interesses da classe trabalhadora.  

Há de se reconhecer, a “centralidade do trabalho na determinação social do processo 

saúde-doença dos grupos humanos” (LACAZ, 2007). No entanto, a relação saúde-doença-
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trabalho nem sempre esteve em foco e nem sempre se constituiu historicamente com o mesmo 

sentido. Segundo Nosella (1989), no regime servil e no escravismo, por exemplo, não havia 

preocupação em preservar a saúde dos que eram submetidos ao trabalho; assim “o trabalhador, 

o escravo, o servo eram peças de engrenagens “naturais”, pertences da terra, assemelhados a 

animais e ferramentas, sem história, sem progresso, sem perspectivas, sem esperança terrestre”. 

De acordo com o autor, o trabalho possuía sentido de submissão e era considerado como 

uma verdadeira forma de tortura; sendo assim, a saúde nas relações de trabalho não era objeto 

de preocupação. O tripalium OU “tripálio”, por exemplo, era um instrumento de tortura 

utilizado em servos e escravos apontando para a despreocupação e consternação vivenciada 

pelos mesmos, nesse período (NOSELLA, 1989). 

Assim, o entendimento e sentido do trabalho vai se transformando ao longo da história 

e com a Revolução Industrial, o trabalhador passa a vender sua força de trabalho e torna-se 

atrelado à máquina, vivenciando jornadas de trabalho extenuantes, ambientes insalubres e 

aglomerações3. Nesse contexto, surge a medicina do trabalho, quando os médicos passam a 

ocupar as fábricas a fim de acompanhar as condições físicas e, supostamente, de proteção à 

saúde dos operários, tomando partido por seus patrões; em outras palavras, a medicina é 

incorporada às fábricas, definindo uma posição que não corrobora com interesses da classe 

trabalhadora (GOMEZ; COSTA, 1997). 

Esse modelo se expandiu por todo o mundo com propósito de manter o controle da força 

de trabalho. Não por acaso que Henry Ford, conhecido capitalista da área automobilística, 

revelou que os médicos, enquanto corporação, eram o setor de sua fábrica que lhe dava mais 

lucro, pois encontrou na medicina do trabalho, uma forma de aumentar sua produtividade, ao 

reduzir o absenteísmo, analisando faltas, licenças e exercendo, consequentemente, um maior 

controle da força de trabalho (MENDES; DIAS, 1991).  

Nos anos 1960, as lutas populares na América Latina, resultado de crises políticas e 

sociais, começam a se questionar sobre o caráter histórico e social da doença. A medicina 

clínica sozinha não é capaz de responder sobre as condições de saúde das coletividades, tendo 

em vista as limitações das concepções puramente biológicas (LAURELL, 1982). 

Em meados dos anos 1960, nos países ocidentais centrais da Europa (Alemanha, Franca, 

Inglaterra e Itália) e nos Estados Unidos, surge um movimento social que se difunde mundo 

afora e discute: o sentido da vida, o valor da liberdade, o uso do corpo, o sentido do trabalho na 

 
3 Espaços inadequados que propiciavam doenças infectocontagiosas e periculosidade para a vida dos trabalhadores, 
por conta de máquinas que causavam mortes e mutilações, inclusive em mulheres e crianças. (GOMEZ; COSTA, 
1997) 
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vida, entre outras questões. Estes questionamentos, explicitados em maio de 1968, colocaram 

em xeque o sentido cristão do trabalho, enraizado e apropriado pelo pensamento capitalista. 

Como fruto deste processo, em alguns países, temos como resultado a participação dos 

trabalhadores nas questões de saúde e segurança. Estas situações se expressam mais 

concretamente no dia-a-dia dos trabalhadores e se manifestam em situações de “sofrimento, 

doença e morte” no trabalho. Na Itália, por exemplo, como resposta a estes movimentos sociais 

e de trabalhadores houve mudanças na legislação do trabalho, em especial, relacionadas à saúde 

e segurança (MENDES; DIAS, 1991). 

A partir do final dos anos 1960, começam a surgir críticas ao modelo de saúde 

ocupacional colocando ênfase na participação comunitária e na centralidade do trabalho no 

processo de adoecimento. Nesse contexto, tomam corpo as discussões acerca das determinações 

sociais no processo saúde-doença, cuja centralidade reside no trabalho como organizador da 

vida social dos indivíduos e isto fomenta os questionamentos sobre a medicina do trabalho e a 

saúde ocupacional (MENDES; DIAS, 1991).  

No âmbito da Saúde do Trabalhador, as considerações tanto sobre a própria saúde do 

trabalhador quanto sobre a saúde da mulher, nas suas relações de trabalho, requerem pensar de 

forma transdisciplinar, buscando revelar as especificidades femininas no mundo do trabalho 

hoje, que se explicam por diferentes disciplinas (AQUINO; MENEZES; MARINHO, 1995). O 

conceito ampliado de trabalho que considera o trabalho doméstico como trabalho, assim como 

qualquer outro e suas relações com a reprodução e os modos de vida dos trabalhadores, também 

pode auxiliar nesta reflexão (BRITO, 2000).  

No Brasil, o processo de abertura democrática colaborou para políticas mais 

inclusivas. Influenciado pelo feminismo internacional que tem incorporado à sua luta, a 

perspectiva de gênero com vistas na implementação de políticas públicas, teve o intuito de 

colocar em pauta a diminuição da desigualdade na relação entre homens e mulheres, em 

encontros e conferências a nível mundial/internacional como vimos antes (FARAH, 2004). 

A agenda política brasileira de gênero, ou seja, a luta pela superação da desigualdade 

na relação entre homens e mulheres passa, a partir da década de 1970, a incorporar na sua pauta 

as reivindicações das feministas e dos movimentos de mulheres organizadas. A Constituinte foi 

produto desse processo de luta por direitos democráticos, que incluía a mobilização feminina 

para que se efetivassem as mudanças na agenda governamental (FARAH, 2004).  

Já na década de 1980, podem-se incorporar as reivindicações das mulheres com 

políticas públicas que possuem um recorte de gênero. A própria carta constitucional reflete a 

participação feminina ao levantar a bandeira de que “pra constituinte valer tem que ter a palavra 
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da mulher”. Nesse sentido, várias outras propostas foram feitas no âmbito da educação, saúde, 

trabalho, família, combate a violência, entre outros (FARAH, 2004). 

No Brasil, ao pensar a relação entre o trabalho e a saúde da mulher no interior das 

políticas sociais públicas, demarca-se que foi no primeiro governo Lula que a diversidade 

passou a alcançar importantes conquistas na esfera pública, com representatividade no governo 

de forma inédita dentro de secretarias, que não existia em governos anteriores (BRASIL, 2009).  

Foram criadas várias secretarias especiais, tais como Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SEDH), a Secretaria Especial de Política para Mulheres (SPM), a Secretaria Especial 

da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) que, 

somados esses novos atores às pressões das conferências nacionais, resultaram em tentativas de 

incorporar a diversidade sexual e discussões de gênero nos currículos escolares (BRASIL, 

2009). 

Em 2005, observamos alguns avanços no que tange ao entendimento do Estado 

brasileiro sobre os direitos das mulheres no campo do trabalho, com a criação do Plano Nacional 

de Política para as Mulheres4 como um desdobramento da I Conferência de Políticas Públicas 

para Mulheres, ocorrida em 2004, que resultou na criação de um Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. No que diz respeito ao âmbito do trabalho, destaca-se entre uma das linhas 

de atuação, a “autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania” que tem por objetivos5 

“promover a autonomia econômica e financeira das mulheres”; “promover a equidade de 

gênero, raça e etnia nas relações de trabalho”; “promover políticas de ações afirmativas que 

reafirmem a condição das mulheres como sujeitos sociais e políticos”; “ampliar a inclusão das 

mulheres na reforma agrária e na agricultura familiar”; “promover o direito à vida na cidade 

com qualidade, acesso a bens e serviços” (BRASIL, 2005, p. 14). Esse período demarca a 

afirmação da mulher enquanto trabalhadora. 

 
4 As ações do plano foram traçadas a partir de 4 linhas de atuação: 1) autonomia, igualdade no mundo do trabalho 
e cidadania 2) educação inclusiva e não sexista 3) saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos e 4) 
enfrentamento à violência contra as mulheres (BRASIL, 2005). 

5 “Tendo como estratégias para alcançar tais objetivos adotar medidas que promovam o aumento em 5,2% na taxa 
de atividade das mulheres na População Economicamente Ativa (PEA) até 2007; manter a média nacional em, no 
mínimo, 50% de participação das mulheres no total de trabalhadores capacitados e qualificados atendidos pelo 
Plano Nacional de Qualificação (PNQ) e nos convênios do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com 
entidades que desenvolvam formação profissional; conceder crédito a 400 mil mulheres trabalhadoras rurais, no 
período de 2005 a 2006; documentar 250 mil mulheres rurais até 2007; conceder 400 mil títulos conjuntos de terra, 
no caso de lotes pertencentes a casais, a todas as famílias beneficiadas pela reforma agrária até 2007; atender 350 
mil mulheres nos projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural e de Assistência Técnica Sustentável, até 2007” 
(BRASIL, 2005)”. 
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Este processo tem continuidade em 2008, com o II Plano Nacional de Política para as 

Mulheres que reafirma esse diálogo e propõe impactos diretos na formulação das políticas 

educacionais e, consequentemente, no fomento a produções acadêmicas sobre a temática 

(BRASIL, 2009). 

Já em 2012, a Política Nacional de Saúde do trabalho e da trabalhadora reforça que se 

trata de uma política integrada ao SUS, transversal às ações de saúde e considera o trabalho, 

como um dos determinantes sociais de saúde, no processo saúde doença. Além disso, em seu 

artigo 3º explicita diferentes sujeitos como trabalhadores, sejam eles homens ou mulheres, da 

região urbana ou rural, entre outros aspectos (BRASIL, 2012). 

 

3.2. Relações de Gênero, Trabalho e Saúde. 

Resgatando um breve histórico no campo das lutas feministas, a partir do Século XVIII, 

na França, foram constituídas “associações de mulheres revolucionárias” que visavam a 

conquista de direitos como a legalização do divórcio, em 1792 (SANTOS; OLIVEIRA, 2010). 

Nos meados do Século XVIII, surge uma nova figura, a da mulher trabalhadora, que mexe com 

a estrutura patriarcal da época, ao adentrar o trabalho assalariado proletariado na indústria têxtil. 

Assim, ha uma transformação nas relações familiares e ao padrão de família burguesa. Com a 

incorporação das mulheres e crianças no trabalho operário, é reivindicada também sua 

participação na organização operária. As mulheres já tinham tradição nas lutas revolucionárias 

e durante a Revolução Francesa, as mulheres burguesas já haviam assumido importante papel 

na luta pelos direitos civil e as mulheres pobres se movimentavam contra fome. E a grande 

revolução francesa foi encabeçada por mulheres operárias de Paris. Houveram uma serie de 

manifestações lideradas por mulheres em 1792 e 1793. Anos mais tarde, na primavera dos 

povos, em 1848, se destacou a presença de trabalhadoras que se inspiravam em movimentos 

socialistas e comunistas que reivindicavam a igualdade para as mulheres. Como produto destes 

processos históricos, em 1871ª comuna de Paris reascendeu a possibilidade de conquistar 

direitos iguais (D’ATRI, 2011). 

Segundo Sennett (1988) reportando-se ao Século XIX, o espaço público tem sentidos 

diferentes para homens e mulheres: a mulher pode “perder a virtude” e o homem agir como 

bem quiser e mesmo se despir das caraterísticas atribuídas a ele, como marido ou pai. 

Ao longo do Séc. XIX na Europa, em especial na Inglaterra, as mulheres reivindicaram 

por meio de lutas no âmbito da educação, direito ao voto e salários, mercado de trabalho e 

direitos trabalhistas “iguais aos dos homens”, ou seja, direito de participação política, de ocupar 
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enquanto mulher, o espaço público (SANTOS; OLIVEIRA, 2010). 

Na antiga União Soviética, por exemplo, com a instalação do regime socialista, em 

1917, tem por um lado, um papel central na reivindicação por melhoria de vida para as 

mulheres, orquestrado pelas operárias russas, em sintonia com os ideários da revolução 

socialista e os ganhos conquistados por elas no campo dos direitos, como a legalização do 

aborto, partilha na herança e o direito ao divórcio (SEVERI, 2017).  

Alguns direitos das mulheres foram também incorporados pelos países centrais que se 

encontravam em disputas ideológicas com a antiga União Soviética e temiam o “perigo 

vermelho”, isto é, que os ideais socialistas ganhassem força. Por conta disso, os Estados nação 

ofereceram contrapartidas no campo dos direitos, concedendo direitos às trabalhadoras e, assim, 

se efetivaram ganhos no âmbito das conquistas feministas (SEVERI, 2017). Neste mesmo 

período, na Inglaterra, as inglesas concentraram suas lutas no direito ao voto, organizando-se 

por meio da “União Social e Política das Mulheres” (WSPU) com manifestações como 

passeatas, choques com a polícia, prisões que resultaram até mesmo em mortes durante os 

confrontos paralelamente a um intenso trabalho de lobby junto ao parlamento (TOSCANO; 

GOLDENBERG, 1992). 

Nos anos 1970, na França, é impulsionada pelo movimento feminista uma onda de 

trabalhos e produções que servem de base teórica para pensar as relações de gênero (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2010). Ressalta-se que a tomada de consciência para este grupo de mulheres, deu-

se a partir de um questionamento específico: a invisibilidade do trabalho doméstico gratuito, 

realizado por mulheres, “tido como uma função automática relacionada à natureza, ao amor e 

ao dever maternal” (KERGOAT, 2003).  

Na América Latina, o movimento feminista passa também, a ser mais atuante nos anos 

1970, num contexto de contestação aos governos militares autoritários. No entanto, há 

particularidades na sua organização, composto por mulheres que atuavam em movimentos 

guerrilheiros e políticos (SANTOS; OLIVEIRA, 2010). Da mesma forma, no Brasil, o 

movimento feminista teve forte expressão neste mesmo período, articulado a outros 

movimentos sociais da época, lembrando que este período se tratava de um dos piores 

momentos da ditadura militar em que havia forte repressão aos movimentos de esquerda da 

época (CORRÊIA, 2001). 

Segundo Santos e Oliveira (2010), ao se analisar as produções acadêmicas e a luta de 

mulheres organizadas, se desvela a desigualdade salarial e destaca-se que a pobreza é maior 

entre as mulheres. Para Hirata e Kergoat (2007) no mundo do trabalho, coexistem dois 

princípios: o da separação e o da hierarquização. O primeiro revela que as atividades femininas 
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e masculinas são separadas (mulheres realizam atividades de docência e cuidados de saúde, 

enquanto homens se inserem nas áreas de ciência e tecnologia, por exemplo) e o segundo 

princípio expõe que as atividades masculinas têm maior valor social e, sendo assim, voltadas 

para o mundo público (HIRATA; KERGOAT, 2007), o que impacta diretamente nos espaços 

que as mulheres, objetivamente, ocupam na sociedade e consequentemente “as mulheres não 

possuem acesso igualitário ao trabalho, aos salários, aos bens, de maneira geral” (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2010, p. 13). 

Para além das questões salariais entre homens brancos e mulheres brancas, há uma 

diversidade racial; no entanto, no interior dos movimentos negros e feministas há suposta 

igualdade, como se todas as mulheres e todos os negros fossem iguais, o que fez com que as 

mulheres negras pautassem a sua especificidade e o que resultou em conflitos e rupturas dentro 

desses movimentos nas décadas de 1970 e 1980, no Brasil e no mundo (RODRIGUES, 2013; 

HIRATA, 2014). 

Neste sentido, o conceito de interseccionalidade nos ajuda a pensar a categoria gênero. 

Helena Hirata (2014) pensa a interseccionalidade como um termo usado para designar a 

“interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe”, podendo dizer que sua gênese 

se refere, no final dos anos 1970, ao feminismo negro bem representado por Angela Davis 

(2016) que levantou críticas coletivas ao feminismo branco, de classe média, que não atendia 

às suas pautas (HIRATA, 2014). 

 Davis (2016) afirma que as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do 

que as mulheres brancas. E, ainda hoje, o espaço que o trabalho tem na vida das mulheres negras 

é herança da escravidão, já que se reproduz o padrão de trabalho que era compulsório. A mulher 

negra enquanto escrava era trabalhadora em tempo integral, uma propriedade de seu senhor, 

tendo como ponto central de sua vida o trabalho; eventualmente podia assumir papel de esposa 

ou mãe. Ela afirma que na realidade estadunidense, a função de “donas de casa” era restrita a 

um grupo seleto de mulheres, de uma próspera classe média.  

 Silvia Federici, em seu livro “Calibã e a bruxa”, aponta que o capitalismo é um sistema 

econômico e social que está ligado e associado ao racismo e ao sexismo. O sistema do capital 

é um sistema de contradições que para justificar essas contradições nas relações sociais promete 

liberdade e prosperidade (FEDERICI, 2017). Ela vai dizer que encontramos como núcleo 

central do capitalismo, o casamento entre trabalho assalariado e escravidão; além disso, uma 

relação dialética entre “acumulação e destruição da força de trabalho” (FEDERICI, 2017, p. 

37). 
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O termo interseccionalidade foi utilizado, pela primeira vez, pela jurista afro-americana 

Kimberlé Crensahw em 1989. Sobre o termo, Crenshaw (2002) enuncia como: 

“uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 
dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe 
e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras” (CRENSHAW, 2002: 
177).  

Já o conceito de “consubstancialidade” de Kergoat foi elaborado no final dos anos 1970, 

articulando sexo e classe social e, posteriormente, se desenvolveu ao imbricar classe, sexo e 

raça (HIRATA, 2014). Embora haja consenso, para as autoras, dos termos intersecção e 

consubstanciabilidade de que a proposta é não hierarquizar as formas de opressão sofridas por 

mulheres, existem raízes diferentes: para Crenshaw, o ponto de partida é sexo e raça, enquanto 

para Kergoat, é sexo e classe, o que implica diferenças teóricas e políticas importantes 

(HIRATA, 2014). 

Além disso, esta discussão sobre as diferentes dimensões que se interseccionam (gênero, 

raça, classe social e identificação sexual, entre outras) nos ajuda a pensar que há feminismos, 

já que as mulheres são diferentes entre si e que não há uma identidade feminina única; logo, as 

pautas prioritárias de luta também são diferentes (BAIRROS,1995).  

Na literatura feminista, são recorrentes as disputas na ênfase entre gênero, raça/etnia e 

sistemas de classes. São identificados, historicamente na realidade brasileira, sistemas de 

privilégios que podem se referir à raça, classe, gênero e geração, com suas hierarquias próprias 

e relações legitimadas. Logo, há uma pluralidade de sistemas classificatórios de privilégios e 

hierarquias sociais (CASTRO, 1992).  

Esse sistema de privilégios e hierarquias sociais realizado numa sociedade de classes, 

abalizada no tempo e no espaço, nos faz entender como tais sistemas de privilégios “se 

entrelaçam resultando em especificidades que se afastam dos modelos puros”, isto é, o gênero, 

sozinho, não é capaz de compreender as condições ou situações de todas as mulheres de raças 

distintas e em distintos ciclos de geração e posição de classe (SCOTT, 1995). 

É necessário salientar que as relações de gênero são atravessadas pela forma diversa 

como homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens se relacionam (SAFIOTTI 

1992). Sendo assim, o conceito gênero rejeita um destino biológico enfatizando ser produto 

histórico de uma construção social (KERGOAT, 2006). O conceito de gênero que vai tratar das 

diferentes formas de opressão contra as mulheres é uma realidade objetiva, gerada a partir do 

modo como se dão as relações de gênero nesta sociedade (SANTOS & OLIVEIRA, 2010) e 
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corroborando com Scott (1995) pretende-se rejeitar a característica fixa e permanente da 

oposição binária quando tratamos de gênero, embora este não seja o foco deste estudo. 

Conforme já discutido, gênero não é um conceito homogêneo dentre as diferentes 

correntes teóricas e sobre ele há um intenso campo de debate e disputa (TÍLIO, 2014). A 

categoria gênero precisa ser desnaturalizada e historicizar as desigualdades ocorridas entre 

homens e mulheres (SANTOS & OLIVEIRA, 2010). Devemos considerar: 

“... a construção social dos gêneros como imbricada num processo mais complexo 
que compreende as várias dimensões de como a sociedade está estruturada e de como 
em cada conjuntura se alteram a composição e a dinâmica da luta de classes, é 
possível articulá-la, também, a outras dimensões como a de raça e de orientação 
sexual, uma vez que as situações de opressão se acentuam na medida em que essas 
dimensões se entrelaçam” (SANTOS & OLIVEIRA, 2010, p. 13). 

Castro (1992), em seu trabalho com líderes do sindicato de trabalhadores e trabalhadoras 

domésticas em Salvador, exemplifica como ocorre esse entrelaçamento de diferentes dimensões 

de opressões. Em sua pesquisa, a autora aponta que a relação entre sexo e geração, por exemplo, 

afeta especialmente as mulheres, limitando ao que é próprio ou não da mulher, em certa idade, 

“fazendo variar os códigos de seleção econômica e sexual e os de valorização social”. A autora 

traz exemplos de discriminação de acordo com ciclo geracional, como exploração do trabalho 

infantil, seletividade de emprego por conta da idade e abandono dos companheiros por 

envelhecerem.  

Para Barret & Hamilton (1987), é preciso abranger a diversidade de mulheres, sem 

perder-se na fragmentação, o que é um desafio para o feminismo hoje. É fato que as lutas 

feministas e sua organização política enquanto coletivo, no Brasil e no mundo, resultaram em 

melhores condições de igualdade e vida para as mulheres.  

Esta organização apresenta diferentes arranjos de grupos de mulheres e diferentes 

pautas, entendendo que se trata de um movimento que “é diverso e apresenta trajetória não 

linear”, ora obtendo conquistas, ora colecionando derrotas na dinâmica das lutas sociais 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2010, p. 13).  

É fato que a organização das mulheres foi central para a busca da igualdade de gênero 

e esta encontra seus limites e algumas possibilidades, na sociedade marcada pelo capital. As 

condições objetivas e subjetivas vivenciadas por mulheres e homens é produto histórico das 

relações sociais; sendo assim, podemos apontar que história é feita por sujeitos sociais 

condicionados pelas condições materiais que são um empecilho para “o desenvolvimento pleno 

e livre da individualidade” (SANTOS; OLIVEIRA, 2010, p. 12).  
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As desigualdades entre homens e mulheres, decorrentes de uma divisão sexual do 

trabalho6, prevalece no mundo do trabalho. Conforme diz Antunes (1999):  
“as relações entre gênero e classe nos permitem constatar que, no universo do mundo 
produtivo e reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de uma construção social 
sexuada, onde os homens que trabalham são, desde a infância e a escola, 
diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no mundo do trabalho. E 
o capitalismo tem sabido apropriar-se desigualmente dessa divisão sexual do 
trabalho” (ANTUNES, 1999, p. 109). 

Para Santos e Oliveira (2010), o patriarcado é um sistema de dominação ideológica que, 

nos marcos do sistema capitalista, se beneficia da opressão feminina para maior exploração do 

trabalho feminino, tanto reforçando o papel da mulher com suas supostas obrigações junto à 

família, quanto na perspectiva de sua inserção de forma precária e subalternada no mercado do 

trabalho (SANTOS; OLIVEIRA, 2010).  

No entanto, vale ressaltar que a opressão de que trata o patriarcado, que tem uma 

concepção machista, não implica somente a dominação dos homens, assim como o feminismo 

também não se trata de uma luta exclusiva das mulheres, mas sim da superação de formas de 

ser feminino e masculino, que resultam em várias formas de opressão.  

A “guerra dos sexos” deveria ser uma “guerra ao sexo”, pela necessidade de equacionar 

a polarização de gênero pois, com a evidência de polos opostos na sociedade patriarcal, são 

ambos “prejudicados” pela determinação de uma forma de ser e estar no mundo, segundo o 

gênero (ROLNIK, 1996). Os indivíduos, homens e mulheres, são despotencializados de sua 

capacidade reflexiva e podem passar a reiterar práticas, no sentido de manter papéis sociais sem 

questionamento (SANTOS; OLIVEIRA, 2010). 

As mulheres são socializadas desde a infância para reprodução social que exige 

características como a paciência e a docilidade (KERGOAT, 2003) e é possível que “a relação 

das mulheres com o trabalho como fonte de sofrimento e também de prazer seja profundamente 

marcada por esse processo de socialização” (AQUINO; MENEZES; MARINHO, 1995). 

Concernente a isso, o gênero se constitui como um fator de preconceito e discriminação no 

ambiente de trabalho, em particular, referente “a postos mais valorizados e cargos de comando”. 

No entanto, vêm sendo observadas melhoras nesse âmbito, no que diz respeito à equidade e 

valorização de algumas características, supostamente femininas que antes, eram consideradas 

 
6 A divisão sexual do trabalho pautado pelos princípios da separação (existem trabalhos de homem e trabalhos de 
mulher) e da hierarquização (o trabalho do homem vale mais que o trabalho da mulher) costuma destinar aos 
homens a esfera produtiva e de importante valor social (como atividades políticas, religiosas e militares) e às 
mulheres, a esfera reprodutiva (KERGOAT, 2003). No entanto, é importante ressaltar que esse processo é resultado 
das relações e que pode e precisa ser alterado. 
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“desvantagens” e passam a ser tidas como “vantagens comparativas” no meio profissional 

(SANTOS 2010). 

A discriminação no trabalho em decorrência do gênero ocorre por conta dos estereótipos 

quanto aos papéis sociais de homens e mulheres, inseridos num sistema classificatório que 

considera o trabalho desempenhado pelas mulheres de “status subalterno” (SANTOS, 2010). 

Além disso, alguns fatores são indicadores de limitação profissional para as mulheres, tais como 

gestação, parto e maternidade constituindo assim, fortes impedimentos para uma trajetória 

profissional linear (SANTOS, 2010). Os indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) relacionados a estatísticas de gênero sobre número médio de horas, 

dedicadas ao cuidado de pessoas e/ou afazeres domésticos, por sexo, aponta que, em 2016, no 

Brasil, as mulheres destinaram mais tempo que os homens. Enquanto, no total, os homens 

dedicaram 10,5h por semana, as mulheres dedicaram 18,5h (BRASIL, 2018). Engrossando este 

rol de limitantes, as responsabilidades domésticas também afetam o desenvolvimento 

profissional feminino (SANTOS, 2010).  

Saffioti (1979), ao refletir sobre o estágio “menos avançado” do capitalismo em que se 

insere a sociedade brasileira, comparado às nações que integram “o núcleo do capitalismo 

mundial”, entende que o efeito para as condições de vida e trabalho das mulheres é diferenciado 

em especial nos países periféricos, por ser profundamente aviltante, “alocando a maioria das 

trabalhadoras nos setores mais explorados, mal remunerados e precarizados do processo 

produtivo, com preocupantes repercussões sobre sua vida e saúde” (SAFFIOTI, 1979, p. 17). 

É preciso combater as desigualdades históricas entre homens e mulheres que “se 

refletem nas leis, políticas e práticas sociais, assim como nas identidades, atitudes e 

comportamentos das pessoas” em nossa sociedade (BRASIL, 2004). Essas disparidades de 

gênero devem ser consideradas na formulação de Políticas Públicas, sendo assim necessário 

incorporar a perspectiva de gênero nos estudos epidemiológicos e no “planejamento de ações 

de saúde”, de modo a melhorar as condições de vida, trabalho e saúde das mulheres (BRASIL, 

2004).  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relacionados a 

estatísticas de gênero sobre rendimentos médios do trabalho, apontam que as mulheres recebem 

cerca de ¾ do que os homens recebem. Considera-se que a natureza dos postos de trabalho 

ocupados pelas mulheres contribui para este resultado, já que se destaca maior proporção entre 

as mulheres, de trabalho em tempo parcial. Ao comparar os resultados por nível de instrução, 

os dados apontam que o diferencial de rendimentos é maior na categoria de ensino superior 
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completo ou mais e que, neste grupo, as mulheres receberam 63,4% do que os homens 

receberam, em 2016 (BRASIL, 2018).  

Em pesquisa de Barbosa et al. (2012), sobre o trabalho de agentes comunitárias de saúde 

sob uma perspectiva de gênero, ressalta-se que, no cenário neoliberal, há uma redução dos 

gastos públicos com a saúde e demais políticas sociais públicas, o que desonera o Estado e retira 

sua responsabilidade com políticas públicas universais e de qualidade, o que acaba por impactar 

a vida das mulheres, que são historicamente responsabilizadas por atividades de cuidado. É 

apontado no estudo, a insuficiência de serviços de infraestrutura públicos, que deem suporte, 

como creches e escolas em período integral, pois sua inexistência reforça a conciliação de 

trabalho, cuidado dos filhos e atividades domésticas (BARBOSA et al., 2012).  

Nesse sentido é importante reforçar o papel do Estado e requerer mais políticas públicas 

que aliviem a vida e sobrecarga de trabalho das mulheres (BARBOSA et al, 2012). Para além 

disso, vale ressaltar a importância da educação em relação ao gênero, a fim de que o trabalho 

doméstico seja dividido de forma homogênea, entre homens e mulheres. 

Ao mesmo tempo em que é necessário fomentar uma luta feminista que produza ganhos 

em prol da ampliação dos direitos das mulheres, é preciso pensar na luta mais ampla, tendo em 

vista uma nova ordem societária (SANTOS; OLIVEIRA, 2010).   

No entanto, dez anos depois de uma intensa agenda de lutas no âmbito dos direitos 

sexuais, diversidade e gênero nas escolas dos movimentos sociais organizados, Miguel (2018) 

aponta que a atual conjuntura se expressa desfavorável no âmbito dos direitos das mulheres e 

desnaturalização dos papéis sociais de gênero, tendo em vista um conjunto de retrocessos. Entre 

outros, a criação do termo “ideologia de gênero” no Brasil e em outros contextos mundiais, 

construída pelos setores mais conservadores que se opõem à igualdade de direitos dos grupos 

sociais, como mulheres e gays. 

Aquino, Menezes e Marinho (1995) apontam a lacuna nos estudos sobre gênero e 

trabalho, no que diz respeito à magnitude de problemas de saúde das trabalhadoras, sendo 

importante estimar “as queixas de varizes, infecções urinárias, problemas de coluna e distúrbios 

psicoemocionais em bancárias e comerciárias; ou as alergias respiratórias e dermatológicas, 

calos nas cordas vocais e distúrbios da voz, em professoras”, para assim, pensar e propor formas 

preventivas para a saúde das trabalhadoras em suas atividades profissionais. 

Brito (2000) entende que a saúde é expressão das condições sócio-histórico-culturais 

das coletividades, em que o trabalho exerce papel fundamental e que há a apreensão de que a 

saúde é resultado das relações sociais, de classe e sexo. Para Reis e Mendonca (2013), a Saúde 
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do Trabalhador é um campo transversal a outras disciplinas e compreende uma organização dos 

trabalhadores, possibilitando a construção de um campo do saber, fruto da luta dos próprios 

trabalhadores, em prol de melhorias para vida e saúde da classe trabalhadora. 

 

3.3. Educação superior no Brasil e seus efeitos para as Docentes Universitárias 

O fordismo teve predomínio na indústria e na organização do processo de trabalho ao 

longo do século XX e se caracteriza como um modelo de produção em massa, utilização da 

linha de montagem e homogeneidade dos produtos produzidos, associado ao controle do tempo 

e movimento do cronometro taylorista. No âmbito do processo de trabalho fabril, há a 

fragmentação das funções, em decorrência da separação entre elaboração e execução. As 

unidades de fábrica foram verticalizadas e concentradas (ANTUNES, 2006). De acordo com 

Harvey (1992), o fordismo manteve-se forte até 1973, abalizado na produção em massa, mas a 

aguda recessão que se deu a partir de 1973, determinou o processo de transição na forma de 

acumulação do capital.  

Pensando em aprimorar formas de intensificação do trabalho, nos Estados Unidos, no 

final do século XIX e começo do XX, Frederick Winslow Taylor propõe estudos experimentais 

com a finalidade do tratamento cientifico do trabalho; isto é , uma proposta de “administração 

cientifica do trabalho” com controles de ritmo e velocidade para os trabalhadores no trabalho 

(DAL ROSSO, 2008, p. 56). Taylor vai se aprofundar na melhor forma para se realizar uma 

atividade pautado em estudos científicos de especialistas, como engenheiros e administradores. 

Ele se ancora no estudo de tempo e movimentos mínimos para realização de determinada tarefa; 

é a racionalização de determinada operação. Este é um exemplo de reorganização do trabalho 

que pretende elevar a intensidade do trabalho dentro do período da jornada laboral (DAL 

ROSSO, 2008). 

Estes processos visam diminuir a “porosidade” do trabalho, isto é o tempo morto dentro 

das jornadas e como consequência torna o trabalho mais intenso, tendo em vista maior gasto de 

energia do trabalhador (DAL ROSSO, 2008, p. 62).  

O fordismo moderniza o taylorismo e o método é empregado entre 1920 e 1970, ao redor 

do mundo. Antes, a intensidade do trabalho se dava pela revolução tecnológica com a inserção 

de maquinário. Neste caso, os sistemas taylorista e fordista propõem uma mudança na 

organização do trabalho. John Ford propõe as esteiras rolantes para a produção de automóveis 
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e outros produtos industriais e, assim, o ritmo de trabalho passa a ser controlado mecanicamente 

pela velocidade da esteira (DAL ROSSO, 2008, p.62).  

Em resposta à crise do capital, surgem novas formas de organização da produção e do 

trabalho, a exemplo do toyotismo - indústria de automóveis no Japão - que, dentre outras 

características, introduz o trabalhador multifuncional, capaz de operar várias máquinas, 

permitindo que o número de trabalhadores de uma planta industrial se reduza segundo a 

diminuição da demanda. Combinam-se técnicas de gestão de supermercados estadunidenses, 

tais como o “kanban”, que vincula o processo de produção de mercadorias à demanda efetiva 

oriunda da venda de produtos nas prateleiras das lojas. Combinam-se ainda, nesse processo, a 

terceirização e a flexibilização das leis trabalhistas (ANTUNES, 2006). 

Assim, as décadas 1970 e 1980 são marcadas pela reestruturação produtiva e 

reajustamento político e social, o que dá início e possibilita o modelo de acumulação flexível, 

que se caracteriza pela flexibilização do mercado e das relações de trabalho, do processo de 

trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo, opondo-se ao modelo rígido do fordismo 

(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006). 

Os países centrais que possuem capitalismo avançado, sofreram profundas 

transformações no que diz respeito à estrutura produtiva, mas também na representação sindical 

e política (ANTUNES, 2006). Houve altos índices de desemprego estrutural e retrocesso da 

atuação dos sindicatos, além de tantas outras consequências negativas para a classe trabalhadora 

(HARVEY, 1992). Para Antunes (2006), durante os anos 1980, a classe trabalhadora, sofreu a 

mais intensa crise do século XX. 

Observamos profundas transformações decorrentes da reestruturação produtiva, na qual 

observamos um salto tecnológico com a automação, a robótica e a microeletrônica no espaço 

fabril, amparado na alteração das relações de trabalho e de produção (ANTUNES, 2006). O 

investimento tecnológico, nos marcos do capitalismo, se expressa na substituição crescente do 

“trabalho vivo” pelo “trabalho morto”; ou seja, se economiza mão-de-obra e se investe em 

tecnologia, o que resulta no desemprego estrutural, pelo intenso emprego de tecnologia, a fim 

de poupar “trabalho vivo” (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006). 

Esse período de transição, ao associar a reestruturação produtiva ao intenso 

investimento tecnológico, encontrou condições sociais favoráveis para o individualismo, com 

repercussões para a subjetividade e na “forma de ser” da classe trabalhadora (ANTUNES, 

2006). 

Um dos desafios do novo modelo de produção toyotista era combater a atuação do 

sindicalismo, pois todas essas transformações no mundo do trabalho tiveram graves impactos 
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para a classe trabalhadora, no que diz respeito aos direitos que são flexibilizados e 

desregulamentados. Diante da perda de direitos, o sindicalismo japonês foi muito atuante e 

fomentou imensas greves constituindo-se como um entrave à expansão do toyotismo 

(ANTUNES, 2006). 

A acumulação flexível pretende considerar exigências mais individualizadas em melhor 

tempo e qualidade. O trabalhador deve operar várias e diferentes máquinas, por exemplo. Este 

operário polivalente não mais ficará responsável por uma função, somente em uma máquina e, 

ao invés da linha individualizada, ele passa a compor uma equipe e o produto a ser produzido 

será de acordo com o desejo do cliente para sua satisfação (ANTUNES, 2006). 

O crescente avanço tecnológico associado à transnacionalização da economia nos 

moldes da acumulação flexível resultou na alteração da forma de organização do trabalho, em 

associação com a crise fiscal, decorrente da incapacidade do fundo público suportar os custos 

da reprodução do capital e da reprodução da força de trabalho, o que provoca a crise do Welfare 

State (Estado de bem-estar social) e do modelo de acumulação fordista.  

A acumulação flexível propõe reformas ao Estado que tem suas funções entregues ao 

mercado e assim, crescente diminuição de gastos públicos em políticas sociais públicas 

(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006). Além disso, o modelo flexível japonês propõe novas 

formas de gestão da força de trabalho que se expressam nos “círculos de controle de qualidade” 

(CCQs), na “gestão participativa” e na busca da “qualidade total” (ANTUNES, 2006, p. 24). 

Deste modo, o toyotismo avançou visando substituir o modelo fordista, até então dominante e 

com isso emergiram novos processos de trabalho, em que a produção em série e em massa são 

substituídos pela flexibilização da produção, em busca de produtividade e adequação da 

produção à lógica de mercado vigente (ANTUNES, 2006). 

Entre outras mudanças desse contexto, tivemos a mundialização da economia e, com 

isso, a alteração na forma de atuação dos Estados-nação na economia. Deste modo, “o Estado 

passou de interventor a gestor”, transferindo funções do âmbito do Estado para o mercado, sob 

a utilização do discurso de eficiência e qualidade do mercado. No ideário do modelo de 

acumulação flexível, alicerçado no neoliberalismo, a privatização teve um papel central, tendo 

como horizonte, o enxugamento do Estado (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006). 

Antunes (2006) aponta que a expansão do modelo de acumulação flexível na Europa, 

tende a enfraquecer ainda mais as políticas do welfare state, já que o modelo japonês está muito 

mais próximo do neoliberalismo do que da social-democracia. Existe o risco de se subordinar 

ainda mais à agenda neoliberal e ao encolhimento ainda maior das políticas sociais públicas, o 
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que tem impactos para a condição de vida, trabalho e saúde da classe trabalhadora. Os governos 

de tendência neoliberal visaram justificar que o serviço público necessitaria de uma nova gestão 

com maior agilidade e eficiência. Trata-se de um enfoque gerencialista introduzido no governo 

Thacther na Grã Bretanha, em 1979. Nos anos 1990, Bresser-Pereira afirmou que o Estado era 

muito burocrático e precisava ser modificado, atacando o público ele afirma a necessidade haver 

uma reforma do Estado ao adotar o modelo gerencialista (SHIROMA, 2018). 

Assim, o gerencialismo introduz um novo modelo de gestão que visa utilizar menos 

recurso e ter mais retorno, em termos qualitativos e quantitativos. Para os neoliberais, os 

problemas na área da educação se davam por uma questão de gestão já que, segundo eles, não 

faltavam recursos, mas eles eram mal geridos. Nessa lógica, faltavam gestores capazes de 

gerenciar os recursos (CAMPOS, 2005). 

Essa tendência gerencialista nas políticas públicas, entre elas a política de educação, 

gerou intenso debate com fortes ataques às instituições de ensino públicas. 

Como produto deste processo no âmbito da educação, tivemos reformas educacionais 

instituídas para um Estado mínimo, que atendem a determinações externas de organismos 

internacionais, tendo como destaque, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que 

defendem a inserção da universidade pública no campo das atividades econômicas (SOUZA et 

al., 2018). Um marco importante foi o consenso de Washington, em 1989, que conjugou 

medidas de orientação neoliberal propondo, entre outros aspectos, reformas na educação 

superior em sintonia com determinações no Fundo Monetário Internacional e do Banco Central 

(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

Como estratégia de apropriação do mercado, o Banco Central destacou-se por defender 

que havia uma crise na educação superior, decorrente do Estado máximo e da universidade 

humboldtiana7, sob a alegação da universidade pública ser unificada e custosa. A proposta seria 

dividir as universidades entre “universidades de pesquisa e instituições de ensino” e, nesse bojo, 

se inseriria a mercantilização do ensino superior público (SOUZA et al., 2018).  

O Banco Mundial (BM) coloca em xeque o tripé ‘ensino, pesquisa e extensão’ e as 

universidades privadas se beneficiam com essa separação. Neste bojo, o BM propõe estratégias 

para os países em desenvolvimento como a dissociação dessa estrutura supracitada (que 

considera ensino, pesquisa e extensão) (SILVA, 2018). 

A reforma educacional não foi exclusividade do Brasil e se lançou na universidade, uma 

racionalidade organizacional. Segundo Souza et al. (2018), as reformas nas universidades 

 
7  Modelo que conjuga ensino, pesquisa e extensão (SOUZA et al., 2018). 



 37 

estavam influenciadas sob uma lógica empresarial, onde se predominou uma racionalidade 

contábil. Em conformidade com os organismos internacionais se apresentam reformas 

educacionais, em sintonia com a flexibilização no âmbito da Educação, tendo em vista maior 

competitividade e contenção dos gastos públicos.  

No decorrer da década de 1990, com a implementação de políticas de ajuste neoliberal, 

são ampliados os espaços privados no que antes era lugar de políticas sociais públicas. A 

reforma educacional é decorrente da nova organização do trabalho e não se restringe ao Brasil, 

pois se dá no nível mundial. No final do século XX, o capitalismo vive mais uma crise 

estrutural, seguida de uma reforma no Estado que impõe um novo modelo para o ensino 

superior, afinado às pressões externas de organismos internacionais que inserem a educação 

pública, no âmbito de atividades econômicas (SOUZA et al, 2016). No Brasil, nos anos 1990, 

se aponta para uma tentativa de implantação do modelo gerencial para as universidades pautado 

na lógica empresarial e da competitividade (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006). 

Desde os anos 1990 até os dias atuais, vivenciamos uma contrarreforma do Estado; no 

entanto, o termo ‘reforma’ vem sendo utilizado pelo projeto neoliberal de forma equivocada, 

como se qualquer mudança fosse sinônimo de reforma, sem considerar seu sentido, isto é, “suas 

consequências sociais e direção sócio-histórica”. Este termo também ganhou debate do 

movimento operário socialista, tendo em vista melhores condições de vida e trabalho. O termo 

‘contrarreforma’ para Behring (2003) significa o retrocesso social em benefício de uma 

minoria. 

Apesar das críticas feitas por revolucionários, o reformismo é um patrimônio da 

esquerda (BEHRING, 2017). Ainda de acordo com Behring (2003), a contrarreforma 

universitária está em processo de efetivação e vem sendo orientada por organismos 

internacionais, tais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização 

Mundial do Comércio, pautada pelo lucro e fomento de serviços, como a educação que nessa 

lógica entra como mercadoria. 

Segundo Silva (2018), em seu artigo intitulado “Contrarreforma da educação superior 

brasileira: a expansão e a privatização do ensino”, a política brasileira com relação ao ensino 

superior, apresenta três momentos: 1) com ênfase na reforma de 1968; 2) contrarreforma da 

educação no governo FHC; 3) educação superior nos governos petistas. 

Em suma, a ditadura possui um projeto de nacional desenvolvimento de reforma da 

educação superior que aumentou as funções da universidade de forma desigual, vinculado a 

interesses econômicos da burguesia nacional e internacional, pautado na privatização e na 

repressão à resistência. 
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No Brasil, a partir a década de 1990, teve início sistemático, uma série de reformas 

implementadas pelo Estado, desde Fernando Collor de Mello que ressaltou a primazia do setor 

privado, em detrimento do público (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

Já no governo FHC, há um aprofundamento do neoliberalismo com um intenso processo 

de sucateamento das instituições públicas e restrições de gastos em políticas sociais públicas, 

entre elas, a política de educação. A política de FHC (1997-2001) resultou no desmonte das 

universidades públicas em todo país, em decorrência da política de financiamento 

contingenciada que se caracteriza pela não contratação de professores e sem expansão 

significativa das universidades federais. A diminuição dos recursos no orçamento das 

universidades públicas reduziu a possibilidade de abertura de novos cursos, impossibilitou 

melhora na infraestrutura que efetivem as atividades de ensino, pesquisa e extensão (SILVA, 

2018).  

Além da restrição orçamentária e problemas com a infraestrutura das universidades, foi 

um período de desvalorização salarial para os docentes em que os salários dos professores foram 

congelados por 5 anos, resultando em precarização do trabalho e adoecimento dos docentes 

universitários. Este cenário serviu de munição para legitimar o discurso da privatização dentro 

das universidades, ao argumentar que, por meio de cobranças de mensalidades, seria possível 

resolver os problemas das instituições. No governo FHC, tal como no momento atual, 

universidades públicas sofreram fortes ataques, tendo inaugurado o processo de privatização 

das universidades (SILVA, 2018). 

Assim, o trabalho docente é afetado por conta das novas configurações na esfera da 

Educação que, no Brasil, começam a se desenhar nas décadas de 1980 e 1990, conjugadas a 

uma série de mudanças do Estado, ao enfatizar uma suposta superioridade do setor privado em 

relação ao setor público (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

Como marcos, a LDB8, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, 

regulamenta o ensino como mercadoria, ao legitimar a inserção do empresariado na educação 

superior.  

De acordo com essa nova proposta, advinda com a LDB-EN, o professor pesquisador 

que atua na pós-graduação precisa passar por uma série de exigências que tem impacto na 

avaliação periódica (atualmente quadrienal) dos programas aos quais estão inseridos. Além 

 
8 Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDN-EN) impôs a contratação de 1/3 de doutores 
ou mestres em regime de dedicação integral para se dedicar à pesquisa, o que fomentou a pós-graduação no Brasil. 
A Capes, agência de avaliação da pós-graduação, criada na década de 1950, potencializa seu poder regulador 
(SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2018) 
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disso, o imperativo de produzir e publicar determinado número de artigos bem pontuados, em 

revistas classificadas pela agência de fomento. 

Nos anos 2000, há continuidade e aprofundamento do projeto neoliberal com 

transformações orientadas pelo capital internacional. Nesse período, o PDE (Plano de 

Desenvolvimento da Educação) aponta 5 metas do governo federal com a “expansão das vagas; 

qualidade do ensino; inclusão social pela educação; ordenamento territorial ao levar a educação 

superior ao interior e fortalecimento do desenvolvimento econômico com recursos humanos e 

produção cientifica tecnológica”. Sob o discurso da universalização, se amplia o setor privado 

também. 

Com relação à expansão, o governo Lula constrói 4 programas: Programa Universidade 

para Todos (PROUNI); o programa Expandir, o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

e o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

Nos governos petistas, entre as medidas indicadas, destacam-se: o Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).  

Em 2004, o PROUNI expande o acesso à universidade, via parceria do Estado com 

faculdades privadas, por meio de bolsas de estudos, de modo a garantir o lucro dos empresários 

da educação (SILVA, 2018). Essa conjuntura possui alguns marcos, tais como o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Estes 

programas ampliaram as oportunidades de docentes universitários no ensino superior privado 

(SILVA, 2018). 

É importante mencionar “a compra de vagas na iniciativa privada”, via PROUNI 

(Programa Universidade para Todos), sancionada em janeiro de 2005, que pactua o 

oferecimento de bolsas a pessoas de baixa renda, mediante isenções fiscais e com isso, 

privilegia as instituições de ensino superior privadas, em detrimento das universidades públicas 

(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006) abertura de mais de quarenta campi e criação de nove 

universidades federais, sem contrapartida de recursos econômicos, a abertura do ensino à 

distância, com destaque para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), estratégias que ampliam 

o acesso, sem questionar a garantia da qualidade.  

À luz do materialismo histórico dialético podemos compreender as contradições no 

âmbito das políticas públicas pelo Estado que toma partido pelo grande capital e que, a partir 

de 1990, é marcada pela retirada dos direitos sociais e na esfera da educação pela privatização 

do ensino superior público (SILVA, 2018). 
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Como produto desse processo, na Educação e em especial, no ensino superior público, 

vivenciamos as experiências de uma reforma estrutural através da privatização9 que afetou, 

entre outros elementos, a organização do trabalho docente (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 

2006).  

Ocorreram profundas alterações no trabalho dos docentes em universidades públicas, 

oriundas de imposições de novas formas de organização do trabalho docente, a partir da 

proposta de reforma educacional e que pode sugerir repercussão na saúde desses trabalhadores. 

No entanto, Souza et al (2016) afirmam que não há estudos que analisem a real proporção do 

problema para saúde de docentes, em universidades públicas no Brasil.  

Em decorrência da reforma educacional, o trabalho docente passou por novas 

configurações que puderam repercutir tanto na atividade do professor, quanto nas 

consequências para a saúde desses trabalhadores (SOUZA et al., 2018). Nesse sentido, 

Coutinho; Magro e Budde (2011) argumentam que “a cobrança por produtividade, a introdução 

de tecnologias informacionais e a flexibilização dos horários de trabalho do professor são os 

principais fatores geradores de intensificação e ampliação do tempo de trabalho”; sendo assim, 

a elevada carga de trabalho traria exaustão física e mental com implicações para saúde dos 

professores (COUTINHO; MAGRO; BUDDE., 2011 p. 159). Os autores ressaltavam ainda, 

queixas por parte dos docentes, sobre o elevado número de aulas e superlotação das salas 

quando vinculados à programas de graduação e, nos programas de pós-graduação, a exigência 

de aumento de produção cientifica, como a publicação de artigos.  

Uma pesquisa de Gradella Jr. (2010) identifica consequências para a saúde 

psicossomática e/ou física, em docentes de universidades públicas, relacionadas à organização 

do trabalho, como geradoras de sofrimento psíquico e alienação. O autor assinala os distúrbios 

relacionados às condições de trabalho como hérnia de disco, coluna cervical, inflamação nas 

omoplatas e problemas de visão e outros de ordem psicossomática, como gastrite, úlcera 

nervosa, diabetes, fístula gastrointestinal, enfarto e labirintite e alguns que não mantêm relação 

direta com as relações de trabalho, como linfedema, tumor de mama e ovário (GRADELLA 

JR, 2010).  

 
9 A privatização compreende “não só seu aspecto visível, qual seja, a privatização ou o (des)investimento do Estado 
na educação superior pública, como também a delegação de responsabilidades públicas para entidades privadas; a 
reconfiguração quanto à oferta do ensino superior com o estímulo a uma série de ações delegatórias às iniciativas 
empresariais destinadas a substituir ou a complementar as responsabilidades que os governos recusam, ou 
assumem apenas parcialmente e, no caso das universidades, a mercantilização do conhecimento, dentre outros 
aspectos” (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 44). 
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Além disso, aponta como “o sofrimento psíquico vai se construindo, juntamente com o 

processo de esvaziamento da atividade, interferindo não só na atividade propriamente dita, mas 

na relação do sujeito com sua própria vida”. Este esvaziamento da atividade está, segundo o 

autor, ligado à lógica produtivista que afasta o docente das relações que não sejam a produção 

em si, adentrando a vida privada, sem espaço de tempo para as relações interpessoais, descanso 

ou atividades sindicais (GRADELLA JR, 2010).  

A intensificação do trabalho é um aspecto a ser investigado no processo de trabalho dos 

docentes. Marx (1984), ao falar sobre o “mais trabalho”, afirma que, na intensificação do 

trabalho se obtém no mesmo período de tempo maior quantidade e/ou melhor qualidade do 

produto ou resultado do trabalho com maior gasto de energia do trabalhador, enquanto que no 

prolongamento da jornada de trabalho, se produz mais resultados com maior gasto de energia 

em decorrência da extensão da jornada”.  

Quando falamos de energia, trata-se de dispêndio de energia física, mental e psíquica 

do trabalhador, pela realização da atividade em dada unidade de tempo (DAL ROSSO, 2008). 

O “mais trabalho” ou “mais valia” significa, para Marx, o trabalho não pago ao trabalhador pelo 

capitalista, independente da forma como ele se configura, seja pela intensificação, 

produtividade ou prolongamento da jornada de trabalho, caracterizando a “mais valia” como 

um processo de exploração do trabalhador inerente ao capitalismo (MARX, 2004).  

Em estudo de Gomes e Brito (2006) com docentes do ensino médio, se destacam a 

“sobrecarga de trabalho” e uma terminologia usada pelos trabalhadores da área da educação, 

relacionada a um conjunto de atividades diferentes, que incluem atividades dentro e fora da 

escola considerando ainda que, a maioria dos professores possui mais de um vínculo trabalhista 

e ainda desenvolvem atividades complementares à sua renda.  

É importante dizer que as atividades profissionais são marcadas por recortes de gênero, 

raça e classe social e em profissões como a enfermagem, serviço social e a docência, há uma 

relação entre as características supostamente femininas e o incentivo à profissionalização de 

mulheres. Existem diferenças biológicas entre homens e mulheres que vêm sendo usadas como 

justificativas para enraizar as desigualdades; no entanto, essas diferenças não podem validar 

um processo que foi construído histórico e culturalmente (KERGOAT, 2007) 

Aquino, Menezes e Marinho (1995) citam que, em diferentes países, a situação das 

mulheres trabalhadoras é muito parecida, restrita a guetos ocupacionais e a condições precárias 

de trabalho. Além disso, a própria escolha e critérios para a manutenção do trabalho incluem 

conciliar o cuidado com filhos e trabalho doméstico. Assim, a proximidade do emprego do local 
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de moradia, a fim de estar próxima dos filhos é um dos principais motivos para as mulheres se 

manterem em empregos precários e mal remunerados.  

Para Antunes (2006), no capitalismo contemporâneo observa-se uma heterogeneidade 

significativa no mundo do trabalho com uma incorporação do trabalho feminino no mundo 

operário, paralelamente a uma intensa subproletarização que se expressa no trabalho parcial, 

temporário, precário, subcontratado e terceirizado que marcam o capitalismo avançado. 

As assimetrias de gênero10, no mercado de trabalho no Brasil, são objeto de estudo, pelo 

fato das mulheres não ascenderem profissionalmente por serem mulheres e enfrentarem 

barreiras segundo o gênero. Em segmentos mais escolarizados, os hiatos salariais agravam-se 

(LAVINAS, 2018).  

A literatura feminista aponta o “hiato salarial” entre os sexos. Considerando os estudos 

de Lavinas (2018), a mão de obra feminina se concentra na área de serviços e comércio, formais 

e informais, em tempo parcial. Isto explica a necessidade de conciliar as atividades 

remuneradas, o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos.  

Barbosa et al. (2012) destacam estudos sobre a saúde de trabalhadoras em ocupações 

tipicamente femininas, como as professoras, considerando femininas as ocupações que trazem 

“marcas ou características” do serviço doméstico, na sociedade de classes e que intensificam 

sua precariedade no neoliberalismo (Brito, 2000). Isto, “nos leva a supor que a precarização 

tem rosto de mulher”, ainda que os homens também estejam submetidos a vínculos precários 

(BARBOSA et al., 2012). 

Associado ao processo de intensificação do trabalho, as professoras sofrem a assimetria 

das relações de gênero também no espaço doméstico, devido às responsabilidades impostas às 

mulheres em relação à casa, apesar da sua inserção profissional. Assim, é fato o dispêndio 

superior de tempo, segundo o sexo, inserindo as mulheres intensamente no espaço privado e os 

homens no espaço público (Brito et al, 2012). Deste modo, desatrelar o trabalho doméstico da 

vida e tempo das mulheres, ainda é um desafio. 

Os afazeres domésticos consomem o tempo na vida das mulheres sendo raramente 

valorizados e reconhecidos como trabalho. Trata-se de tarefas domésticas incansáveis 

“invisíveis, repetitivas, exaustivas, improdutivas e nada criativas” (Davis, 2016, p. 225). Para 

Davis (2016), as tarefas domésticas são associadas ao gênero feminino e vêm sendo realizadas 

de forma primitiva. A autora coloca como possibilidade, a industrialização das tarefas 

 
10 Relacionadas ao fato de as mulheres serem convocadas a dar conta das atividades domésticas e profissionais que 
tem início no processo de socialização (KERGOAT, 2007). 
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domésticas, a partir do trabalho profissional de uma equipe com “máquinas de limpeza de alta 

tecnologia” para realizar esse trabalho.  

O trabalho e suas relações podem ser, simultaneamente, fonte de prazer e adoecimento 

e o trabalho docente “constitui-se num lugar contraditório que suscita, a um só tempo, 

sobretrabalho e prazer; assujeitamento e captura acrítica dos envolvidos para as novas 

demandas colocadas para a universidade, mas também espaço para invenções, pensamento e 

crítica” (MANCEBO, 2007, p. 79). 

Cortez et al (2017), em seus estudos, apontam uma série de aspectos que influenciam a 

saúde de professores, compreendendo a saúde deste trabalhador de modo biopsicossocial, com 

a preocupação de articular a saúde, a subjetividade e o contexto social. Um mesmo tema pode 

oferecer diferentes abordagens e mapear o que já foi produzido e estudado sobre o tema é 

importante, já que a revisão bibliográfica de literatura possibilita ter acesso ao conteúdo 

produzido em determinada área científica e, por meio da análise do estado da arte, verificamos 

sobre qual enfoque o tema vem sendo trabalhado, bem como as lacunas e tendências de 

determinado campo do conhecimento, no qual pretendemos nos adentrar. Isto visa contribuir 

para o avanço do campo e identificar suas fragilidades (FERREIRA, 2002).  

Neste caso, optamos por identificar as produções acadêmicas sobre a Saúde, Trabalho e 

Gênero de professoras universitárias encontradas na literatura nos últimos 10 anos, entre 2007 

e 2019, de modo a mapear as características dos estudos realizados nesta área até então. 

As categorias recorrentes encontradas nas produções acadêmicas foram: 1) o 

adoecimento decorrente do trabalho; 2) extrapolação da jornada laboral regular; 3) estresse; 4) 

insatisfação com o corpo e aparência; 5) sobrecarga de trabalho e 6) cuidado de si.  

Diante da escassez de publicações, discussões e políticas públicas voltadas para esses 

trabalhadores torna-se fundamental a discussão sobre a saúde docente, sob o enfoque de gênero, 

no nível superior. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher entende que 

homens e mulheres, “em função da organização social das relações de gênero, também estão 

expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte” (BRASIL, 2007). 

Dentre as transformações e consequências das contrarreformas da Educação para o 

trabalho docente, Mancebo, Maués e Chaves (2006) ressaltam a precarização do trabalho com 

a propagação de subcontratações temporárias; a intensificação do regime de trabalho que tem 

impactos na mobilização coletiva desses trabalhadores e que aprofunda aspectos como o 

individualismo competitivo; a flexibilização do trabalho com a incorporação de novas 

atribuições pelos docentes, num crescente número de tarefas que transcendem as atividades na 

sala de aulas; a submissão a rigorosas e diferentes formas de avaliação, com foco na eficiência 
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e produtividade. Em relação aos produtos do trabalho docente, as autoras destacam a conversão 

da produção científica em mercadoria.  



 51 

4 - PERCURSO METODOLÓGICO 
 
4. 1. Considerações sobre a ciência 

As formas de conhecimento visam dar respostas as dúvidas e orientam as ações 

humanas, podendo ser caracterizados como conhecimento religioso, senso comum, filosófico e 

o científico. Historicamente, o pensamento religioso teve primazia na sua forma de explicar o 

mundo, pautado numa teoria teocêntrica, até ser refutado e posteriormente ser substituído com 

valor de verdade pelo conhecimento científico (DESLANDES, 2018). Na sociedade ocidental, 

a ciência é hegemônica no que diz respeito a construção do conhecimento, tida como verdade. 

No entanto, outras formas de conhecimento já foram instrumentos reconhecidos, como “as 

religiões, a filosofia, os mitos, a poesia e a arte” (MINAYO, p. 35, 2010). 

É preciso ressaltar que todo conhecimento é provisório e não pode ser tido como verdade 

absoluta sendo passível de ser questionado e podendo ser até substituído por outro. As verdades 

são provisórias e podem servir de ponto de partida para outros avanços (ou não) no campo 

científico (DESLANDES, 2018). 

No século XVII, Descartes vai apontar que a matemática é a linguagem natural da 

ciência e o modelo de se fazer ciência, não por acaso, a supremacia das ciências naturais que é 

amplamente reafirmada pelos cientistas da época. E já no final do século XVII as ciências 

sociais se ocupam de pensar a sociedade e no começo se inspiravam nas ciências naturais, 

utilizando as mesmas regras, mas já no século XVIII passam a haver divergências sobre se 

utilizar as mesmas regras, pois se o objeto é diferente, então o método também deveria ser 

diferente. Neste contexto passa a se questionar o método positivista, isto é, a sua utilização nas 

ciências sociais ser a mesma nas ciências naturais (SANTOS, 2006). 

No século XIX há uma profusão de métodos científicos que lutam por reconhecimento, 

assim o conhecimento científico pode se dar de muitas maneiras. E no século XX se questiona 

a neutralidade da ciência, afirmando que esta tem um lado, tem interesses e com isso cai por 

terra o mito que a ciência está a serviço do bem comum e com o campo progressista, até mesmo 

porque a física pode ser utilizada para dizimação em massa, assim como a medicina já esteve a 

serviço de interesses nazifascistas, fazendo experimentos humanos e servindo de base para 

reafirmar a inferioridade de determinados grupos sociais e deste modo servir para legitimar 

preconceitos e retrocessos (DESLANDES, 2018).  

Assim como a ciência não é neutra, nossas escolhas teóricas, metodológicas e nosso 

objeto de pesquisa também têm implicações políticas e não são neutras, nem imparciais. Há 
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motivações pessoais, políticas e sociais para ter determinadas escolhas e não outras em nossas 

pesquisas, tal como “apagamentos” de determinados aspectos. Deste modo, em nossa 

observação realizamos uma seleção, entendendo que não há olhar neutro sobre o mundo 

(FOUREZ, 1995). A própria observação é uma prática subjetiva, pois nossa visão é organizada 

segundo nossa própria forma de ver o mundo, estruturar o mundo (FOUREZ, 1995). O modo 

classificação e categorização que realizamos em nossas pesquisas também vão depender do 

olhar do pesquisador, na medida em que nos aproximamos mais de uma classificação ou leitura 

e não de outra.  

Há uma maneira de se fazer ciência estabelecida socialmente, tomando a como 

referência para entender o mundo. No entanto, há outras formas de saberes populares que são 

desconsideradas em nome da cientificidade legítima das leituras do mundo, mas é preciso 

ressaltar que este lugar que a ciência ocupa hoje é datado, pois anteriormente já foi ocupado 

pela religião, por exemplo. É esta chancela da ciência que se coloca como neutra que vai guiar 

decisões sociopolíticas e éticas (FOUREZ, 1995). 

No trabalho de Spink (2004), a autora vai tratar do conhecimento como construção 

social, sob a perspectiva construcionista, que visa “analisar as interações sociais historicamente 

situadas ou os caminhos que levam aí estabelecimento por projetos filosóficos, históricos ou 

sociológicos”, desnaturalizando nossas práticas e as concebendo como construções sociais. 

Santos (2006) afirma que, como em outros períodos de transição, é necessário que 

voltemos a formular perguntas simples. Daí a importância de perguntas e respostas simples, de 

fácil compreensão e entendimento (SANTOS, 2006). Buscar outras perguntas para responder 

outras questões, quando os estudos sobre determinado objeto já esgotam suas possibilidades de 

proposição ou retornam sempre ao mesmo ponto, levantando sempre os mesmos resultados e 

questionamentos. 

Outra questão que aponta Santos (2006) é para uma posição epistemológica 

antipositivista e de recusa a pensar os fenômenos naturais, tal como os sociais, utilizando o 

mesmo método. Até porque as ciências sociais, diferentemente das ciências naturais, não podem 

estabelecer leis universais, já que são fenômenos determinados pela história e pela cultura. O 

autor ressalta que começa a deixar de fazer sentido a distinção entre as ciências naturais e as 

ciências sociais e que isto não visa uma teoria unificadora, mas que “convergem linhas d’agua 

que até então consideramos objetos teóricos estanques” (SANTOS, 2006, p. 48). 

A ciência moderna e a explicação científica não são a única forma de explicação do 

mundo e a produção do conhecimento é um processo dialético, que não se pretende, nem se 

pode dar conta da realidade (DESLANDES, 2018).  
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O autor Gerard Fourez (1995) fomenta a discussão que perpassa sobre o método 

dialético difundido por Hegel e posteriormente apropriado por Marx, relatando se tratar de um 

método de aproximação e apreensão da realidade que está em constante transformação, em 

movimento. Nessa perspectiva pretende-se descortinar a realidade e nos aproximar do real, mas 

a gente nunca dá conta desse real, porque a realidade é dinâmica.  

Essa generosidade com o leitor visa, também, situar a abordagem teórica, o percurso 

metodológico e a perspectiva ideológica informando ao leitor com maior clareza numa 

perspectiva de socialização do conhecimento, que as pessoas que não sejam da área consigam 

entender a linguagem. 

É importante dizer que o conhecimento produzido possa ter consequências na vida das 

pessoas e o pesquisador deve assumir o compromisso de transformação social não se limitando 

a atender seus próprios pressupostos, conforme disse Marx, “os filósofos limitaram-se a 

interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo” (MARX, 1982, p. 2). 

 
4. 1. Metodologia   

A metodologia é um aspecto central dentro das teorias; compreendemos a metodologia 

como “o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”, que inclui 

ao mesmo tempo a “teoria de abordagem” (seu método), as técnicas expressas nos instrumentos 

de abordagem e a “criatividade do pesquisador” (MINAYO, 2004, p. 16). Ela não se trata de 

algo puramente teórico sem relação com a prática, ou uma investigação “neutra, isenta, a ser 

dominada e aplicada indistintamente e independente dos pressupostos teóricos que a sustentam” 

(MINAYO, 2010, p. 22).  

Para Minayo (2010), a metodologia de pesquisa qualitativa assume a questão do 

“significado e da intencionalidade” (MINAYO, 2010, p. 22). A autora faz a opção por entender 

metodologia para além do conceito de métodos e técnicas, combinando utilização dos dois 

termos de forma integrada (MINAYO, 2010, p. 44). 

A ciência é desenvolvida a partir do seu tempo histórico e os cientistas são também 

produto desse processo histórico, assim como as transformações socioeconômicas e culturais 

possibilitam ou limitam os avanços científicos (MINAYO, 2010). A história da ciência nos 

mostra verdades provisórias e, logo, a pesquisa é uma tentativa de aproximação da realidade 

permanente, que não se esgota (MINAYO, 2010).  

A autora entende que a dialética “assume que a qualidade dos fatos e das relações sociais 

é sua propriedade inerente e que qualidade e quantidade são inseparáveis e interdependentes”;  

assim, a abordagem qualitativa não se coloca como uma oposição a abordagens quantitativas, 
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nem se contrapõe a dicotomias como qualitativo-quantitativo (MINAYO, 2010, p. 25). A autora 

acredita que a pesquisa em saúde precisa estar alinhada com o pensamento crítico das ciências 

sociais (MINAYO, 2010). 

Marx (2004) analisa a dinâmica e estrutura da sociedade burguesa e, para ele, a teoria é 

um tipo de conhecimento11 em que o objetivo do pesquisador é ir além do que a realidade 

aparenta (sua forma de manifestação imediata) apreendendo a essência do objeto12 e na 

investigação, o pesquisador deve apreender a dinâmica13 e estrutura do objeto e reproduzi-la. 

Marx em sua investigação descobriu a dinâmica e estrutura do capital, isto é, a teoria do capital 

e seu método implica que o pesquisador extraia do objeto (na sua relação com ele) suas 

múltiplas determinações. 

 Ao descortinar essa realidade nos aproximamos do real, mas a gente nunca alcança, nem 

dá conta desse real, porque ele está em constante transformação (em constante movimento), 

isto é, a realidade é dialética (BARROCO, 2010). Uma das categorias centrais para teoria de 

Marx é a totalidade e no dicionário do Pensamento Marxista (1983), no verbete “totalidade” 

Lukács (1885-1971) apresenta a seguinte citação afirmando que “a concepção dialético-

materialista da totalidade significa, primeiro, a unidade de contradições que interagem” e além 

disso, “ toda totalidade é feita de totalidades a ela subordinadas” e “que a totalidade em questão 

é, ao mesmo tempo, sobredeterminada por totalidades de complexidade superior” e por fim fala 

sobre a relatividade histórica de toda totalidade que é “mutável, desintegrável e limitada a um 

período histórico concreto e determinado” (BOTTOMORE, 1983, p. 381). Assim, uma 

totalidade de máxima complexidade constituída por totalidade de menor grau (MINAYO, 

2010).   

A partir dos anos 1970, o marxismo adentra o mundo acadêmico no campo da saúde, o 

que coincide com as resistências ao período do regime militar e proposições a favor da saúde 

pública e, com isso, a teoria marxista influenciou as leituras e práticas na área de saúde nesse 

período (MINAYO, 2010).  

Em sua obra, a autora opta pela corrente marxista que “articula condições gerais de 

produção e reprodução à problemática da subjetividade humana”. O materialismo histórico 

trata-se do “caminho teórico que aponta a dinâmica do real na efervescência de uma sociedade” 

 
11 Segundo Marx (2004) há outras modalidades de conhecimento. 
12  O objeto de Marx (2004) é a sociedade burguesa. 
13 Assim, por exemplo, ao utilizar sua teoria, Marx (2004) analisa a dinâmica do capital e observa a impossibilidade 
do capitalismo existir sem crises econômicas cíclicas, o que lhe possibilita extrair deste objeto essa tendência 
inerente ao capitalismo nos moldes da sociedade burguesa 
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e a dialética “ao método de abordagem da realidade”. Ambos, materialismo histórico e dialética 

estão ligados como caminho teórico (Minayo (2010).  

Assim como Marx e Engels (1998) apontam em ‘O manifesto do Partido Comunista’, 

ao afirmar que “a história da sociedade é a história da luta de classes” (MARX & ENGELS, 

1998, p.11), a forma de produção determina os conflitos de uma sociedade. As condições 

históricas e materiais nos são “herdadas” do passado; no prefácio de “Para a crítica da economia 

política” (1982), Marx sintetiza que “o modo de produção da vida material é que condiciona o 

processo da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o 

seu ser, mas, inversamente, o seu ser que determina a sua consciência” (MARX, 2008, p. 47). 

O movimento histórico é dialético, porque fala de um fluxo constante de mudanças e a realidade 

é inacabada. 

Marx exemplifica isso em o 18 Brumário sobre Louis Bonaparte, no trecho em que diz 

que “os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado” (MARX, 2006, p. 4).  As condições históricas moldam a história, 

de acordo com as condições históricas do contexto que o sujeito está inserido. 

Em sua trajetória, Marx entra em contato com a filosofia de Hegel e sofre influência do 

materialismo de Feuerbach. Marx tem como ponto de análise, a dinâmica da sociedade burguesa 

e para ele, a teoria é “a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa” 

(NETTO, 2009). 

O materialismo histórico é um método de ação e compreensão sobre realidade que 

compreende a existência dos seres humanos, dentro de um contexto histórico e de acordo com 

as relações materiais da sociedade humana. Logo, o presente é herdado de condições anteriores, 

do passado. 

Para Netto (2009), a questão do método de Marx é problemática por questões 

ideológicas e políticas, já que a teoria marxista está associada a um projeto societário 

revolucionário, no qual o autor ressalta que ninguém nunca foi perseguido por ser Durkheiniano 

ou weberiano, mas por ser marxista sim (NETTO, 2009). 

Este é um estudo qualitativo, de caráter descritivo e exploratório. A pesquisa descritiva 

ajuda a compreender a realidade estudada, pois a descrição tem por objetivo aprofundar 

determinada realidade, descrevendo com exatidão os fatos e fenômenos que se deseja 

investigar. O estudo de caráter exploratório, por outro lado, “destina-se desvendar as várias 

maneiras pelas quais um fenômeno se manifesta, assim como os processos subjacentes” 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 34).  
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A pesquisa qualitativa assume “questões muito particulares” e dá conta “de um nível de 

realidade que não pode ou deveria ser quantificado”; assim ela opera “com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 

2004, p. 21). O estudo de caráter exploratório “destina-se a desvendar as várias maneiras pelas 

quais um fenômeno se manifesta, assim como os processos subjacentes” (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004, p. 34). 

Na pesquisa positivista se preconiza a neutralidade, ao considerar o outro como objeto 

e qualquer tipo de comunicação ou interação tido como impeditivo para a objetividade. Já na 

pesquisa qualitativa, a comunicação é um recurso para que os participantes da pesquisa se 

tornem sujeitos (REY, 2005, p.15). 

Para Minayo (2013), a teoria é muito mais que as técnicas e inclui “as concepções 

teóricas da abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os 

pensamentos sobre a realidade” (MINAYO, 2004, p. 15).  

A autora pondera o marxismo como uma abordagem que “considera a historicidade dos 

processos sociais e dos conceitos, as condições socioeconômicas de produção dos fenômenos e 

as contradições sociais” (MINAYO, 2013, p. 24). A dialética, por sua vez, implica na 

“valorização das quantidades e da qualidade, com as contradições intrínsecas às ações e 

realizações humanas, e com o movimento perene entre parte e todo e interioridade e 

exterioridade dos fenômenos” (MINAYO, 2013, p. 25). 

A fase exploratória compreende uma etapa da pesquisa. A fase exploratória termina com 

a entrada em campo. 

 

4. 2. O Trabalho de campo 
A entrada no campo se dá pela aproximação do pesquisador ao campo; são os primeiros 

contatos para que se viabilize as entrevistas e observações. Esses primeiros contatos 

possibilitam a construção de “uma rede de relações, correções iniciais dos instrumentos de 

coleta de dados e produzir uma agenda e um cronograma de atividades posteriores” (MINAYO, 

2010, p.199).  

Na etapa do trabalho de campo, o pesquisador tem a oportunidade de se aproximar à 

realidade pesquisada, de interagir com os “atores” e a partir daí construir uma realidade 

empírica (MINAYO, 2013, p.61). É o momento e a oportunidade de “confrontar suas teorias e 

hipóteses com a realidade empírica” (MINAYO, 2013, p.62). 
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Existem muitas formas e instrumentais para a realização da pesquisa, no entanto as 

principais são a observação, sobre aquilo que não é dito, mas que pode ser capturado pelo 

entrevistador, e a entrevista que se trata da fala dos interlocutores. Na pesquisa qualitativa, o 

trabalho de campo sempre é realizado à luz de um referencial teórico, que nunca é neutro; assim, 

um trabalho de campo não é neutro. É característica da pesquisa social que não seja neutra. 

Neste caso, nem se pretende que seja. 

Na relação entre pesquisador e pesquisado, a fala pode revelar “ as condições de vida, 

da expressão dos sistemas de valores e crenças” e ainda, “ter a magia de transmitir por meio de 

um porta voz, o que pensa o grupo dentro das mesmas condições históricas, socioeconômicas 

e culturais” do sujeito pesquisado (MINAYO, 2013, p. 64). 

 

4.3. Caraterização do Campo: Universidade Federal Fluminense e Faculdade de 

Nutrição 

O cenário desse estudo foi a Universidade Federal Fluminense. A universidade em foco 

é uma instituição pública de ensino criada em 1960 e possui unidades acadêmicas em Niterói e 

outros oito municípios do estado do Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, 

Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das outras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda). 

Além dos cursos presenciais, a UFF oferece cursos à distância espalhados em 28 municípios. 

Ao que diz respeito aos docentes ativos, a UFF possui 3599, sendo 76% doutores e 16% mestres 

(BRASIL, 2018).  

A faculdade de nutrição foi escolhida por ter em seu corpo docente majoritariamente 

mulheres, tendo apenas dois homens. Sendo assim, a feminização está presente também na 

docência. 

Este projeto de pesquisa, foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa e pela 

administração da UFF (para a abordagem das docentes), foi apresentado a diretora da Escola 

de Nutrição e o recrutamento das docentes, feito a partir de uma primeira abordagem individual, 

na qual apresento o tema de pesquisa e realizo o convite para posteriormente ser agendada uma 

data em horário e local escolhidos pela participante.  

Além disso, entrei em contato com as chefes de dois departamentos (departamento de 

nutrição social e departamento de nutrição e dietética) do curso de nutrição, a fim de me 

apresentar nas reuniões de departamentos e convidá-las para a participação na pesquisa. A 
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apresentação foi realizada na reunião dos dois departamentos e agendadas as entrevistas com 

as professoras. 

 Na conversa anterior ao agendamento da entrevista, foi explicada a justificativa da 

escolha da professora entrevistada, assim como os motivos da pesquisa, ressaltada a garantia 

do anonimato. Essa conversa inicial visou “quebrar o gelo” e perceber se a entrevistada tem 

disponibilidade para conceder a entrevista e responder às questões e para criar um clima 

descontraído. Foram realizadas 13 entrevistas com professoras da faculdade de nutrição de 

curso de graduação e pós-graduação. 

Em poucos casos, não foi possível o contato direto com a professora e assim foi 

realizado o contato por e-mail.  

 

4. 4. Técnica de coleta de dados e descrição do trabalho de campo 

Dentre as modalidades de entrevista, será utilizada a entrevista semiestruturada, que 

combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, através das quais o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador (MINAYO, 2008).  

A entrevista semiestruturada, com as professoras da faculdade de nutrição, foi a 

estratégia utilizada no trabalho de campo. “As entrevistas podem ser consideradas conversas 

com finalidade” (MINAYO, 2013, p. 261), em que na entrevista semiestruturada o entrevistado 

pode “discorrer sobre o tema”. 

Foram realizadas entrevistas individuais, definidas como uma conversa a dois, feita por 

iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto de 

pesquisa, tendo propósitos bem definidos (MINAYO, 2004).  

Segundo Triviños (2007, p. 146), a entrevista semiestruturada é  
aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo campo de interrogativas, 
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências, dentro do foco principal colocado pelo 
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.  

Para Barros & Lehfeld (2000), na entrevista semiestruturada, é possível que o 

entrevistador mantenha uma conversa amigável com o entrevistado, a fim de buscar dados a 

serem utilizados na pesquisa de abordagem qualitativa. 

Desta forma, as entrevistas possuem a vantagem de permitir um diálogo mais profundo 

e rico, de apresentar os fatos em toda a sua complexidade, captando não apenas a respostas aos 



 59 

questionamentos, mas também os sentimentos dos participantes pesquisados. Sendo assim, 

considera-se a entrevista semiestruturada, uma técnica de coleta de dados que mais se adequa a 

esta pesquisa. 

As entrevistas e outros métodos complementares ajudam o pesquisador a “ter um 

contato com a realidade vivida pelos atores sociais” (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2008, p. 

43). As entrevistas exploratórias ajudam a desvelar determinados aspectos do estudo que não 

seria possível o investigador descobrir por conta própria. Neste estilo de entrevista, não se trata 

de testar hipóteses pré-estabelecidas tampouco validar teorias, mas sim de procurar pistas que 

levem a novas reflexões, facetas e ideias sobre o objeto de estudo (QUIVY & 

CAMPENHOUDT, 2008). 

Foram convidadas a participar deste estudo, como sujeitos de pesquisa, professoras do 

curso de graduação e de Pós-Graduação da Faculdade de Nutrição da UFF.  

As entrevistas foram gravadas em dispositivo tipo gravador digital e posteriormente 

transcritas, sendo armazenadas e serão destruídas após o período de cinco anos. 

 
4. 5. Critérios de inclusão 

 Docentes mulheres do curso de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) 

da área da saúde, considerando o tempo da pós-graduação e o tempo de docência (professoras 

novas e antigas na instituição). Buscou-se um perfil heterogêneo de docentes, ao entender que 

a Universidade Federal Fluminense possui um perfil majoritariamente feminino, considerando: 

1) o tempo da função, tendo como recorte o Reuni: antes (até 2000) e depois do Reuni (depois 

de 2000); 2) Idade: até 30 anos, de 30 a 50 anos, depois de 50 anos. 3) lugar do conhecimento 

que se insere na universidade, tal como políticas publicas e saúde coletiva, clínica, 

experimentos. 

 

4. 6. Critério de exclusão 

Docentes afastadas do trabalho por motivos de licença ou férias. 

 
4. 7. Aspectos éticos da pesquisa 

Antes de iniciar a coleta de dados, foi solicitado o consentimento da direção da 

Universidade para a realização das entrevistas, de antemão, para análise e aprovação do projeto 
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pelo Comitê de Ética em pesquisa. Uma vez finalizado esse processo, foram realizadas visitas 

aos departamentos, para contatar os chefes de departamentos e após foram contatadas as 

possíveis participantes da pesquisa para esclarecê-las sobre os objetivos da pesquisa e suas 

contribuições para o trabalho. 

Dispus-me a esclarecer as dúvidas e/ou questões a respeito do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE), sobre o instrumento de coleta de dados, acerca da divulgação dos 

dados e da garantia do anonimato, além de informações pertinentes à ética em pesquisas com 

seres humanos. O TCLE, no qual citamos os princípios éticos que nortearam a pesquisa, foi 

lido, com o intuito de expor o porquê de sua escolha e quais critérios foram utilizadas na 

pesquisa. Em seguida, foi assinado pela entrevistada e pela pesquisadora sendo deixada uma 

das cópias com cada uma das docentes entrevistadas, e a outra cópia, ficou em posse da 

pesquisadora.  

Cumpridos os procedimentos iniciais exigidos pelas Resoluções nº 466/2012 e 510/2016 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS), iniciou-se a entrevista, que foi realizada com 

agendamento prévio, em um local tranquilo, garantindo a privacidade e evitando o 

constrangimento da participante.  

Cabe ressaltar que toda pesquisa que envolve seres humanos possui riscos potenciais; 

portanto, sempre houve a possibilidade de dano eventual ou tardio de natureza psicológica, 

social, entre outros. Neste caso, qualquer manifestação desta ordem foi observada 

cuidadosamente durante a participação na entrevista e a mesma foi imediatamente interrompida 

pela pesquisadora responsável. 

 

4. 8. Análise dos dados  

A partir da coleta dos dados, é preciso analisar e interpretar as entrevistas das 

professoras. Minayo (2010) considera que estudos sob a perspectiva hermenêutico-dialética se 

apresentam, a partir de Habermas (1987a) e Gadamer (1999), de forma crítica e histórica.  

Para articular o caminho do pensamento, utilizei a hermenêutica dialética. Essa 

combinação do método hermenêutico com o método dialético se complementa; embora suas 

origens sejam de movimentos filosóficos distintos é possível combiná-los para compreender os 

processos de saúde-doença, já que a dialética aponta para “os dissensos, a mudança e os 

macroprocessos” e o movimento hermenêutico ressalta “o acordo e a importância da 

cotidianidade” (MINAYO, 2010). 



 61 

O método de análise das entrevistas a partir da hermenêutica dialética tem como objetivo 

apreender o significado do texto em diversos campos de conhecimento. A hermenêutica 

dialética é uma técnica de análise (MINAYO, 2010). 

À luz da hermenêutica, no que diz respeito à metodologia, devem ser considerados 

algumas referências como “o ser humano como ser histórico e finito que se complementa por 

meio da comunicação” (MINAYO, 2010, p. 166). A hermenêutica visa compreender textos, em 

seu sentido mais amplo, como entrevistas, biografias, narrativas, entre outros (MINAYO, 

2010). 

 A respeito da metodologia da abordagem hermenêutica, Minayo (2010) nos informa que 

ela se estrutura por determinados parâmetros, sendo eles:  

(a) busca esclarecer o contexto dos diferentes atores e das propostas que 
produzem; (b) acredita que existe um teor de racionalidade e de responsabilidade 
nas diferentes linguagens que servem como veículo de comunicação; (c) coloca 
os fatos, os relatos e as observações nos contextos dos atores; (d) assume seu 
papel de julgar e tomar posição sobre o que ouve, observa e compartilha; e (e) 
produz um relato em que os diferentes atores se sintam contemplados 
(MINAYO, 2010, p. 167). 

 Já a dialética tratada “arte do diálogo” e, de forma diferente da hermenêutica, busca “nos 

fatos, na linguagem, nos símbolos e na cultura os núcleos obscuros e contraditórios para realizar 

uma crítica informada sobre eles” (MINAYO, 2010, p. 167). 

 A articulação entre hermenêutica e dialética resulta no caminho do pensamento desta 

metodologia, vem sendo utilizadas em pesquisas qualitativas, considerando que é uma opção 

que leva em conta a subjetividade dentro da abordagem marxista. 

 Utilizou-se tal abordagem considerando sua relevância em estudos qualitativos na área 

da saúde. A inserção no cotidiano da Faculdade de Nutrição e o contato com os sujeitos de 

pesquisa, em outros espaços fora da entrevista, permitiu a aproximação da realidade das 

entrevistadas. Assim, a análise de dados perpassou todo o processo de investigação, utilizando-

se também da observação no trabalho de campo. A ideia foi identificar as questões centrais 

relativas ao tema de estudo e seus núcleos de sentido e, a partir daí, organizar o discurso das 

docentes a partir de cada núcleo de sentido que será discutido no próximo item. 

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apresento neste item os resultados e discussão sobre os núcleos de sentido 

predominantes nesta pesquisa. Os subitens emergiram das entrevistas com as docentes. Alguns 

pontos foram mais desenvolvidos, com bibliografia específica, por não terem sido apresentados 
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na fundamentação teórica, já que se trata de categorias empíricas, isto é, que surgiram a partir 

do trabalho de campo, de acordo com a presença na fala das entrevistadas. Caso haja 

particularidade na vida das mulheres, elas serão ressaltadas em cada item. 

Algumas falas foram omitidas por possivelmente identificarem as professoras. Este 

capítulo foi subdividido em tópico intitulados: 1) Ênfase na Pesquisa e na Pós Graduação: um 

novo projeto de Universidade Pública; 2) Impactos da conjuntura político-econômica no 

trabalho docente e seus efeitos para a saúde; 3) Extrapolação da jornada laboral regular, 

Intensificação e precarização do trabalho; 4) Sobrecarga de trabalho feminino; e 5) relação entre 

saúde-doença-trabalho: determinações sociais de saúde na vida de docentes. 

 
5. 1. Ênfase na Pesquisa e na Pós Graduação: Um Novo Projeto De Universidade Pública 

 A pesquisa e suas exigências de produtividade, como a publicação de artigos e 

orientação de discentes, aparecem como possível fonte de sofrimento entre as docentes 

entrevistadas. Para boa parte das entrevistadas é ressaltado o desconforto com a valorização da 

pesquisa em detrimento de outras atividades, também de suma importância na atribuição das 

docentes e da universidade, como cargos de gestão e administração da universidade. 

 Segundo Sguissardi e Silva Junior (2018) há um novo modelo de orientação para a pós 

graduação no país, controlado pela agência Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) guiado pelas relações de “produtivismo acadêmico” e pela 

centralidade da pós-graduação nos Institutos Federais e seus desdobramentos (p. 197). 

 Nesta pesquisa, algumas docentes se auto denominaram com “perfil de pesquisador” e 

outras com “perfil de sala de aula” que preferem mais contato com os alunos do que com as 

atividades de pesquisa, embora tenha sido ressaltado por uma delas que isto é uma requisição 

para ingresso na Universidade. 

 João do Reis Silva Junior (2017) em seu livro “The new Brazilian university: A busca 

por resultados comercializáveis: Para quem?” se debruça sobre o novo papel das universidades 

estatais brasileiras face à influência estadunidense. O autor traz como seu objeto de pesquisa a 

universidade Federal de Minas Gerais, como base para compreendermos que as instituições 

federais sofrem influência das universidades estadunidenses nas últimas décadas. O autor 

realiza seu trabalho de campo na UFMG e aponta que esta é marcada pela tendência da “nova 

universidade americana” que se estrutura pelo chamado “regime do capitalismo acadêmico”. 

Em outras palavras, é guiado pela “economia mundial, cujo conhecimento produzido busca a 

comercialização de serviços, processos e produtos de alta tecnologia” tem “uma concepção que 
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vem influenciando a maioria das universidades no mundo todo, num contexto de divisão 

acadêmica do trabalho” (SILVA JUNIOR, 2017, p. 123). 

O próprio processo de formação na área acadêmica é tido como difícil, penoso, como 

exemplifica uma das entrevistadas: 
(...) acho que o processo de trabalho vai ficando precarizado quando 
tem uma lógica que é uma lógica dessa produção, essa coisa 
desenfreada pela que tem que produzir, eu passei por isso durante o 
doutorado né, puxa, será que meu produto vai ser publicado? (...) Eu 
vivi um momento de um estresse enorme, eu vivia com meu coração 
saltando pelas bocas, com esse medo porque é uma coisa que foge o 
seu controle (...) (Entrevistada 1) 
 

A mesma docente se dá conta que adoeceu no período em que realizou o doutorado. Ela 

diz que “Eu quase adoeci. Aliás, Adoeci não, eu comecei a tomar anti-hipertensivo. Desenvolvi 

uma hipertensão nesse processo. Fiquei num nível de ansiedade que eu precisei tomar 

medicação pra controlar a ansiedade, entendeu”. Ela se dá conta de que adoeceu durante o 

período do doutorado e prossegue sobre o assunto ao dizer que: “eu vivia, nossa! Tremendo, eu 

não quero isso pra ninguém. Eu não quero ter pós-graduação na minha vida de orientar 

ninguém porque eu não quero submeter ninguém a isso, eu chamo isso de um sofrimento” 

(Entrevistada 1). 

Apesar do processo de adoecimento da professora tenha ocorrido durante a formação no 

doutorado, existem elementos necessário ao trabalho docente que precisam ser considerados, 

como não ter conseguido se afastar por meio de licença, a necessidade para ela da realização da 

formação a fim de progredir na carreira e obter reconhecimento entre seus pares são alguns. 

Essa situação configura tripla jornada de trabalho: como docente, pesquisadora-discente e 

responsável por cuidados no âmbito doméstico. 

Chauí (2003) aponta que a universidade de hoje propõe metas a discentes e docentes 

para que alcancem determinado índice de produtividade de forma individual, a fim de se manter 

ou alcançar determinadas posições no meio acadêmico. Essas metas fazem professores e 

estudantes da pós graduação strictu sensu conviverem com o medo de serem expostos entre 

seus pares, serem taxados de improdutivos e até mesmo desligados de programas de pós 

graduação. Deste modo, a avaliação de um aluno ou professor se resume à produção. 

Para as docentes, estar associada a um curso de pós-graduação strictu sensu perpassa 

por questões como valorização no mundo científico-acadêmico e acesso a recursos via editais, 

significa obter privilégios. A universidade assume a escolha de enfatizar a pesquisa e isso pode 

trazer desdobramentos para a vida do docente que não quer ou não consegue se inserir nesse 

segmento, além de estimular a competitividade, tal como no “mercado”: 
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(...) eu acho que a gente vive num mundo que eu não gosto muito que é a 
competitividade, isso pra mim é um fator negativo, ou seja, eu acho que aqui a gente 
está num ambiente que eu sempre quis ter, que é você... (pausa). No mercado existe 
um mercado predatório, você está numa empresa trabalhando, empresas de pequeno 
e médio porte e ai você vê as relações de trabalho com esse viés né. Aí eu pensei que 
na academia fosse um pouco diferente, mas você vê que há uma competitividade 
assim, muito sub, subjetivamente falando. Eu não gosto dessa parte de uma 
convivência, eu cheguei a um patamar da vida, se bem que eu nunca tive esse tipo de 
comportamento de ter que provar nada pra ninguém, eu acho que a gente tem que 
trabalhar por prazer, eu me sinto servidora pública de servir ao outro. Eu acho que 
tem alguns comportamentos que as vezes me incomodam. Que, é... por exemplo, eu 
não sou uma professora altamente produtiva, em termos que a sociedade acadêmica 
valoriza, de artigo A1, A2, não, eu não tenho esse comportamento. Se você olhar o 
meu currículo lattes, ele não tem esse perfil, mas se você falar parece que a pessoa 
não trabalha. Esse ano, estou esgotada (...) foi muito árduo, então você vê que as 
vezes a parte acadêmica e cruel com relação a isso “você tem que produzir”, mas se 
você olhar no meu lattes eu tenho vários trabalhos que eu oriento, várias comissões 
que eu estou inserida, mas tem essa questão de você ser pontuada por essa chancela 
(Entrevistada 10). 

 O “jogo” nem sempre foi esse e alguns professores precisaram se adaptar (ou não) às 

mudanças na universidade.   

Uma professora (11) ressalta que foi necessário desenvolver o aspecto da pesquisa no 

decorrer da sua trajetória como docente, já que passou a ser um “pré-requisito” para o cargo. 

Então assim, a minha formação era mais nutrição aplicada não tinha muita 
experiência em pesquisa, então em tive que me virar pra aprender nesse sentido, não 
que eu não goste, eu gosto bastante mas se eu pudesse escolher eu acho que eu sou 
mais assistencial do que pesquisadora, eu sou mais professora do que pesquisadora. 
E não podia ser assim, porque se você não fosse pesquisador, você tinha dificuldade 
em progredir na carreira tanto é que agora eu estou passando pra associado dentro 
desse plano de carreiras (entrevistada 11). 

 Ela (11) admite que foi “uma mudança bastante difícil, porque mudava o perfil das 

pessoas (...)”; além disso, para muitos docentes: 

isso implica em ganhar fomento de pesquisa, isso significa status, tem um pouco disso, 
mas eu acho que aí é de cada um, do que cada um se alimenta, eu vejo assim. Mas eu 
acho que tem gente que gosta mais de fazer pesquisa e tem gente que gosta mais de 
dar aula, só acho que nem todo mundo que faz pesquisa consegue dar aula, porque 
não é uma coisa tão simples assim é você facilitar para os alunos a aprendizagem, 
então eu me vejo mais nessa situação do que fazendo propriamente pesquisa. A 
pesquisa me chama a atenção pelo apelo do paciente, porque a pesquisa pra mim tem 
que ter o contato humano, sem esse contato pra mim a pesquisa já desinteressa 
bastante. Então eu gosto de fazer pesquisa me desdobro, posso ir no domingo, feriado, 
de noite como foi várias vezes, mas por que tem a questão humana, isso não 
desmerecendo outro tipo de pesquisa, mas uma satisfação pessoal (entrevistada 11). 

As três professoras supracitadas têm mais tempo de trabalho docente na UFF e 

acompanharam, enquanto docentes, as transformações na educação superior; ressaltam a ênfase 

na pesquisa e na atuação em cursos de mestrados e doutorados como mudança. Já as docentes 
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que se inserem nesse processo com sua formação concluída, veem com maior naturalidade, as 

formas de avaliação e com bons olhos, a produtividade. 

É percebida pela fala das professoras, uma cisão entre docentes-pesquisadores que 

entraram há pouco tempo na universidade e as que têm mais tempo “de casa”. Como observado 

na fala da jovem docente, inserida na UFF há cerca de 3 anos, ela diz que: 

Hoje em dia as instituições de fomento, elas querem produção, elas querem sempre 
mais, então fica difícil a gente também saber equilibrar, de dizer “vou parar um 
pouco” a gente que é jovem, que é pesquisador novo, que não tem ainda a carreira 
bem estabelecia e precisa correr atrás desses editais, precisa melhorar, precisa 
orientar alunos (Entrevistada 3). 

 Ela fala sobre seu perfil voltado para a pesquisa e enfatiza a distribuição de recursos a 

partir de editais. Ela diz que “as coisas que eu tenho disponíveis pra mim eu consegui por conta 

própria, por editais de pesquisa que eu submeti” (Entrevistada 3). Há um esforço individual, 

na qual o docente precisa fazer para conseguir mais recursos e isso acompanha a trajetória de 

jovens pesquisadores desde a graduação. 

Para a entrevistada 3, há uma pressão maior para os professores que se identificam mais 

com um “perfil de pesquisador”. Segundo a entrevistada, isso significa que:  

...nesse perfil ai estão as pessoas que estão orientando mestrado, doutorado, 
concorrendo a edital disso, edital daquilo, tentando conseguir verba pra pesquisa, 
pro que for, esse é pra mim o que tem mais pressão, e com certeza afeta a estabilidade 
emocional, a saúde mental de qualquer um, mas eu acho que isso não é igual em todos 
os professores, todos os professores estão muito estressados e muito pressionados, eu 
acho que não, isso assim, é uma pressão que não vem necessariamente da instituição, 
não é uma coisa institucional é uma coisa que vem da sua decisão de onde você atuar, 
entendeu? E eu gosto da área de pesquisa, de orientação, é isso que eu gosto de fazer, 
quem acha melhor extensão trabalha com extensão, eu amo dar aula dar aula pra 
graduação, mas o que ocupa oitenta por cento do meu tempo é a parte de orientação 
de mestrado, de publicar, de escrever artigo, e é essa parte que mais estressa as 
pessoas, e os professores que estão mais nessa área de pós graduação é os que estão 
mais efeito na saúde mental (Entrevistada 3). 

Silva Junior (2017) elucida em sua pesquisa “a articulação entre a economia nesse 

momento do capitalismo e as mudanças institucionais” ao desvelar as transformações ocorridas 

na universidade estatal brasileira e nas universidades estadunidenses com argumentos de 

mercantilização da educação superior em ambos países e no trabalho do professor pesquisador 

como um produto demandado em função da nova economia, globalização ou do capitalismo 

acadêmico. Com isso, há mudanças na gestão, na legislação, nas políticas educacionais e 

institucionais e que tem reflexo no trabalho dos docentes (SILVA JUNIOR, 2017, p. 57). 

Essa busca de recursos “por conta própria” pelo docente, citada na fala de docentes que 

construíram sua carreira na universidade, pode acirrar a competitividade entre seus pares, como 
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fica explicito na fala da entrevistada 6 ao dizer sobre esse tema que essa competitividade 

“corrompe e corrói o caráter das pessoas, as pessoas se tornam indiferentes, as pessoas 

recusam a participação das outras em projetos”, além disso afirma: 

Sou feliz com a forma que eu resolvi me organizar no trabalho, sou feliz com as 
escolhas que eu fiz, eu sou feliz porque eu não quero entrar nessa disputa, eu me 
recuso, eu sou feliz porque isso não corrompe o meu caráter, eu não vou prejudicar 
um colega pra poder ocupar aquele espaço, não vou (Entrevistada 6). 

Entre as entrevistadas observa-se uma cisão: as mais jovens (de universidade e de idade) 

e as mais velha (com maior tempo de universidade e com idade mais avançada, que realizaram 

sua formação dentro da instituição) se identificam com “perfis” de docente diferentes: umas 

como pesquisadora e outras como um perfil “acadêmica”, “de sala de aula”. 

A entrevistada 6 se reconhece como alguém que assumiu atividades administrativas de 

suma importância para a UFF, mas, contraditoriamente, os recursos de editais ficam com 

professores com “relevância acadêmica”, o que se resume em produção e sobre isso afirma, 

Eu sou uma professora acadêmica que se desenvolveu ao longo dos anos que assumiu  
muita atividade administrativa, que trabalhei muito com muita gente mas sem ser a 
primeira no desenvolvimento daquelas pesquisas, então eu não tenho isso, eu não 
tenho essa relevância acadêmica, por exemplo, então eu não tenho grana. Eu não 
tenho dinheiro (entrevistada 6). 

Para ela, a competição pode esgarçar as relações entre pares e ser fonte de adoecimento; 

sobre isso ela declara que:  

Isso é péssimo! Sabe por quê? Porque isso gera uma competição e uma 
concorrência... isso tudo que eu tô falando pra você, isso tudo dentro da Universidade 
se transforma em competição, elas quase que transforma trincheiras pra brigar por 
suas ideias, pelos seus projetos sabe? As pessoas brigam, as pessoas adoecem. E a 
Universidade ao longo do tempo com a instituição dessa política né, de extrema 
valorização da produção cientifica, da pós graduação em detrimento das outras 
atividades que acontecem aqui, isso criou assim, uma divisão uma coisa horrível, as 
pessoas brigam, elas brigam por projetos, brigam pra poder ser credenciadas pra tá 
na pós graduação, elas brigam pra ter alunos que queiram participar daquela pós 
graduação, brigam no sentido não físico, mas sabe, desse embate? Sabe, dessas 
forças que se contrapõe, então hoje nós vivemos por uma disputa de espaço 
(Entrevistada 6). 

 A mesma professora complementa que a forma como as pessoas lidam pela disputa de 

espaços de poder e recursos afeta as relações de trabalho e afirma: “sabe quando você vê que 

você tá trabalhando com o inimigo? Era mais ou menos isso, e eu falei ‘agora eu vou ter que 

abrir uma trincheira e ficar esperando a hora que o inimigo vai vim me bombardear, ou vocês 

vão ser colegas de trabalho?” (Entrevistada 6). 

 Para Sguissardi e Silva Junior (2018) o produtivismo acadêmico é marcante na 

universidade, em especial na pós-graduação. O atual estágio de acumulação capitalista e a 
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reforma do Estado que prioriza o privado em detrimento do público busca transformar a 

universidade em uma empresa de serviços que forma profissionais guiados pela produtividade 

do mercado e que exigem características típicas de organizações privada como o individualismo 

e a competitividade. Em seu estudo, os autores afirmam que a concorrência ou competição nos 

Institutos federais pode ser exemplificado por um simples dado que é a bolsa de produtividade 

do CNPq, no qual apenas 10% dos docentes-pesquisadores, em cada área do conhecimento, se 

beneficiam. Isto é, há uma acirrada disputa de recursos que está para além do valor monetário 

(baixo) mas que tem relação maior com a escala de prestígio e poder que o docente pode ocupar 

no mundo acadêmico e científico. 

 Para uma entrevistada 6 e outras docentes que estão há mais tempo na UFF, as relações 

interpessoais mudaram em decorrência ênfase na pesquisa, sendo este um aspecto que se 

modificou no decorrer do tempo. Sobre as mudanças ela fala que  

as relações que nós temos aqui dentro são completamente diferentes das relações 
que nós tínhamos a vinte anos atrás, não existe mais uma relação onde os valores 
sociais são prioritários, a amizade, a lealdade, o companheirismo, a confiança, 
esses valores foram quebrados, foram perdidos. Porque as pessoas entraram na 
lógica do mercado e tomou conta da Universidade o produtivismo, dessa projeção 
que eu preciso pra poder ser, estar, não me interessa (Entrevistada 6). 

 A professora entrevistada 5 também descreve sobre uma mudança de “perfil” das 

docentes, a partir de uma transformação na universidade pública, que passa a exigir também 

outro perfil de docente, que já entra com o título de doutora, o que afeta as relações interpessoais 

e consequentemente a saúde docente: 

(...), e ai você vê outros professores chegando que quase pegam e jogam a história no 
lixo, e isso me deixa... eu tô até um pouco emocionada agora...(pausa) isso me deixa 
muito chateada, isso me deixa muito magoada e... porque eu acho assim, a história é 
muito importante, o passado é muito importante pra gente saber quem a gente é, e o 
passado aqui desse curso, ainda mais da forma que ele foi construído, da forma que 
ele foi concebido e que pessoas que estavam aqui... que montaram esse curso... então 
você escutar alguém falando... recém chegada né, ou na época que teve mudanças né, 
a aposentadoria e (inaudível) novos, você vê pessoas sabe? Desconsiderando todo 
esse trabalho! Sem até saber... como se a partir do momento que elas entraram elas 
que são solução e tudo que ficou pra trás tava errado, então... sem procurar saber 
como é a situação hoje, sem procurar saber o que aconteceu pra estar como é hoje, 
e o que se pode fazer pra mudar, como se tudo tivesse errado e a partir do momento 
da chegada dessas pessoas tudo vai ser resolvido, “porque eu sou a pessoa 
espetacular”, pessoas muito prepotentes, pessoas sem humildade, sem sabe... 
olhando o umbigo e isso me incomoda profundamente. Enfim... eu sei de professores 
que se aposentaram, por tempo mesmo, por direito, que poderiam ter continuado, mas 
não continuaram por causa disso, não queriam ver aquilo que eles construíram ser 
tratado de uma forma tão vil, então isso é o que mais meche comigo (Entrevistada 5) 

 Além da cisão explicitada por algumas docentes, a professora fala sobre uma falta de 

reconhecimento no trabalho, que vinha sendo realizado por parte dos docentes recém chegados, 
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“filhos” de uma nova universidade e que têm outras referências do trabalho docente, que se 

pauta por títulos. Sobre isso, ela observa que:  

É uma área que tem uma certa vaidade digamos assim, porque as pessoas buscam 
fazer o doutorado, mestrado, as pós graduações, e ai a gente acaba lidando com 
profissionais de outras áreas como Ciências Sociais, Filosofia, porque a gente vai 
buscando esse entender as questões sociais pra além da questão da saúde mesmo, né, 
da questão biológica, ai você começa a entrar em outros campos que tem suas 
vaidades, tanto que eu me decepcionei assim, gigantescamente com a Escola de Saúde 
Pública né, por essa vaidade assim, me decepcionei muito (Entrevistada 5). 

 Essa constatação também foi feita por outra professora (8) com cerca de dez anos na 

carreira docente e que possui uma trajetória focada para a pesquisa. Ela assinala que:  

O que eu posso dizer assim, é que houve modificação no corpo docente aconteceu, 
acho que pessoas mais jovens entraram e com outras perspectivas, eu acho que a 
gente evoluiu muito nos últimos anos, a gente conseguiu a pós graduação nesse meio 
tempo, era uma coisa que a gente queria há vários anos, mas não conseguia 
implementar, e agora a gente já tinha um corpo docente mais maduro, mais 
experiente em pesquisa, então eu acho que houve uma modificação efetivamente nesse 
aspecto (Entrevistada 8). 

 Para essa entrevistada, as pessoas virem com perfil mais focado para a pesquisa é visto 

como positivo. 

No entanto, para a mesma entrevistada, os efeitos da produtividade para a saúde dos 

docentes que se envolvem com pesquisa na pós-graduação é: 

... horrível porque você não tá dando conta daquilo,(...) é um fator muito estressante, 
e outra questão que entra ai, é a questão do laboratório, o laboratório tem que ter 
pesquisa em andamento então tem que lidar com projetos de pesquisa, então o que tá 
acontecendo, o que eu vejo agora é que é tudo feito de forma precária, eu faço um 
pouco de pesquisa, um pouco de coordenação, um pouco de docência, um pouco de 
tudo porque dentro das quarenta horas não da pra fazer tudo, não dá (Entrevistada 
8). 

 Maior status e competitividade são aspectos levantados pelas docentes e as exigências 

de produtividade na pós-graduação, como algo que pode levar ao adoecimento. É consenso 

entre as docentes que os prazos e o produtivismo podem ser adoecedores, mas muitas falam 

sobre o prazer de exercer a docência em suas múltiplas facetas, seja por estar em sala de aula 

ou a paixão pela pesquisa. 

Com a implantação de uma racionalidade econômica na universidade, a autonomia 

desaparece, os limites entre público e privado tornam-se tênues, sem eliminar a natureza estatal 

e assim há prejuízo do público em detrimento do privado (SILVA JUNIOR, 2017) 

No artigo “Prometeu acorrentado: análise sociológica da categoria produtividade e as 

condições atuais da vida acadêmica” de Luz (2005), a autora ressalta como a lógica da produção 

científica tornou-se próxima a lógica de produtividade de máquinas. Prometeu foi um titã da 
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mitologia grega que, ao ter roubado o fogo do conhecimento dos deuses do Olimpo e entregue 

aos homens, foi punido, sendo acorrentado a um rochedo sem acesso ao mar, onde tinha seu 

fígado durante o dia devorado por um abutre enviado por Zeus e refeito à noite para que, no dia 

seguinte, vivesse o mesmo tormento. Trata-se de uma metáfora entre Prometeu e os cientistas 

que ousaram ter roubado o fogo do conhecimento e estão presos à lógica da estrutura 

universitária pautada no produtivismo. É uma forma de refletir sobre as transformações no 

trabalho do pesquisador-docente na universidade. 

 

5.2. Impactos da conjuntura político-econômica no trabalho docente e seus efeitos para 

a saúde 

Alguns aspectos da transformação na educação pública, como a ênfase em pesquisa por 

exemplo, são decorrentes de uma construção histórica da conjuntura político-econômica. Neste 

item optei por falar sobre a conjuntura e seus efeitos para as docentes. 

Como consequência da recente mudança de governo e dos impactos para educação, em 

especial, para a educação superior pública, todas as docentes entrevistadas citaram de que forma 

as transformações no país afetam o trabalho docente. 

O tema latente na sociedade, foi apontado pelas entrevistadas, ressaltados seus aspectos 

positivos e negativos do governo federal para a política de educação superior, no Brasil. 

Mesmo com o fim da ditadura militar para uma transição democrática, se mantém traços 

conservadores estruturais com a eleição de Fernando Collor de Mello, entre 1990-1992, após 

vinte anos de ditadura.  Collor derrota Luís Inácio Lula da Silva nas eleições, este que na época 

era representante do Partido dos Trabalhadores e tinha histórico de lutas, junto aos movimentos 

populares. No período de Fernando Henrique Cardoso, há continuidade com o período de 

políticas educacionais de “privatização, flexibilização e desresponsabilizacão implementadas 

pelo Estado, em consonância com as orientações emanadas dos organismos multilaterais” 

(BITTAR & BITTAR, 2012, p. 165). 

A educação superior manteve-se com absurda desigualdade de acesso e permanência de 

discentes. Com a posse de Lula, em 2003, é notório, apesar dos equívocos, que o governo Lula 

investiu na educação superior pública, em especial, no quesito acesso (e isso tem repercussões 

para o trabalho docente hoje, conforme apontado pela maioria das docentes nesta pesquisa) 

(BITTAR & BITTAR, 2012). 
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A professora entrevistada 1, que vivenciou a universidade desde a década de 1980, cita 

o programa REUNI do governo Lula, como uma oportunidade de ampliação e interiorização da 

universidade pública. Em contraponto, questiona a forma como foi feita tal ampliação: 

Boa foi a ampliação, a gente, eu acho que teve a oportunidade de ampliar mesmo. O 
número de universidades, de interiorizar, porque eu acho que isso foi bom para as 
pessoas que tinham dificuldade de deslocamento, acho que isso foi uma coisa boa. 
Mas, eu acho que o trabalho ficou mais precarizado. Ao mesmo tempo que assim, 
olha, depois que eu entrei tive a oportunidade de sair para capacitação, foi, que é 
uma coisa muito importante. Hoje a universidade já recebe os docentes já 
capacitados. Tem uma coisa boa e as vezes tem uma coisa que é (pausa) vou dizer 
que é negativa, mas é nesse sentido que a formação vai pra responder uma demanda 
da nossa inserção, de professor, entendeu? Quando a gente saia pra capacitação 
tinha a ver que espelhasse as demandas, necessidades que a gente, que a gente sentia. 
O contrário às vezes é assim, ah o candi..o profe, a pessoa tem o título, tem uma 
formação na área, as vezes ele vai entrar com uma com uma, trabalhar num contexto 
que as vezes não é próximo do que ele veio fazer, do que ele formou. As vezes tem 
esse mecanismo, esse pedaço de aproximação, de reconhecimento (Entrevistada 1). 

Ela questiona a “ampliação precarizada” dos governos petistas, embora tenham trazido 

mudanças quanto ao acesso discente, na estrutura física e na ampliação. A entrevistada 10 

ressalta que houve um dissenso dentro da universidade a respeito da adesão ao REUNI: 

Eu acho que sim, teve transformações no meu ponto de vista né, ou seja, teve a parte 
tanto financeira, de recursos né, quanto também de politica né, politicas publicas, ou 
seja, teve o REUNI que eu peguei justamente a transformação o aumento do ingresso 
de alunos no curso (...) Olha teve um impacto grande aqui o REUNI porque a 
faculdade na época não aceitou participar, não aceitou entrar nesse programa, mas 
depois foi feito um trabalho com relação ao que isso poderia representar para a 
faculdade e acabamos acatando a participação nesse contexto e logicamente teve 
alguns embates com relação ao prédio, que nós temos embates com as nossas 
instalações físicas então nós temos essa questão ainda em pauta, ainda não estamos 
no local que desejamos pra ampliar mais essa parte física, porque a intenção é os 
professores se engajarem no crescimento mas você precisa de espaço pra isso, então 
houve algumas, não vou dizer... Discussões com relação a estrutura física, teve um 
projeto mas acabou não andando pra frente e ai a gente tá nessa  questão até hoje de 
definição definitiva de onde a gente tem que ocupar os espaços (...)A relação com o 
REUNI era na época, na época se a gente optasse a gente poderia ir até pra outro 
prédio, mas isso ficou justamente no debate, mas com a entrada do REUNI foram 
injetados recursos financeiros na Universidade mas acomodados de uma forma que 
a Nutrição não foi contemplada na época, tanto que isso não está definido até hoje. 
E a gente espera que isso... Apesar de que já avançamos muito, acho que vale 
ressaltar isso, que o oitavo andar já foi uma parte ocupado, mas ainda tá em transição 
essa parte burocrática efetiva, né. (Entrevistada 10). 

É consenso entre as entrevistadas, a ampliação que ocorreu nos governos petistas com 

o REUNI, embora algumas vezes questionada a forma como foi feita essa expansão e 

interiorização, pois o aumento no número de discentes não acompanhou o número de docentes. 

Dados relativos ao período entre 2007 e 2011 apontam aumento na expansão de vagas e cursos 

de graduação presenciais. Estudo de Silva Junior (2017) cita ampliação de 2.327 cursos (76,8% 

a mais) e 311.544 novas matrículas (50,7% a mais) (SILVA JUNIOR, 2017). 



 71 

Programas como REUNI, com destaque para a interiorização e a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) afetam o trabalho docente e visam acelerar a dinâmica da produtividade, numa 

lógica de consumo com diminuição no tempo dos cursos, reduzindo também a constituição de 

um coletivo e ampliando o número de alunos, sem questionamento crítico da qualidade. 

Nessa lógica de mercado, se expressa o “aumento insano de horas/aula, a diminuição do 

tempo para mestrados e doutorados e a avaliação pela quantidade de publicações, entre outros” 

(SOUZA et al, 2016, p. 3669). 

O REUNI foi um programa do governo do Partido dos Trabalhadores muito citado pelas 

docentes. A professora 8, ao falar sobre as transformações na universidade desde a sua inserção 

até os dias atuais cita que: 

 teve modificações da Universidade mesmo, né, teve a questão do REUNI, aumento 
no número de alunos, então teve uma modificação e infelizmente a gente sempre sofre 
muito aqui dentro porque a gente tem problemas de espaço, então tem problemas 
políticos muito grande porque a gente não consegue conquistar o nosso espaço aqui 
dentro desse prédio, então a gente sempre foi colocado muito pra escanteio... eu acho 
que tem uma coisa assim, “é um bando de mulher, nós somos pequenas, elas só 
incomodam...” e de certa forma parece que a gente não aparece pra Universidade 
(...) iam desligar algumas coisas por corte de dinheiro e que eles podiam desligar as 
luzes aqui do prédio e ai falei “não, não pode, porque tem o laboratório.” E ela falou 
“ué, Nutrição tem laboratório?!” ninguém sabia que tinha laboratório, a gente tem 
várias coisas aqui que as pessoas ignoravam completamente, então a gente sofre 
muito com isso, e depende da gestão, não sei se agora vai melhorar com um novo 
reitor, mas eles sempre vem com desdém, “ah vamos resolver... não vamos 
resolver...” sabe aquela enrolação? A gente tá nesse processo a muitos anos e isso 
desgasta muito a gente, é muito estressante (Entrevistada 8). 

O fato de ser mulher atuante na pesquisa, num curso majoritariamente feminino, afeta a 

credibilidade do trabalho da docente, quando a professora diz: “é um bando de mulher, nós 

somos pequenas, elas só incomodam...”. Não por acaso, a predominância feminina em espaços 

de menor prestígio, considerados com menor relevância social (KERGOAT, 2003). 

Além da expansão e interiorização, mudança no currículo aparece como desdobramento 

desse processo na fala de duas entrevistadas, assim como “interdisciplinaridade” ou 

“multidisciplinariedade”; a universidade mais próxima da vida das pessoas, lançando mão de 

estratégias como a extensão universitária, que aproxima docentes e discentes da comunidade. 

Sobre isso, entrevistada 10 afirma que:  

(...) a Universidade, teve algumas modificações com relação a transformação do 
currículo, né (....) teve um período de transição dos alunos em termos do curso, da 
grade curricular que agora não se fala mais, agora se fala matriz curricular e teve a 
inserção de praticas integradas o que eu acho que foi um ganho para a faculdade 
porque é um desafio e porque você vai trabalhar o mesmo local de uma perspectiva 
de vários contextos e de professores de diversas áreas de atuação, de diversas 
disciplinas, são quatro em cada pratica integrada, então eu acho que houve 
mudanças positivas e mudanças negativas, eu acho que também é uma questão de 
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ponto de vista, mas eu procuro exercer o otimismo não o otimismo alienado, mas 
tentar implementar o otimismo ter um olhar mais complacente com algumas questões, 
tanto na Universidade quanto fora dela (Entrevistada 10). 

A professora 6 percebe a universidade transformada, desde a época em que entrou na 

década de 1990 até os dias atuais. A docente ressalta que se trata de: 

Primeiramente a possibilidade da multidisciplinariedade e da interdisciplinaridade, 
era uma coisa que não existia né, era uma coisa muito fechada, era muito 
corporativismo  na entrada, no acesso das pessoas a pós graduação, era muito difícil 
você entrar numa pós graduação, não era fácil, hoje as pessoas fazem pós graduação 
assim (...)então você tem essa possibilidade de continuidade que é uma coisa 
impressionante e a possibilidade da interdisciplinaridade de você fazer, de participar 
de um processo de seleção de uma outra área do conhecimento, isso na minha época 
era uma coisa dificílima, você tinha que ser amigo da pessoa que tava lá responsável 
pela pós graduação... primeiro que não eram muitas  e era muito seletiva, eu acho 
que isso é uma grande diferença que eu vejo na Universidade com relação a isso, a 
multidisciplinariedade, a interdisciplinaridade depois a preponderância da mulher 
porque era uma coisa muito mais difícil, então a universidade durante muito tempo, 
eu não falo machista, mas o homem sempre teve uma possiblidade maior de ascensão 
dentro da Universidade do que a mulher, então eu vi isso ao longo do tempo, tanto 
na entrada em pós graduações quanto em projetos de pesquisa e extensão, a 
ocupação dentro da Universidade em cargos de chefia de comando dentro da 
Universidade, principalmente aqueles espaços que são extremamente políticos, então 
eles sempre são muito mais ocupados por homens do que por mulheres, a gente podia 
contar as mulheres que ocupavam esses espaços, então assim, isso na nossa relação 
de trabalho dentro da Universidade, depois uma outra coisa que eu vejo, de 
transformação da Universidade, é essa Universidade que é mais dialógica que tá mais 
acessível as pessoas, as pessoas se falam mais, se conhecem mais, antes eram 
elitizada era cada pessoa no seus curso faltava essa integração, essa Universidade 
que é esse corpo, que se faz conhecer, que se volta pra sociedade, era uma 
Universidade mais fechada na formação do aluno, na produção do conhecimento, era 
um conhecimento muito mais pra dentro do que pra fora, eu acho que isso ainda é 
uma avanço que a Universidade ainda tem que dar grande, mas eu acho que isso a 
gente vê o quanto cresceu, por exemplo pelos projetos, por exemplo as minhas, as 
grandes áreas (...) (Entrevistada 6). 

 Ela ressalta também que a universidade sofreu transformações positivas, em sua opinião, 

assim como o conjunto da sociedade que resultou na inserção de mulheres em diferentes 

espaços, que hoje ainda continua reduzido, mas que, no período citado, era ainda mais restrito, 

assim como o acesso, ainda mais elitizado, como a própria docente se refere. A ascensão 

masculina de homens brancos, aos cargos e espaços de poder, era ainda maior do que é hoje. 

Os avanços dos governos petistas, aos inserir pessoas mais pobres nas universidades 

estatais, pode ter diminuído um pouco o abismo da desigualdade social quanto ao acesso ao 

curso superior.  

No entanto, entre os países centrais e periféricos, há uma desigualdade cientifica e 

tecnológica (MINAYO, 2010). Para entender como se insere o Brasil e o lugar que se encontra 

a universidade pública brasileira é necessário perceber como se dão as relações entre países 

centrais e periféricos, ou seja, a inserção do país no mundo capitalista. Compreender o lugar do 



 73 

Brasil num sistema capitalista ‘e entender que há uma relação de dependência. O que 

fundamenta a relação de dependência é quando a mais valia de um país periférico é absorvido 

por algum país central (SILVA JUNIOR e MANCEBO, 2016). 

Para Fonseca (2018), o governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, com seu 

ministro da educação, Paulo Renato de Souza, tinham um projeto de mudança para o ensino 

superior no Brasil, em sintonia com a direção dada as políticas públicas naquele governo, 

pautada pelas grandes privatizações, reforma do estado e da previdência e em outros âmbitos, 

que se justifica pela “desconfiança na esfera pública e aposta no setor privado”. 

 A entrevistada 1 que se inseriu na UFF durante a década de 1990, afirma que a seleção 

para docentes não exigia título de pós graduação. Isto é, a formação docente, como mestras e 

doutoras, se dava no decorrer da carreira, diferentemente de hoje, em que o professor efetivo já 

entra na universidade com título de doutor, como exigência mínima de qualificação nos 

concursos. Sobre a formação na universidade, ela percebe que a formação  

Não só como opção, mas como uma necessidade né. Pra poder melhorar minha 
formação, se aprofundar. E a gente tinha uma coisa muito interessante na época que 
era assim, as pessoas tinham pelo tempo que elas estavam isso se respeitava. “olha, 
tá na hora de fulano sair”, “como a gente vai redistribuir o trabalho de uma forma 
que a pessoa possa sair? Isso era feito de uma forma bastante responsável, solidária 
(entrevistada 1) 

Além disso, ela percebia uma redistribuição do trabalho entre os docentes que 

permanecem trabalhando, já que há a possibilidade de a docente pleitear uma licença 

temporária, para fins de estudo, para a progressão da carreira. 

A professora 11 entrou na universidade em meados dos anos 1980, e também se formou 

no decorrer da carreira e cita que não cursar a pós graduação strictu sensu pode limitar a 

ascensão e progressão financeira de um docente.  

Ela diz que passou por diferentes mudanças de governo, compara o governo de 

Bolsonaro com o de Fernando Henrique Cardoso e critica os ataques ideológicos que o atual 

governo faz contra a universidade. Analisa os efeitos da conjuntura para a universidade: 

... toda vez que mudava um presidente a gente sempre...uns mais que outros, mas 
nunca foi muito claro pelo menos pra mim nunca foi claro o que era de fato a 
intenção. Posso te dizer que esse está sendo muito ruim, o Bolsonaro está sendo muito 
ruim e comparo com o Fernando Henrique Cardoso que era um período muito ruim, 
que a gente não tinha a compra de absolutamente nada, a gente tinha que comprar 
giz pra dar aula, apagador de quadro de giz porque não tinha absolutamente nada, 
nem papel se duvidasse. Então foi uma espoca muito difícil e sempre atacando como 
se a gente não fizesse absolutamente nada. E esse ano eu vejo a mesma coisa, só que 
agora o afronto é mais direto de dizer e não ter vergonha, e tem o pudor de dizer que 
a gente planta maconha que aqui só anda gente pelada, e que a matéria de química 
ensina como fazer drogas sintética, então assim não da pra levar a sério um governo 
nesse nível eu pelo menos não levo a sério (entrevistada 11). 
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Segundo Leher (2019), o governo Bolsonaro teve como um dos principais temas a 

educação, mais especificamente o ataque às universidades e instituições públicas. Trata-se de 

um governo ultra neoliberal do qual fazem parte, banqueiros e organizações financeiras, assim 

como o setor do agronegócio. Este governo também tem como aliados grupos fundamentalistas 

oriundos de igrejas pentecostais e neopentecostais. Esse grupo de extrema direita utiliza 

argumentos delirantes de que há um complô comunista internacional liderado pela China contra 

o ocidente e por isso tem como proposta acabar como o “marxismo cultural”. 

Leher (2019) faz uma análise preliminar do “Programa Institutos e Universidades 

Inovadoras”, o FUTURE-SE.  O autor aponta que a ementa do Projeto de lei dá centralidade ao 

empreendedorismo e inovação, ao sugerir aos institutos e universidades federais, medidas 

inovadoras atreladas ao mercado (capitalista dependente) em um futuro idealizado como 

positivo. Logo, aquelas instituições que não aderirem estão “fadadas ao fracasso”. O discurso 

utilizado pelo governo, através do MEC, para se legitimar, traz como exemplo leituras 

equivocadas de experiência de universidade nos países desenvolvidos. 

Nos países periféricos, de capitalismo dependente, é importante entender o papel da 

educação, em especial da universidade, visto que a dependência de produção do conhecimento 

e avanço técnico científico são essenciais para manter a subordinação (SILVA, 2014). Para 

Fonseca (2018), nos últimos 20 anos, a universidade pública passa por momentos importantes 

“em sua retração e em sua expansão, na sua elitização e democratização” (p. 301). 

A respeito dos efeitos para o corpo docente, a entrevistada 11 considera que “a gente 

vive em um meio que se a gente não acredita que pode melhorar alguma coisa... vai viver do 

que? Eu continuo tentando acreditar que isso vai melhorar, mas confesso que cada dia que 

passa está cada vez mais difícil”. 

A professora entrevistada 9, teve seu percurso acadêmico recentemente construído 

dentro da universidade pública e, nesse período de formação na carreira docente, cita sobre as 

diferenças entre o atual governo Temer - Bolsonaro e o anterior governo petista, no que diz 

respeito às oportunidades de bolsas de pesquisa, por exemplo: 

... assim, a questão dos alunos, das oportunidades pros alunos acho que diminuiu 
bastante em relação a... principalmente bolsas de iniciação, bolsas de mestrado e 
doutorado que eram totalmente diferentes na minha época, por exemplo, quando eu 
fiz a prova do mestrado na UFRJ eu lembro que tinha quinze vagas e as quinze eram 
com bolsas e depois eu lembro que quando eu tava no finalzinho do doutorado já não 
era mais esse mesmo panorama já tinha um número bem mais limitado de bolsas lá, 
então houveram mudanças nesse sentido (Entrevistada 9). 

Outra docente, jovem e recém chegada na unidade de ensino, percebe aspectos positivos 

e negativos no atual governo e afirma que  
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por um lado eu acho que tem um lado positivo o que eles estão fazendo, eu não gosto 
do governo mas eu entendo que tem lados positivos no que ele tá fazendo porque eu 
acho que a UFF ela é muito desorganizada, e toda essa pressão que o governo tem 
mostrado isso, como a UFF é desorganizada em vários pontos, a gente tava tendo 
essa discussão sobre onde cada funcionário deveria ser alocado então você vai vendo 
que a UFF tem divisões que não deveriam existir. Existem unidades administrativas 
que não poderia existir e que agora foram extintas e que agora foram alocadas dentro 
dessas unidades administrativas então é ruim a forma como tá sendo feito porque tá 
feito de uma forma muito brusca e com o objetivo errado, porque o objetivo não é 
organizar a Universidade, acho que o objetivo é mostrar que a gente é bagunçado, 
desorganizado mesmo pra destruir as coisas. A ideia é destruir pra acabar um pouco 
com o que a gente tem de Universidade pública. Mas eu acho que essa organização 
ela era necessária não da forma que tá sendo feita, mas eu vejo que tem várias coisas 
que estão sendo organizadas que é positiva. Essa coisa também de ter que fazer um 
planejamento, então a gente tá sendo obrigado a fazer uma coisa que nunca foi feita, 
os professores antigos falaram que nunca foi feito planejamento e desenvolvimento 
da unidade e eu acho que é importante, da trabalho, exige que todo mundo entre em 
colaboração, as vezes irrita porque tem gente que não quer fazer o trabalho e tal, 
mas eu acho que é uma coisa importante que foi imposta agora e que vai ajudar a 
Universidade ou pelo menos a unidade aqui a organizar melhor pra caminhar de 
forma mais objetiva e não ficar gastando dinheiro atoa, e também tem essa questão 
da organização dos gastos (...)Esse tipo de mudança acho que tá acontecendo várias 
coisas negativas mas eu acho que tem pontos positivos (Entrevistada 12). 

 Além disso, diz que “tem professores do outro departamento que se incomodam mais 

com essas questões do governo, mas de ficar doente mesmo eu não sei te falar, mas tem 

estresse”. 

É consenso entre as docentes entrevistadas, as mudanças ocorridas com as trocas de 

governo. Apesar dos poucos anos na unidade de ensino, a entrevistada 2 afirma que, no 

momento, o que está em jogo é o sucateamento do serviço público com a falta de investimento 

nas universidades, com cortes no financiamento pelo governo federal. 

se pensar nesses três anos foi um processo de desmonte do serviço público, tanto pras 
Universidades como para os serviços de saúde, então eu acho que é aquela questão 
né, que o governo anterior , governos anteriores, não eram perfeitos também, mas 
nunca se houve uma ataque tão especifico de  cortes nas Universidades, para o ensino 
público né, então de fato a gente tem vivido tempos mais sombrios em relação aos 
financiamentos, então sem dinheiro acaba que a gente fica meio que de mãos atadas 
(Entrevistada 2).  

Sobre o cenário em que se encontra a universidade publica hoje, ela pondera que  

...a gente tem que ter muita calma, não pode também se desesperar frente a esse 
cenário, a gente continua lutando, se organizando, acho que isso é importante ne, 
sem medidas descabidas, temos que ser muito centrados nesse momento porque de 
fato a Universidade tá na mira no cenário atual político, então a gente fazer medidas 
descabidas não vai ser algo positivo, não vai ser visto de uma forma positiva. Eu acho 
que os movimentos articulados, organizados tem salvado até esse impacto do novo 
governo então, de eles voltarem atrás com certas decisões, mas que a gente vai passar 
por um cenário árduo nesses quatro anos, se o governo perdurar esses quatro anos, 
mas eu acredito que a faculdade de Nutrição como um todo ela é bem articulada no 
sentido de se unir no que for em prol  de um benefício maior a gente tenta fazer, a 
gente não tá de braços cruzados, o trabalho continua mesmo frente aos cortes, a 
diminuição da verba de trabalho, com as condições ruins de trabalho a gente também 
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não cruzou os braços e falou que assim não dá pra trabalhar, a gente continua 
trabalhando eu não sei que impacto isso vai ter pro nosso futuro, mas a gente também 
não parou, a gente vai continuar trabalhando até quando a gente puder trabalhar. 
Essa é assim, a minha visão mais geral sobre o impacto do cenário atual para o nosso 
trabalho (Entrevistada 2). 

A docente 4 observa os efeitos das mudanças de governo, na precarização material e 

condições de trabalho,; como trata-se de uma professora com pouco tempo de docência, que 

devido as exigências dos concursos para docentes de nível superior desde os anos 1990, ela se 

formou como mestra e doutora antes de se inserir como docente, como previsto. E tem a 

seguinte percepção: 

Quando eu entrei eu percebi que a Universidade estava em plena ascensão, dois mil 
e onze, dois mil e doze, tinha o REUNI, então a gente via através do governo 
anterior a Universidade em plena ascensão, a gente tinha mais recurso financeiro 
dentro da Universidade, dentro da faculdade a gente podia ir pra um congresso a 
gente tinha a nossa passagem, a nossa estadia custeada e hoje isso já não acontece 
mais, a gente tinha a possibilidade até da qualificação, a questão da disponibilidade 
de materiais pra aulas práticas, materiais de apoio pro trabalho, a gente observava 
isso, agora a gente observa que tá num momento bem difícil a gente não tem recurso 
pra nada, até pra você tirar a impressão de uma prova alguma coisa assim a gente 
tem... a gente até tem na nossa sala pro projeto de pesquisa nosso, mas assim, pela 
faculdade as vezes fica complicado, as vezes você tem dificuldade mesmo 
(Entrevistada 4). 

A professora 5 enfatiza sobre o desestímulo de trabalhar na atual conjuntura e o possível 

impacto financeiro que pode ocorrer, tendo em vista os cortes do atual governo Bolsonaro na 

educação superior pública. Ela diz que:  

acho que tá muito desestimulante em termos de... é claro que a gente porque ama o 
que faz, porque é profissional, é consciente e a gente tem a responsabilidade com os 
nossos alunos e quando eu falo a gente eu falo dos professores como um todo, mas eu 
penso na minha pessoa, eu continuo fazendo o que eu sempre... o que eu acho que eu 
devo fazer, o que é minha responsabilidade como professora, mas tá meio 
desestimulante a falta de investimentos na faculdade, na educação como um todo e 
agora com a reforma da previdência, com esse pacote que foi lançado agora na terça 
feira né, não da estimulo pra você continuar, mas... (Entrevistada 5). 

As docentes já sofrem com a falta de reconhecimento social; além disso, existe a 

possibilidade inédita de cortes nos salários dos servidores. Sobre as propostas de redução 

salarial e de carga horaria, ela continua a descrever seu descontentamento:  

É o “FUTURE-SE” e tem um outro que o Paulo Guedes lançou agora nessa terça 
feira, eu não lembro o nome, não sei se é “Mais Brasil” alguma coisa assim, eu não 
li o projeto não, mas eu vi o resumo dele, não tem investimento pra educação, saúde, 
vai cancelar  as progressões funcionais, vai reduzir carga horaria e diminuir salario 
então assim, qual o estimulo que você tem pra fazer um doutorado, fazer um 
investimento de quatro anos que o governo não da a importância disso, e eu já tô com 
dezessete anos aqui na UFF tem um tempo que eu também tô trazendo, trouxe pra cá 
o tempo que eu fiquei fora, antes da UFF né, o tempo de trabalho antes da UFF eu 
já pedi averbação aqui, então já daria teoricamente, teoricamente eu digo por conta 
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da reforma da previdência, né, o tempo pra me aposentar, então eu estou avaliando 
se eu ainda tenho mais do que força e energia, estomago pra continuar né. Não por 
conta do trabalho docente, não por conta da UFF, não por conta da conjuntura aqui 
da faculdade, mas por conta da conjuntura nacional (Entrevistada 5). 

Roberto Leher (2019) faz uma análise sobre o programa Institutos e universidades 

inovadoras, também conhecido como Future-se, o qual traz como ponto central o 

“empreendedorismo e a inovação”, com referências de países centrais, julgadas como exitosas 

(sem considerar que o Brasil se insere como país de capitalismo dependente) (LEHER, 2019). 

Este programa do governo federal prevê, entre outras coisas, que a universidade se mantenha 

com verbas próprias.   

 A professora 7 relata sobre as preocupações que o contexto político traz para os 

trabalhadores da universidade, ao dizer que:  

Eu não sei se tá muito a flor da pele, mas essa política acaba deixando a gente de 
cabelo em pé, pra dizer a verdade, então essa transformação tá muito mais sensível 
agora do que foi antes, eu passei por um período de muito dinheiro aqui na 
Universidade e agora a gente tá contando os centavos, então isso faz uma diferença, 
as pessoas estão muito reativas a qualquer coisa que você fala porque o clima tá 
tenso com certeza e eu acho que isso é a principal transformação que eu vejo que o 
ambiente de trabalho, que aqui sempre foi muito tranquilo, não que não esteja 
tranquilo, mas tá todo mundo com os nervos a flor da pele, qualquer coisa que você 
fala é mal interpreta ou você escuta também de maneira errada, mas eu acho que é 
isso, a principal transformação nas pessoas mesmo, esse combate que a gente tem 
que ter todos os dias. (Entrevistada 7). 

 E sobre seus rebatimentos para a sua saúde, enquanto docente, afirma que: 

a gente fica mais cansada né, ontem por exemplo teve uma questão que não tem a ver 
com a Universidade mas tem a ver com um grupo de pesquisa que eu trabalho, que é 
um projeto de lei modificando o programa nacional de alimentação escolar, então foi 
assim, foi domingo dia de descanso, dia de ficar com a família, e o WhatsApp não 
parava e eu tinha que dar aula hoje, por curso de extensão sobre Educação Alimentar 
e Nutricional no PINAI, que isso tá sendo desfeito por esse projeto de lei, então foi 
assim, sabe... por menos que eu tenha tentado olhar, você não consegue é... ontem foi 
catastrófico por causa disso, mesmo assim eu procurei privilegiar alguns momentos 
dentro de casa, não olhei mais porque se não você surta. E eu tenho feito isso, eu 
tenho me afastado pra não entrar no redemoinho, porque eu tenho dois filhos 
(Entrevistada 7). 

 A professora traz como preocupação sua própria saúde física e mental diante de tantas 

notícias ruins, no que tange ao desmonte da educação e saúde e cita que, muitas vezes, se 

mantém distante ou alienada, como estratégia: ter que se manter bem para poder criar seus 

filhos. 

Sobre o adoecimento no trabalho atrelado a transformações políticas, a docente 8 

considera que:  



78 

...tá todo mundo ficando doente, mas eu vou te dizer que é o trabalho que tá se 
modificando com o novo governo que tá se colocando aqui, a gente tá adoecendo por 
todos essas coisas externas, a gente tem até comentado entre a gente como a gente tá 
doente, e se a gente continuar dessa maneira a gente vai adoecer, eu acho que tá todo 
mundo muito... eu não digo assim, que é o trabalho da Universidade, mas de certa 
forma o governo impõe modificações dentro da Universidade.... Porque é uma 
sobrecarga de trabalho eu ter perdido o meu funcionário foi porque houve uma 
interferência do governo, foi por reajuste de contas que acaba me afetando. Então eu 
não tenho nenhum diagnostico de alguma doença, mas eu sinto que se eu continuar 
nesse ritmo isso vai me levar a algum problema de saúde mais grave (Entrevistada 
8). 

A docente 10 enfatiza o quanto as relações de polarização política têm sido nocivas, 

dentro do ambiente de trabalho, que não se sente culpada pelo rumo dos acontecimentos, que 

tem tido como alvo de ataques, as universidades e os servidores públicos federais: 

As pessoas, as vezes, nem sentem o quanto tá sendo corrosivo essa parte que está 
instalado não só na faculdade, mas nas universidades é a polarização política né, se 
você não concorda comigo, você não é meu amigo, se você, eu não acho que é por ai, 
você pode ter a sua opinião e ser minha amiga, deve ter fronteiras, mas existe isso, 
infelizmente muito latente. Ou seja, “você é culpado pelo que tá acontecendo”, “não” 
, eu não sou culpada, eu não sou culpada de não ter políticos bons, então pra mim a 
questão política tá meio corrosiva nas universidades e nos ambientes todos, não só 
em relação a academia (...) Com saúde mental, as pessoas estão ficando doentes, que 
é você tomar partido de um, por isso que se fala partido, eu até vi uma entrevista que 
disse “é partido porque é partido”. Isso me incomoda porque, as pessoas hoje elas 
são PhD em ciência política porque te apresentam uma crítica até, eu não estudo essa 
parte, eu vejo até de repente polarização, eu acho que isso está afetando a saúde, mas 
acho que algumas pessoas não tão percebendo isso, mas por isso que eu vou pra 
natureza, que eu faço yoga, pra tentar amenizar o que vem de fora (...)Na sociedade, 
não é privado da academia, a gente vê que hoje a tem meios de comunicação fácil e 
vai pulverizando isso de uma maneira corrosiva, que você vai aos poucos minando, 
certas situações e isso incomoda porque isso não é saudável. Eu acho que as 
discussões, o debate, você mostrar caminho ok, concordo plenamente, mas você, dizer 
aquele caminho eu acho que não é legal, mas você querer usar o poder de querer te 
convencer, te persuadir a achar que você está errada ou que você está certa, isso é 
um grande caminho e isso adoece. (Entrevistada 10). 

A docente 13 distingue que há uma crise estrutural, em curso, que não se restringe ao 

âmbito da educação superior. Ela pondera que:  

a mudança que a gente vê é de contexto, então assim, a Universidade vem sofrendo 
como o Brasil vem sofrendo um problema global de recurso, de crise financeira, 
atualmente com o governo a gente vê um desmonte de muita coisa que a gente tinha 
conquistado, então a gente tá vivendo um desmonte, mas que força a gente á olhar 
para dentro o tempo todo, acho que assim, a gente não fechou as portas e tem que tá 
olhando pra dentro pra ver o que tem melhorado, o que tem piorado e como a gente 
vai sobreviver e ai eu acho que a gente redescobre caminhos, redescobre e abre novas 
frentes, novas possibilidades. Acho que tem um desrespeito muito grande com o 
servidor público, a população não entende o que nós somos, como nós somos, e eu 
acho que a incorporação dessa perna, desse tripé da extensão é o que realmente vai 
fazer a gente se aproximar da população e fazer com que as pessoas realmente 
entendam o que é uma Universidade porque as pessoas não entendem o que é uma 
Universidade, então fica uma coisa assim, parece uma ilha, um continente isolado, é 
distante.... então acham que o servidor público, que o professor ganha muito bem e 
fica quatro meses em casa sem fazer nada, então acho que é a hora de fazer as pessoas 
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entenderem que é diferente, que a gente não dá aula e só, porque as pessoas acham 
que é assim, de março a dezembro da aula e só, e no resto o que faz? Ficam lá sem 
fazer nada? As pessoas não têm a menor noção, a gente trabalha muito! (...) 
(Entrevistada 13). 

 

5.3. Extrapolação da jornada laboral regular, intensificação e precarização do trabalho 

Para melhor apreensão, o conteúdo que trata sobre ‘Extrapolação da jornada laboral 

regular, intensificação e precarização do trabalho’ foi aglutinado, por similaridade.  

Com as mudanças no mundo do trabalho, citadas no decorrer desta dissertação, e a partir 

da reestruturação produtiva, que resulta no sistema Toyota em que a produção é realizada de 

acordo com a demanda, a ideia é produzir somente o que for capaz de ser consumido, o que 

ocasiona a redução de trabalhadores efetivos, especialmente em períodos de crise (DAL 

ROSSO, 2008).   

Nesse sentido, o trabalhador deixa de ser especialista e torna-se polivalente ao necessitar 

saber manejar diferentes máquinas e não apenas uma específica, por exemplo, o que converte 

o tempo morto em trabalho real, ou seja, trabalho intensificado. Só que para tal, o trabalhador 

gasta maior energia mental e física (DAL ROSSO, 2008).   

A reestruturação produtiva respinga no trabalho docente e no mundo do trabalho de uma 

forma geral. Em pesquisa com trabalhadores no Distrito Federal, Sadi Dal Rosso (2008) aponta 

algumas modalidades de intensificação do trabalho praticadas em várias atividades laborais, 

sendo estas: 1) o alongamento da jornada de trabalho 2) aumento e velocidade do ritmo de 

trabalho dentro de igual período de tempo; 3) o acúmulo de atividades e funções em que são 

valorizados atributos como a polivalência; e 4) exercício da “gestão por resultados”. 

Para Dal Rosso (2013) um trabalho pode ser considerado excessivo quando coloca em 

risco a saúde ou a segurança dos trabalhadores, ainda que um Estado-nação não reconheça, por 

lei, este excesso. A Organização Internacional do Trabalho define limites para jornada de 

trabalho, a fim de garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. 

Para Dal Rosso (2008), a intensificação do trabalho pode se dar por alongamento da 

jornada de trabalho em ambiente externo ao local de trabalho, fruto dos avanços tecnológicos e 

informacionais que proporcionam mais conexão entre as pessoas; de uma forma geral, por via 

de computadores e telefone celular com aplicativos que facilitam a comunicação, servem 

também para “romper com o padrão dos tempos de trabalho separado nitidamente dos tempos 

de não-trabalho”. Deste modo “as fronteiras passam a ficar mais difusas e o tempo de trabalho 

invade os tempos de não-trabalho, afetando a vida individual e coletiva” (Dal Rosso, 2008). 
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A comunicação permite que o sujeito continue sua jornada de trabalho fora do local de 

trabalho e este elemento aparece na fala da entrevistada 11, que acumula um cargo de gestão 

dentro da universidade ao afirmar: “tirei umas férias, mas meio que no WhatsApp”.  

Outra docente que também possui atividades de gestão, uma das dimensões do trabalho 

docente, também ressalta que é comum para ela trabalhar durante o período de férias: 

(....) eu tô no meu limite, que eu não aguento mais, que eu tô muito cansada, que,  e 
talvez isso tenha a ver com a questão de eu ter abandonado as coisas durante o fim 
de semana, porque eu tive que colocar um certo limite, eu disse “não, eu vou parar, 
eu vou me dar o direito de não trabalhar no fim de semana. O problema é que as 
coisas só vão se acumulando, eu não resolvi e as coisas só vão se acumulando, em 
algum momento eu vou fazer, acho que a gente acaba (inaudível) por exemplo, no 
ano passado, esse ano no carnaval que todo mundo saiu pra descanso, foi o período 
que eu tive pra fazer a plataforma Sucupira, estava num hotel com meu marido, 
trabalhando por oito dias. Então eu tô perdendo sim, eu tô perdendo as minhas férias, 
apesar de eu ter tirado férias a poucos dias atrás, eu não consegui tirar efetivamente 
(...). Eu tenho trabalhado nas férias, eu tenho que tirar as férias porque é obrigado, 
você não pode ficar sem tirar os dias, acabei marcando minhas férias e tive que 
trabalhar (...) (Entrevistada 8). 

Apesar de haver resistência ao trabalho nos finais de semana, ela entende que não 

trabalhar aos sábados e domingos, sobrecarrega a semana. Ela concorda que a extrapolação da 

jornada regular de trabalho é inerente ao trabalho como pesquisadora porque, segundo ela, “faz 

parte da nossa vida, é difícil não falar sobre isso [os projetos de pesquisa] e às vezes essa 

diferença de sábado, domingo, final de semana nem existe muito né, porque é difícil a gente 

parar de pensar”.  

Da revolução industrial até os dias atuais, os tempos mudaram e ocorreu o 

aprofundamento da divisão social do trabalho, emprego de tecnologia de comunicação e o 

trabalho imaterial se expandiu para o conjunto das atividades humanas. Ainda que, em 

atividades industriais tradicionais, o trabalho imaterial vem sendo incorporado, o toyotismo é o 

método que mais recorre aos recursos dos trabalhadores, sejam eles de criatividade, relação em 

equipe, dimensões da socialização. Assim, a “revolução informacional gera a classe de 

trabalhadores imateriais intensificados” (DAL ROSSO, 2008, p. 31). Para esse autor, é um erro 

afirmar que somente em atividades industriais ocorre a intensificação do trabalho; acontece 

inclusive nos ramos da saúde e da educação. 

Ainda que limitado a algumas situações, uma docente com mais tempo de universidade 

e com filhos adultos, repensa seus hábitos em prol da sua saúde, no sentido de se desconectar 

do trabalho. E ressalta no trecho: 

Eu levava prova, como agora eu não levo mais prova, eu só levo trabalho pra casa, 
como eu falei quando é alguma coisa muito urgente, quando eu preciso fechar algum 
projeto... trabalhar nas férias também já trabalhei nas férias, porque as vezes editais 
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eles saem durante o período que você não tá, que tá de férias, ou então o prazo é até 
janeiro, então a gente curte o natal e o ano novo e vai trabalhar e cumprir o prazo, 
mas assim, tenho moderado muito o trabalho pra casa, agora por celular é difícil 
você não levar o trabalho pra casa porque tem mais grupo de trabalho no WhatsApp 
do que de amigos, então as vezes você tá lá oito horas da noite e um aluno te manda 
uma mensagem, ou seu monitor, ou você resolve olhar o e-mail e você acaba 
trabalhando, mas assim, trabalho pesado pra casa não. Já fiz muito assim, aula, 
agora não como as disciplinas que eu dou eu já dou a muito tempo... eu nunca dou a 
mesma aula, eu sempre tô revisando sempre coloco  uma coisa a mais, leio um artigo 
aqui, leio um jornal, até hoje de manhã a minha monitora me mandou um negócio 
fantástico pra trabalhar em sala de aula, enfim trabalho pra casa eu já levei muito, 
mas... já aviso todo mundo “não me mande e-mail, não espere resposta, se for algo 
urgente agora com a facilidade do WhatsApp, me manda mensagem no WhatsApp 
que eu leio”(Entrevistada 5). 

Segundo Sguissardi, Silva Junior e Dos Reis (2018) há uma “crescente indissociação do 

tempo e espaço pessoais e familiares do tempo e espaço de trabalho” (p. 249). Segundo os 

autores, isto pode estar relacionado à supressão ou redução do período de férias ou “seu quase 

faz de conta”, como exemplo quando aproveita eventos científicos para “tirar férias”. Além 

disso, as tarefas universitárias invadem o lar. 

A docente 7 também fala sobre esse aspecto do trabalho docente, invadir a vida e os 

limites que estabelece para si, na tentativa de se preservar: “eu evito ao máximo não levar 

trabalhos pra casa e nem respondo e-mails com exceção de ontem (risos), durante o final de 

semana; sexta feira ... sete horas é o meu limite, depois é só segunda feira de novo”. 

A motivação alegada por algumas das entrevistadas tem relação com necessitar de um 

espaço adequado para a realização do seu trabalho e isso e afirmado pela entrevistada 10: 

Com muita frequência [leva trabalho para casa]. Às vezes você fica aqui e de alguma 
maneira você acaba se dispersando. Às vezes eu preciso ter um silencio focado para 
que eu desenvolva meu trabalho. Então eu acabo levando trabalho pra casa, que é 
uma coisa que eu queria retirar (....)De você tentar dividir um pouco trabalho e a 
vida pessoal, mas eu acabo misturando tudo, ou seja, é ruim isso, no meu 
entendimento eu acho ruim. Eu ainda não consegui separar essa fronteira 
(Entrevistada 10) 

Extrapolar o horário de trabalho não é apontado como um problema pela docente 13, ao 

afirmar que:  

o professor não trabalha só de oito as cinco da tarde, a maioria dos dias a gente 
acorda muito cedo, eu não vou falar pelos outros mas eu canso de acordar às cinco 
da manhã, trabalho até as oito, me arrumo e tal e venho trabalhar, a noite não é muito 
porque eu não sou noturna não, depois que eu chego em casa ai eu quero descansar, 
e sábado e domingo, feriado a gente não tem (...)Pra mim eu acho assim, se eu me 
organiza-se melhor, eu tenho momentos da minha vida que eu consigo ficar sábado e 
domingo sem trabalhar, em outros não, inicio de período, fim de período, tem épocas 
que a gente vai ter que se esforçar um pouco mais, isso pra mim não é sacrifício 
(Entrevistada 13). 
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Apesar de reconhecer que o trabalho docente requer muito trabalho, ela não considera 

isso um sacrifício, como a mesma diz. 

Para Lucena e Silva Jr (2014), a sociedade capitalista em tempos de mundialização do 

capital, vivencia um processo de “aceleração da velocidade do capital” ao passo que se 

“comprime o tempo” (p. 453). Assim, o tempo de uma produção cientifica de um professor-

pesquisador é marcado por uma “racionalidade econômica” (p. 465). Mèszáros (2007) analisa 

que a reprodução do capital sugere a deterioração do tempo, já que a ampliação do capital está 

atrelada à exploração do trabalho, isto é, a exploração do tempo de trabalho. 

 O avanço da comunicação permite uma invasão no período de descanso de muitos 

trabalhadores, ao atravessar o momento da sua vida pessoal; assim não se torna incomum ser 

convocado para alguma atividade a qualquer hora do dia ou na noite. A revolução tecnológica 

que torna fluido os limites entre tempo do trabalho e tempo do não-trabalho é marcado pelo 

gênero, pois as mulheres são tidas como responsáveis por outras atividades (DAL ROSSO, 

2008). 

 Assim, sobre as condições atuais de trabalho docente, Lucena e Silva Jr (2014) 

entendem que  
Este processo se explica pela mundialização do capital intensificando os processos de 
acumulação responsáveis pela aceleração do tempo e o ritmo de trabalho, resultando 
em condições degradantes para o exercício do trabalho, condição fundamental para o 
ceticismo e adoecimento de centenas de professores pesquisadores” nas universidades 
brasileiras. O entendimento dos “professores pesquisadores” como “trabalhadores” e 
a luta contra essas condições é um desafio considerável (LUCENA & SILVA JR, 
2014, p. 470) 

Ainda assim, a extrapolação da jornada de trabalho é comum assim como ter a casa 

como extensão do trabalho, conforme diz a entrevistada 2: 

agora com um filho que demanda muita coisa, eu tento me policiar, mas a carga 
horária não condiz com todas as atividades que a gente tem que realizar. Se você 
pensar que todo dia você tá na Universidade fazendo coisas não só relacionadas ao 
ensino, a pesquisa, a extensão... e que isso tudo, encaixar ensino, pesquisa, e extensão 
dentro do seu trabalho é bem difícil (Entrevistada 2).  

Segundo Borsoi e Pereira (2011), poucos docentes conseguem restringir suas atividades 

ao espaço da universidade e acabam levando trabalho para casa (preparação de aulas, artigos, 

orientações de alunos), no espaço que deveria ser dedicado ao lazer e à família. Para as mulheres 

mães, em especial, com filhos na primeira infância, é apresentado o desejo de viver a 

maternidade e o tempo livre com os filhos e com a família, ao enfatizar a necessidade de manter 

uma separação entre o tempo de trabalho e o tempo de destinado à vida privada. 
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Para elas, a carga horária não é compatível com as atividades propostas; deste modo não 

dá conta de ser realizada dentro da jornada de trabalho de 40 horas semanais, ainda mais quando 

se é mãe e sofre com a desigualdade de gênero, ao ser considerada principal responsável por 

afazeres domésticos e cuidado com filhos pequenos. Nesses casos a prioridade passa a ser outra: 

Levava [trabalho para casa] antes de ter filho, agora com filho eu não consigo mais, 
antigamente levava trabalho pra casa, ligava o computador trabalhava em artigo, 
hoje em dia eu não consigo isso não, até porque eu prefiro priorizar a minha família 
agora, a minha filha, porque ela já fica o dia inteiro na creche (Entrevistada 4). 

Entre as entrevistadas com filhos pequenos é percebido esse limite, em prol do cuidado 

dos filhos e da família, embora Pesquisa do INEP/MEC aponte um progressivo aumento de 

mulheres detentoras de títulos de pós graduação stricto sensu; elas também são responsáveis 

pela maior parte do trabalho doméstico (ainda que terceirizem a gestão continua feminina). Em 

2005, por exemplo, foram formadas mais mestras e doutoras do que mestres e doutores. No 

entanto, os títulos das mulheres se concentram nas áreas de ciências humanas e da saúde, 

enquanto dos homens se concentram nas áreas de ciências sociais aplicadas e ciência e 

tecnologia (BRASIL, 2005). 

Outra fala que corrobora para uma tentativa de separar o trabalho do resto da vida 

pessoal, aparece na fala da jovem docente e mãe com um filho pequeno ao dizer que:  

...pra você ver o grupo de WhatsApp dos professores, eles ficam mandando mensagem 
de trabalho no sábado e no domingo, as vezes nos dias de semana estão mandando 
mensagem dez horas da noite, eu não respondo, só respondo se for caso extremamente 
urgente de vida ou morte. Fora isso eu não respondo, e isso faz com que a sua cabeça 
não pare, que você fique só pensando em trabalho e isso desgasta muito no meu ponto 
de vista, o emocionalmente né (Entrevistada 4). 

É notório o esforço das entrevistadas para que haja uma cisão entre a vida pessoal e o 

trabalho, mas é unânime a presença do trabalho no ambiente doméstico, apesar das tentativas 

de resistência.  

Em contraponto, para uma docente mais jovem que sempre vivenciou a tendência de 

produtividade na área docente, considera que esta é intrínseca ao trabalho em pesquisa. Logo,  

eu fui treinada pra lidar com pressão, pode parecer estranho, mas é isso, eu passei o 
mestrado e o doutorado toda na pressão. Então pra mim a pressão é aquela coisa, eu 
consigo separar, tô aqui e de repente tá na hora de ir pra casa... apago! De vez em 
quando eu tô lá com a minha filha amamentando e penso um pouquinho (risos) então 
eu consigo fazer essa diferenciação (Entrevistada 3). 

Na área acadêmica há uma pressão por prazos e para a produtividade. Sobre isso a 

entrevistada diz que:  
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É puxado, é puxado, eu pessoalmente sou uma pessoa muito tranquila, eu não sou o 
tipo de pessoa que vou me estressar e vou dizer que o mundo tá acabando, eu sei que 
o mundo tá acabando mas eu não vou externalizar  e vou sair gritando e vou ver o 
problema e ok, vamos respirar fundo e vamos resolver. Se todos os mestrandos estão 
perdendo o prazo de defesa ok, vamos respirar fundo e vamos defender. Vamos fazer 
um bom trabalho e vamos defender. Então eu costumo ser uma pessoa que eu não 
deixo me abalar muito pela pressão, mas o que eu vejo pelas minhas alunas, são todas 
mulheres hoje, o homem que eu tinha já defendeu, eu sinto que isso pressiona muito 
mais elas e eu sou uma orientadora tranquila, eu sou calma, “não, calma, vai dar 
certo. Vamos conversar, senta aqui.” Mas eu sinto que elas ficam muito pressionadas 
com esses prazos. Então é pesado, mas eu acho que eu fui formada num local em que 
isso é natura (Entrevistada 3). 

Neste caso, para ela a pressão com os prazos é habitual. Dal Rosso (2011) afirma que 

toda atividade de trabalho consome energia do trabalhador e possui determinada intensidade; 

assim, a docência exige determinado envolvimento do trabalhador, ainda que não seja físico, é 

emotivo ou cognitivo no lidar com os estudantes. 

A docência, em si, já passa por um acúmulo de funções, sendo enfatizadas as funções 

administrativas. Assim, com o acúmulo de funções que não é possível de dar conta dentro de 

uma jornada laboral regular, o trabalho no espaço domiciliar tende a não ter limite de horários, 

invadindo a vida privada (BORSOI E PEREIRA, 2011). No extrato, a entrevistada 2 ressalta 

que:  

Com pouco tempo de casa você vai desenvolver várias atividades. Então acaba que 
isso vai impactando um pouco “poxa, será que todas essas atividades são inerentes 
ao professor?!” então é... as vezes assim, a gente tem que parar atividades 
relacionadas ao ensino, a graduação, a pós, a extensão pra dar conta de uma 
atividade administrativa, então acaba que fica um pouco, muito pra caber nas 
quarenta horas que a gente tem (Entrevistada 2). 

Para Dal Rosso (2011), a intensidade do trabalho e a extensão da jornada de trabalho 

têm relação com a teoria do valor marxista, já que por conta das lutas que limitaram as 

extenuantes jornadas para um tempo considerado mais justo, não se limitou “a intensidade do 

esforço dedicado ao labor” (p.15). Assim quanto maior o esforço dedicado, mais densidade e 

intensidade conferida ao trabalho seja pelo aumento do ritmo, velocidade exigida na realização 

da atividade, mais habilidade ou polivalência. Em outras palavras, todas essas são formas de o 

capitalista obter mais valia. O autor remete-se a uma metáfora ao entender o trabalho como 

poros; sendo assim, quanto menos poros o trabalhador tiver no seu momento de trabalho, mais 

denso o labor. 

A docente 10 afirma levar o trabalho para casa como forma de se facilitar, por não haver 

local adequado para todas as atividades: 

Não, eu levo pra me facilitar, porque aqui na faculdade a gente tem uma rotina muito 
intensa, você tem pesquisa, você tem extensão, varias reuniões, então se você quer se 
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dedicar, eu me considero dedicada ao trabalho né, no meu entendimento as vezes eu 
rendo mais tendo um certo isolamento, mas eu acho eu produzo mais, corrijo melhor, 
leio melhor, mas um erro que eu tenho feito, não ter leitura porque tem vários livros 
que estão aposentados porque eu não dou conta de ler né. Que isso tá me fazendo 
pensar... Vamos parar pô, mas a parte do lazer, do convívio familiar, ele vai tomando 
espaços, toma espaço e você vai são prazerosos, não há uma carga negativa 
(Entrevistada 10). 

A crítica a respeito do acúmulo de funções é recorrente entre as docentes e o discurso 

sobre o assunto mais homogêneo; assim, é muito citada a questão de o trabalho administrativo 

ser absorvido pelas docentes, como parte do trabalho docente atualmente, como explicita a 

entrevistada 6): 

(...) Então assim, realmente é um grande desafio pra mulher, pra você atender esses 
requisitos que é o tripé da Universidade, ensino, pesquisa, e extensão... Você dar 
aula, você realizar pesquisa e você fazer extensão, então você ainda ter que ocupar 
funções administrativas que você tem que ocupar (Entrevistada 6). 

E ela complementa: “eu trabalho mais hoje do que eu sempre trabalhei” (Entrevistada 6). 

Sobre o acúmulo de funções, a docente 5 questiona, ao dizer que: 

a gente tem mais trabalho, muito trabalho administrativo, coisas que poderiam ser 
resolvidas pelos técnicos a gente acaba fazendo, ai eu não sei explicar porque se tem 
alguma coisa especifica, talvez com essa reorganização que vai ter, que vai ter uma 
secretaria especifica acadêmica, uma secretaria administrativa né, essa nova 
conjuntura que a gente tá vivendo, não sei se vai ficar um pouco mais fácil, não sei a 
gente ainda vai experimentar como as coisas vão ficar, mas eu acho que a gente faz 
muito trabalho administrativo não seria a nossa função, e a parir do momento que 
você vai se inserindo em coisas você vai ganhando mais trabalho, mas eu acho que 
nada é tão pesado pra mim que eu não consiga fazer... pra mim (Entrevistada 5). 

A própria polivalência na qualificação do trabalhador implica em maior intensificação, 

ao requerer maior dispêndio de energia para se qualificar diferentes dimensões do trabalho, tais 

como o próprio conhecimento em diferentes âmbitos, trabalho mental, lógico (DAL ROSSO, 

2008).  

Ainda sobre dar conta de inúmeras outras funções, a docente 8 com mais de dez anos de 

UFF fala sobre sua insatisfação ao expor que “(...) eu sou docente, pesquisadora, secretaria e 

não tô dando conta de tudo, eu tô fazendo tudo, obviamente tudo tá sendo feito de forma 

precária porque eu sou apenas uma pessoa pra fazer todas essas atividades”. 

A intensificação do trabalho traz efeitos para a saúde dos trabalhadores ela diz que: 

(...) eu tô muito cansada e eu não tô tendo tempo pras minhas coisas... eu tô 
mentalmente cansada, eu acho que é isso, a minha cabeça que tá cansada, então isso 
atrapalha o sono e isso é uma bola de neve, é uma coisa que... mas eu acabei agora 
optando em não trabalhar mais no fim da semana, então se ficou coisa pendente 
(Entrevistada 8) 
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 Apesar disso, a entrevistada ressalta prazer no trabalho docente, em especial na atividade 

de pesquisa, que vem sendo progressivamente mais valorizada, dentre as outras atividades. A 

repercussão do trabalho pode ser positiva e negativa simultaneamente. Ela diz que: 

A minha vida é isso aqui, é a Universidade,  as vezes tem até alguns dias no fim de 
semana que eu venho pra cá resolver algumas coisas, porque as vezes eu prefiro fazer 
aqui do que em casa, porque eu sou interrompida muitas vezes, as vezes aqui é ótimo 
porque não tem ninguém pra atrapalhar, interromper... Mas faço isso, as vezes eu 
faço, não é sempre, mas eu não sei, quando eu era pesquisadora coletava dados no 
final de semana, a gente participo de projetos  (inaudível) trabalhava no final de 
semana, coletava dados, então essas loucuras ai a gente faz. Eu gosto, posso dizer 
até que é meu hobby entre aspas, mas enfim, é uma coisa que a gente gosta de fazer 
(Entrevistada 8). 

 O trabalho não e só fonte de sofrimento ou adoecimento, mas também pode ser fonte de 

saúde e prazer. Para um autor que trabalha com a psicodinâmica do trabalho, "o trabalho nunca 

é neutro em relação à saúde e favorece, seja a doença, seja a saúde" (DEJOURS, 1992, p. 164). 

Para Druck (2013), a precarização do trabalho pode se expressar em cinco grandes tipos 

ou formas: 1) na forma precária de inserção do trabalhador no mundo do trabalho: para uma 

parcela dos trabalhadores se configura para além do trabalho informal, há também a 

subcontratação ou terceirização, trabalho por cooperativas, contratação por pessoa jurídica 

(“pejotização”), consultorias, entre outros. O que implica, para esses trabalhadores, não estar 

inserido no acesso a direitos sociais e trabalhistas; para outra parcela, uma condição provisória 

de trabalho, sem acesso ao primeiro emprego e formas de inserção precária, sem direitos 

trabalhistas. 2) na “organização e condições de trabalho”, quando há a exposição do trabalhador 

a alto ritmo e intensidade de trabalho, “autonomia controlada metas inalcançáveis, pressão de 

tempo, extensão da jornada de trabalho, polivalência, rotatividade, multiexposição a agentes 

químicos, ergonômicos e organizacionais” (p. 62); 3) na fragilidade das condições de segurança 

no trabalho, como ausência de treinamentos, medidas de prevenção e informações sobre riscos 

também configura se como uma forma de precarização do trabalho. Esse aspecto associado a 

precarização da “organização e condições de trabalho” podem potencializar os riscos 

decorrentes da busca por produtividade que colocam em jogo a saúde e segurança dos 

trabalhadores; 4) na precarização no “reconhecimento e na valorização simbólica” que está 

relacionado a construção de “identidade individual e coletiva” que torna mais difícil de 

identificar o processo de alienação do trabalho; 5) nas precárias condições de representação e 

organização sindical” que fragiliza o conjunto dos trabalhadores em sua representação politica, 

no caso os sindicatos. É um efeito da terceirização do trabalho, em que há uma discriminação 

entre os próprios trabalhadores, divididos entre “efetivos ou estáveis” e terceirizados. Assim, 

“a terceirização pulveriza e enfraquece os sindicatos”. 
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Entre as formas de precarização no trabalho apontadas pelas docentes na universidade 

pública, algumas docentes acreditam que as mudanças no governo, sempre causam 

transformações para os trabalhadores da educação, tendo como resultado menos acesso a 

direitos trabalhistas comparado com as relações dos professores que se inserem depois. Nesse 

sentido há uma preocupação de que as mudanças de governo afetem nos parcos investimentos 

na educação e consequentemente leve a sua precarização material. 

No entanto, não podemos dizer que esses trabalhadores são precários do ponto de visa 

do vínculo de trabalho, já que o vínculo de docente-pesquisador efetivo prevê, a priori, 

estabilidade, exceto para os professores substitutos, que possuem vínculos temporários. 

A entrevistada 1, considera que desde a sua inserção até o momento, as condições de 

trabalho docente se degradaram e a perspectiva para os que ingressam na carreira docente hoje 

não são as mesmas que antes, no período de seu ingresso. Além da crescente perda por direitos 

trabalhistas, o que teoricamente não afetaria o vínculo estatutário, em outras palavras, a 

estabilidade permanece, os direitos trabalhistas podem sofrer modificações no decorrer dos 

anos, a cada mudança de presidente. Sobre isso, ela assinala:  

Eu acho que chega um ponto, assim, hoje como a gente ta e não pode, mas as 
preocupações e incertezas vão impactando na nossa saúde sim (...). Eu acho que 
assim, é naquela que é mais preciosa, retirando a energia vital e não aquela que te 
motiva a tá lá na sala de aula e tal, isso vai tá sempre garantido, mas aquela 
preocupação do que vem depois, de quem vem depois, a gente vai continuar garantido 
nas condições? E o nosso colega que for assumir depois que eu deixar? ele vai 
trabalhar em condições boas? eu acho que hoje é a preocupação que a gente tem, a 
gente pensa que vem acompanhando esse processo de degradação que o ensino, a 
educação vem tendo no país faz essa pergunta (Entrevistada 1). 

O reconhecimento, enquanto coletivo, pode fragmentar-se em seu “reconhecimento e 

valorização simbólica” (DRUCK, 2013) pelas mudanças no que diz respeito aos direitos de 

trabalhos antigos e nos recém chegados. 

 A entrevistada 1 teve sua primeira experiência docente em uma universidade privada, e, 

quando compara às condições de trabalho com a universidade pública assinala que:  

Eu acho que as condições de trabalho da universidade pública são infinitamente 
superiores as da universidade privada. Embora a Gama Filho na época fosse uma 
universidade privada, na época, com uma perspectiva muito diferenciada que eu acho 
que hoje tem nas universidades particulares porque assim, o que acontecia naquele 
período: a gente também formou um núcleo da saúde pública e a gente se reunia por 
fora do horário de trabalho em casas de amigas ou na universidade numa salinha, a 
gente se reunia para afinar os conteúdos, fazer uma coisa que eu imagino que não 
aconteça em nenhuma universidade privada. Não porque a universidade exigia da 
gente naquele momento, mas a gente fazia por uma iniciativa de entender o ensino, a 
educação dessa forma (Entrevistada 1).  
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Quando se refere às condições de trabalho, a docente cita as condições para exercer o 

trabalho de forma qualificada quando cita a importância de se reunir em grupo com seus pares.  

A professora 2 relata que é necessário melhorar no que diz respeito a estrutura material 

da universidade. Ela aponta que:  

que tem muita coisa que precisa melhorar no sentido de estrutura, questões até de 
estrutura pra trabalhar, cadeiras boas, mesas boas, atualmente eu trago o meu lap 
top de casa porque os computadores que a gente tem, as vezes é um computador pra 
três, quatro professores, aqui no laboratório eu tenho um computador mas nem 
sempre eu tô trabalhando aqui, mas nem sempre eu tô trabalhando aqui, as vezes eu 
tô lá na minha sala que é quatrocentos e quatro e lá não tem computador, então eu 
trago o computador de casa, a questão de estrutura física, copa, banheiro, acho que 
ainda tem muito o que melhorar, a gente tem um espaço mínimo pra almoçar, sem ar 
condicionado, os ar condicionados das salas não funcionam, a gente tá aqui com um 
ar que não funciona, a gente tá aqui no calor, imagina daqui a um, dois meses como 
é que vai tá, acho que nessa parte de estrutura... a gente sabe que a conjuntura não 
tá favorável mas... foi uma questão que me impactou quando eu entrei aqui a três 
anos atrás, poxa essa questão poderia ser mais arrumado, mais... as coisas um pouco 
mais novas... esse prédio em si ele não é um prédio muito bem conservado, e lá na 
época na UERJ tava um processo de reforma, então deu uma impactada, mas a gente 
se acostuma, a gente não se acomoda, a gente se acostuma, a gente tá o tempo todo 
demandando da direção, pra que a direção da universidade vá atrás de melhorias 
pro nosso espaço. Editais que são lançados de apoio, de fomento.... a gente tá sempre 
comprando cadeiras novas, comutador quando da... então não da pra pensar numa 
coisa grandiosa, mas tem que ser pelo menos uma coisa ergonômica. Eu passo aqui, 
as vezes oito horas do meu dia, então de fato a gente precisa de uma boa condição 
(Entrevistada 2). 

A ausência de recursos pode levar as professoras a financiarem itens essenciais para 

manter a qualidade do trabalho, dos quais as mesmas não abrem mão ou mesmo itens, sem os 

quais, não seria possível realizar o trabalho. A docente 2 recorda de já ter arcado com recurso 

próprio, material para pesquisa, quando diz :“eu lembro da época que eu tava fazendo o 

mestrado, não faltava dinheiro pra fazer pesquisa como falta hoje, de eu ter que comprar os 

reagentes com o meu dinheiro, com o meu salário”. 

Alves (2018) realizou um documentário intitulado “professoras de Marilia” em que 

apresenta uma série de depoimentos de professoras municipais. Ao mesmo tempo em que elas 

falam sobre a sua vinculação afetiva à profissão, elas apontam como as condições de trabalho 

têm efeito sobre suas vidas pessoais. Neste caso, o autor fala que o gênero no mundo do trabalho 

é um fator de diferenciação, em que as trabalhadoras não são apenas mais exploradas, mas 

também mais oprimidas por conta do gênero. Alves (2018) cita sobre a precarização salarial, 

que é o salário propriamente dito. 

No entanto, muitos outros fatores são atribuídos como precarização do trabalho, além 

do vínculo empregatício, como a falta de condições materiais e físicas adequadas. Para Dal 

Rosso (2011) os termos precarização e intensificação têm proximidade, mas é importante dizer 
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que se tratam de diferentes dimensões do mundo do trabalho e a distinção expressa que 

“redução de financiamento e redução salarial respondem por perda da qualidade das instituições 

e, por conseguinte, por precarização do labor docente, ao passo que elevação das matrículas e 

redução do corpo técnico administrativo, respondem por intensificação do trabalho” (DAL 

ROSSO, 2011, p. 25). Segundo o mesmo autor um processo de burlar as contratações diretas 

de técnicos administrativos é a terceirização por meio de empresas de limpeza, alimentação e 

segurança, o que passa por uma situação de precarização de vínculo do trabalhador.  

A entrevistada 6 também ressalta sobre a precarização material e utilizar recursos 

próprios para seus projetos, outra opção seria submeter se a algum edital. Sobre isso, ela diz 

que:  

Não tem uma impressora funcionando, falta papel, os Datashow que a gente tem são 
ruins, lâmpadas ruins, eu trabalho com microbiologia de alimentos então pra 
terminar um projeto de pesquisa que eu tava coordenando a gente fez um (inaudível) 
pra comprar placa, pra comprar material de consumo pro laboratório então se você 
quer comprar um equipamento é só se você conseguir escrever um projeto, onde você 
precisa não recurso financeiro pra isso, então não temos nada, não temos ajuda 
nenhuma pra pagar por um artigo publicado, a não ser que você seja um professor 
pesquisador que esteja vinculado a um órgão desses de fomento, porque ainda tem 
isso as revistas boas pra você publicar, você precisa ter pesquisa de gente grande, 
pesquisa que demande um recurso financeiro pra isso. Então não tem recurso 
financeiro pra participar de evento científico, pra apresentar trabalho, pra nada, o 
que você quiser fazer tem que fazer por sua própria conta, tirar do seu próprio bolso, 
e botar (Entrevistada 6). 

No estudo de Borsoi e Pereira (2011) com docentes de uma universidade federal, é 

apontado pelos professores universitários, a extrapolação da jornada regular de trabalho, 

elencada como justificativa, a infraestrutura das universidades como espaços físicos 

inadequados (compartilhamento das salas com colegas, falta de computadores) e a inadequação 

da própria sala (aparelhos de ar condicionado barulhentos, banheiros em más condições). Além 

disso, cita um ponto importante para a manutenção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras 

que é uma preocupação com a ergonomia no ambiente de trabalho, a fim de propiciar melhor 

condições para o trabalho. 

A limitação de recursos materiais é bastante citada pelas professoras. A entrevistada 4 

fala sobre a falta de espaço adequado para atender os alunos, leitura e escrita de artigos, entre 

outras atribuições da docente:  

... o ambiente de trabalho eu gosto muito, venho trabalhar com muito prazer, eu gosto 
de trabalhar aqui, tenho colegas de trabalho bastante solícitos, são minhas amigas 
pessoais que fazem com que o trabalho fica até as vezes mais leve. Assim, foi o que 
eu te falei, a gente tem uma relação de trabalho com os colegas que na maioria das 
vezes acontece de maneira satisfatória, como eu te falei, tem algumas professoras que 
são minhas amigas pessoais, então isso faz com que o trabalho fique mais leve. Mas 
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por exemplo, o simples fato de você tá numa sala com seis professores onde uns estão 
atendendo aluno, uns estão trabalhando no computador, um dia a gente chegou lá e 
tinha um professor atendendo duas alunas, isso faz com que as vezes o ambiente fique 
tumultuado, barulhento, dificulta a concentração pra eles estudarem, ler um artigo, 
preparar uma aula, eu acho que tudo isso influencia (Entrevistada 4). 

Historicamente, os trabalhadores buscam estratégias de minimizar os impactos do 

trabalho na saúde. Sobre as formas de atenuar as consequências das condições de trabalho para 

a saúde a docente 2 explicita que:  

se você não tem uma boa condição de trabalho não só dentro do trabalho né, mas se 
você precisa trabalhar fora do seu horário de trabalho, se você tem que se deslocar 
por muito tempo pra chegar no seu local de trabalho, tudo isso vai impactar na saúde. 
Eu acho que em uns mais e em outros menos, eu tenho estratégias pra mim melhorar 
a saúde e minimizar esses impactos que eu não posso melhorar, pratica de atividade 
física, boa alimentação, procuro fazer sessões de massoterapia, outras atividades 
como ioga, mas se você não fizer nada pra melhorar, com certeza a saúde não só 
física como a mental é muito afetada (Entrevistada 2). 

Ela persiste sobre um conjunto de estratégias para driblar os efeitos negativos do 

trabalho para a saúde e assim manter sua saúde física e mental. 

A professora 3, relata sobre a precarização dos recursos para a função de pesquisadora 

em sua área de atuação, na pesquisa quantitativa: 

(...) eu não tô num momento que eu vou muito a campo, é claro que quando eu vou 
desenvolver o projeto eu vou, mas agora é sentar e trabalhar num computador e se 
eu for pensar nisso eu acho que a minha estrutura de trabalho não é tão boa, assim, 
pra eu dar a minha aula e ir até a sala de aula eu tenho estrutura, mas pra eu 
desenvolver o meu trabalho de pesquisadora eu acho que a minha estrutura é muito 
ruim, então assim, eu comecei não tinha computador... e tem perfis de professor, 
então tem professor que tá ali na coleta de dados e não precisa de um computador 
todo dia, eu não me imagino indo trabalhar sem ter um computador exclusivo, meu, 
então eu não me imagino vindo pra cá sem um computador, eu não venho, é como se 
eu não tivesse trabalhando nas minhas atribuições como orientadora e pesquisadora 
é diferente da função só de pesquisadora. Então assim, as coisas que eu tenho 
disponíveis pra mim eu consegui por conta própria, por editais de pesquisa que eu 
submeti. Então assim, infraestrutura previa eu acho ruim na minha área, eu preciso 
de questões de informática, programas Stata pra fazer análise, laptop, então por isso 
eu considero, mas infra estrutura geral eu considero uma boa, estrutura (Entrevistada 
3). 

 A entrevistada 5 cita que as condições de trabalho, fruto de desinvestimento, atrapalham 

o trabalho para ela, mas podem ser dribladas:  

eu só fico chateada na hora que o computador não colabora muito, não da certo, você 
programa alguma coisa e computador não tem som, ou o Datashow da defeito, mas 
assim, essas coisas vamos dizer assim, menores, dá até pra você resolver, e você tem 
que tá preparado pra se não der certo, você resolver, então agora eu já tenho me 
programado pra se não der certo uma coisa eu ter um plano B, então por essa 
dificuldade a gente, eu e a monitora já programa assim, outra coisa que a gente pode 
fazer, a gente já entrou nessa coisa pra justamente a gente não adoecer. Porque senão 
você fica também engessado, porque eu não posso também chegar na sala de aula 
porque eu não tenho Datashow eu não dou aula, e na minha disciplina, na disciplina 
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que eu dou, que eu sou responsável na Ética, não tenho Datashow você fala vai pro 
debate, pronto, é mais fácil de resolver, talvez alguém que de aula em laboratório 
alguma coisa assim, se não funcionar fica impossibilitado, mas pra mim é mais fácil 
de resolver (Entrevistada 5). 

  Mas ressalta que houve mudanças nas condições estruturais de trabalho: 

(...) quando eu vim dar aula aqui ..., eu acho que só tinha... um ou dois Datashow pra 
todas as disciplinas e aqui a gente ainda recebe disciplina de fora que não é aqui da 
faculdade, as vezes que nem da aula pra curso, mas por exemplo, sei lá, o pessoal lá 
da saúde coletiva precisa de sala aqui porque não tem sala lá dar aula para os alunos 
deles, e se tem sala aqui a gente empresta e ai acaba emprestando equipamento. Mas 
melhorou porque agora você tem mais Datashow,  um recurso que ajuda a não gastar 
papel né, é mais dinâmico, você pode passar vídeo, você pode colocar imagens 
diferentes, ajudar a melhorar a qualidade da aula, do conteúdo que você tá 
administrando, mas os recursos estão ficando escasso, então você tem que dar uma 
rebolada. Seria melhor se a gente entrasse na sala de aula e não tivesse cheiro de 
mofo, se o ar condicionado fosse melhor, se a acústica da sala fosse melhor, mas eu 
acho que são coisas na minha opinião que da pra gente contornar né, diante da 
adversidade, por exemplo, você vai dar aula no laboratório de Técnica Dietética, se 
não tem comida não tem aula, porque ali é o laboratório que você vai mexer com a 
comida, eu já dei aula, oficina com aluno explicando que não tinha condição da 
Universidade dar os alimentos pra gente fazer aquela atividade, com a colaboração 
de todo mundo cada um trouxe uma coisa e a gente conseguiu fazer, mas eu acho 
ruim isso, ainda mais no curso de Nutrição que a gente lida com a questão de 
alimento, mas enfim a gente não pode ficar parado, não pode não fazer, né. Uma hora 
da outra hora não dá (Entrevistada 5). 

Sobre as condições de trabalho na universidade, a professora 7 diz que consegue 

adaptar-se as adversidades: 

Gente, eu tô começando a achar que eu me adapto igual um camaleão, em relação as 
condições... A gente não tem equipamentos para trabalhar, não temos uma internet 
decente, então hoje eu precisando de metodologia ativa, eu tive que mudar as minhas 
aulas desse semestre todo porque não tinha garantia de ter internet e eu preciso da 
internet Datashow está em falta. Eu mudei o eu planejamento didático todo em razão 
dessas péssimas condições, então a gente tem uma sala com seis professores e a gente 
tem um computador e uns dois laptops se eu não me engano, ai já desisti disso tudo, 
ai eu trago... é essa sala aqui, e que também eu já soube que tá muito melhor do que 
outras salas, mas a minha realidade é essa (Entrevistada 7). 

Apesar disso, consegue relacionar os possíveis efeitos dessas condições estruturais 

precárias, como a ausência acústica adequada que pode afetar a voz, ela enfatiza que   

talvez a voz daqui a pouco tempo porque as salas não tem uma acústica boa, então 
assim eu dou aula pra quarenta, quarenta e cinco alunos então eu tenho que ter uma 
sala grande, uma sala que da o dobro dessa que a gente tá, então eu acabo tendo que 
adotar outras dinâmicas, acabo tendo que adotar outras formas de pedir silencio pra 
turma, você tem que resolver, que ficar se adaptando pra poder lidar com as situações 
(Entrevistada 7). 

 A professora 12 afirma que as condições precarizadas de trabalho têm efeito para a sua 

saúde, enquanto docente; ela explica que: 
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eu acho que causa um estresse maior, no começo acho que eu senti mais, mas eu vou 
acostumando, agora eu tento vir aqui de forma mais objetiva, eu venho todos os dias 
porque todo dia eu tenho reunião mesmo com alguém pra fazer, ou reunião de alguma 
coisa, ou aula, mas eu não fico aqui as oito horas, então se eu posso ficar em casa de 
manhã eu fico pra fazer trabalhos e vinho pra cá no final da manhã, dai almoço, faço 
as coisas aqui até o fim da tarde (Entrevistada 12). 

Apenas parte do trabalho docente é possível de ser feito dentro da universidade, como a 

docente relata:  

Eu não consigo trabalhar aqui na UFF. Trabalhar assim, fazer todas as coisas que a 
gente precisar desempenhar porque além das aulas a gente tem que elaborar projeto, 
elaborar aula, tem que elaborar prova, então tem várias atividades que a gente 
precisa fazer na frente do computador de leitura e de escrita. A gente tem na verdade 
um computador na sala pra quatro professores (Entrevistada 12). 

Sobre o uso de computadores essenciais ao trabalho com pesquisa, ela aponta que: 

A rede sem fio aqui não funciona direito, eu tenho um notebook pequeninho mas se 
eu tô sentada aqui ele não funciona, não acessa a internet porque o roteador que fica 
ali ele não chega o wifi não chega até desse lado aqui da sala precisaria instalar um 
aqui dentro e quando a gente liga no STI pra instalar eles falam que tem que comprar 
tudo só que você tem que comprar um roteador especifico (...)Então essas coisas 
acontecem a gente precisa do telefone então se precisa fazer contato com alguém por 
telefone pra pesquisa, não consegue fazer, agora que parece que voltou mas só pra 
alguns lugares. E aqui... dividir sala tem o seu lado positivo, a gente aqui se dá muito 
bem, a gente acaba discutindo pra montar projeto junto e isso é bom(...)se vai se 
reunir não tem uma sala pra gente, se vai se reunir com aluno, vai vir com o aluno 
aqui, então essa questão de concentração pra fazer as coisas, fica muito difícil de 
fazer aqui, é muito difícil fazer algo que exija essa concentração de leitura, e eu me 
distraio eu não consigo ler um artigo, fazer questões se tem duas pessoas conversando 
do meu lado, então essas coisas dificultam. Ah mas o professor tem que ficar aqui! 
Mas se eu ficar as oito horas do dia eu não vou fazer tudo que eu preciso fazer, porque 
eu não vou conseguir render, eu consigo fazer algumas coisas aqui, mas outras coisas 
eu preciso tá em paz se eu tive uma sala como meu computador eu poderia fazer aqui, 
mas não é o caso e aqui a maioria das salas é assim, tem um computador, dois 
computadores, e aqui todo mundo divide sala, ninguém tem sala individual a não ser 
a chefia de departamento ou a coordenação (Entrevistada 12). 

 A professora 13, teve uma trajetória profissional na gestão municipal e afirma que está 

acostumada a vivenciar a falta de insumos. Ela afirma que:  

eu sempre trabalhei na adversidade, sempre trabalhei sem recursos de bolsas, sempre 
trabalhei com  muito trabalho voluntario (...) eu não dependo do financiamento pra 
que a coisa aconteça, porque a gente tem servidores, tem professores, tem alunos, 
que pela causa eles se engajam, então pela causa as pessoas trabalham, fazem a 
cooperação, então como eu tô desde noventa e quatro nessa vida (...) não tem 
dinheiro, mas as coisas não deixam de acontecer, então isso é um problema pessoal 
que eu preciso trabalhar, como eu nunca fui... como a gente sempre trabalhou na 
adversidade de não ter o recuso eu talvez não tenha essa formação de correr atrás 
do recurso, acho que isso é uma falha minha, acho que tem bolsas, tem editais e tudo 
mas, vou por outras vias e consigo o objetivo. (Entrevistada 13). 
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A professora 11 fala sobre seu desconforto quanto à precarização do trabalho: “então a 

gente ficou de julho, agosto, setembro, outubro, novembro 5 meses sem telefone, como é que 

você resolve alguma coisa sem telefone, então foi bem difícil”. 

Por fim, o labor docente não fica alheio à lógica capitalista mundial, sendo assim 

também alvo de mudanças; no entanto, a resistência dos trabalhadores e suas representações 

sindicais ficam com a responsabilidade de se opor a essas ofensivas. 

 

5.4.  Sobrecarga de trabalho feminino: dupla jornada 

Entendendo sobrecarga de trabalho como a responsabilidade fora do trabalho formal das 

docentes, considerando que há também um acúmulo de funções dentro do trabalho formal, na 

universidade, mas que será tratado em outro ponto da análise dos dados. Neste caso, trata-se da 

particularidade do trabalho no ambiente doméstico, com atividades de cuidado e afazeres 

domésticos, em que as docentes são submetidas. 

É fato que todos, mulheres e homens que fazem parte da classe trabalhadora, estão 

expostos aos processos de intensificação, precarização, extrapolação da jornada regular de 

trabalho e sobrecarga, no entanto é neste item que a sobrecarga decorrente do trabalho 

doméstico aparece como uma particularidade do feminino, apenas pelo fato de serem mulheres.  

O trabalho traz efeitos para a saúde das trabalhadoras e trabalhadores, já sobrecarga de 

trabalho ou dupla jornada por conta da maternidade recai intensamente sobre a vida das 

mulheres. Nesse sentido, a professora 1 ressalta que:  

Minhas filhas sempre foram prioridade, mas assim, algumas coisas provavelmente eu 
deixei passar. Vinham questões de cuidado com criança e doença e era assim, noites 
mal dormidas, não importa, no dia seguinte você tem que trabalhar. Eu brinco que 
tem uma colega minha, nossa aqui do departamento, que ela assim, ela não foi mãe, 
ela falava assim “ eu ficava tão apavorada quando eu te via” (risos) ‘tão abatida de 
noites mal dormidas, amamentando e o trabalho vindo junto que eu pensava “ isso 
não é pra mim”. Ela fez outro dia um comentário sobre isso, como que a gente passa 
pelas coisas e nem sabe, dói na pele, a gente sente cansaço, sono, indisposição pra 
fazer outras coisas que não seja isso, mas você vai enfrentando, você não sabe aonde 
encontra forças, mas é assim né. (Entrevistada 1). 

Conciliar a vida doméstica com o trabalho, no caso a docência, é questionado pela 

docente se se constituiria da mesma forma, caso ela fosse homem:  

“Eu acho que o fato de ser mulher embuta uma carga ainda maior. Muito maior. 
Acho que hoje um professor, um técnico administrativo homem esta padecendo 
também de sofrimento, mas nós mulheres temos uma carga adicional, a gente 
acumula uma outra coisa, que para os homens ou eles resolvem de uma outra forma 
mas ,não sei se é uma questão de ser pragmático, tem uma carga muito maior pra 
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gente que é mulher. Eu acho. Coisas que assim, divisão de trabalho não é uma 
divisão de trabalho equitativa (Entrevistada 1). 

Araújo et al (2005) comentam sobre as possíveis consequências para a saúde de se ter 

uma dupla jornada de trabalho, aliando o trabalho formal ao doméstico, como as mulheres tem 

feito, tais como: "sobrecarga psicológica, fadiga física ou burnout; tempo insuficiente para 

lazer, para descanso, horas de sono e alimentação” (ARAÚJO et al, 2005). Entre os danos à 

saúde dos trabalhadores, o estresse aparece na fala das entrevistadas associado a pressões no 

mundo do trabalho. Segundo França e Rodrigues (2005), o termo estresse vem da física e se 

refere ao nível de deformidade que determinada estrutura sofre ao ser submetida a esforço.  

Outra docente também ressalta a sobrecarga das atividades de cuidado relacionadas a 

maternidade e o trabalho docente 

eu gerencio toda essa parte do cuidado, eu falo que não tem terceirização de cuidado, 
então sou eu que organizo roupa, as coisas da escola, é claro que tem uma divisão de 
tarefas que não é equilibrada entre meu marido e eu, ele ajuda nas coisas mas acaba 
que eu cuido dessa gerencia, eu que fico mais a frente, então... organizar mochila, 
separar uniforme, preparar os lanchinhos que eu mando pra escola, eu tenho uma 
pessoa que me ajuda durante a semana com o grosso da casa, com cozinha, com 
lavar, passar, limpar, mas no geral sou mais eu que fico responsável por gerenciar 
as coisas em casa, então tem essa parte ai que a gente faz um intensivão quando chega 
do trabalho (Entrevistada 2).  

As duplas ou triplas jornadas de trabalho, fazem as mulheres deixarem em segundo 

plano o seu auto cuidado; não sobra tempo para os interesses pessoais, já que ser mãe é elencado 

como prioritário (MERIGUI et al, 2011). 

Para ela, o fato de ser mulher afeta a responsabilidade sobre o cuidado de uma forma 

diferente em relação ao homem: 

porque se eu fosse um professor homem eu ia chegar em casa não ia ter nenhuma 
dessas demandas, assim, falando de um modo geral né, porque eu acho também que 
as relações estão mudando dos maridos e pais em casa né, então eu falo que eu faço 
sessenta por cento mas o meu marido tá ali contribuindo, principalmente quando eu 
não tô ele vai fazer tudo né, então ele vai buscar na escola, ele vai adiantar o banho, 
ele vai dar comida, e quando eu chegar ela vai tá dormindo, então quando eu chegar 
eu não vou ter que fazer essas coisas porque ele não fez, mas quando eu chego cedo 
eu até gosto de fazer essas coisas porque é um momento que eu fico com ela, mas é 
claro que a parte chata, que seria não só estar com ela mas ter que arrumar tudo pro 
dia seguinte, se eu fosse homem eu não iria fazer até poderia fazer, mas não seria 
minha obrigação da esposa fazer isso, ainda existe esse preconceito, lá em casa a 
gente tenta ao máximo minimizar essas diferenças mas a gente sabe que é uma coisa 
que vem da criação,  eu conheço lares que a situação é totalmente inversa, que é tipo, 
maridos comandando o cuidado e a esposa bem menos, então, é claro que isso não é 
o senso comum mas eu já percebo isso em relação com pessoas próximas 
(Entrevistada 2). 

 Ela observa essa relação também na vida de outras professoras  
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Eu acho que as professoras estão sempre mais cansadas mesmo e o assunto é sempre 
esse, ou o marido tá trabalhando muito e alega que não tem tempo pra essas coisas 
da família, ou o marido mesmo não se aproxima, e principalmente as mulheres mães 
aqui da Universidade sempre relatam essa questão do cansaço, e eu acho que a 
questão de que se a gente saiu de casa a gente não saiu de casa e só trabalha a gente 
continuou com aquela tarefa anterior que a gente tinha e com o trabalho, então acho 
que ficou bem desequilibrado, eu não quero dizer que a gente não tenha que sair pro 
trabalho, mas eu acho que o que tava lá na casa é que tem que ser maior equilibrado 
e acaba que o marido, se o homem, não se ver nesse papel a mulher tem que falar 
“olha, tá meio desigual isso aqui”, então, isso desgasta um pouco (Entrevistada 2). 

A disparidade de gênero se reflete no ato de cuidar e do auto cuidado. O cuidar é 

majoritariamente feminino; assim mulheres ficam responsáveis pelo cuidado de crianças, 

idosos e deficientes. Ao aliar a atividade profissional com afazeres domésticos e atividade de 

cuidado de outrem, a mulher não dispõe de tempo para o lazer e o cuidado com a saúde física 

e mental. Além disso, por serem tidas como cuidadoras, têm dificuldade de serem cuidadas 

quando adoecem (Elias et al, 2014).  

No que diz respeito à sobrecarga de trabalho, muitas docentes, a relacionam ao fato de 

ser mulher, algumas vezes como algo inerente, natural, outras vezes com certa crítica de que 

seja algo socialmente construído. Sobre isso a professora entrevistada 6 aponta que: 

A mulher na Universidade é um departamento a parte até hoje. É uma questão social 
que ainda precisa ser vista, porque como eu falei que a academia é muito 
masculinizada é por isso, porque o homem é o reflexo de estrutura de sociedade.  
Então você vê a gente tem o homem que era o mantenedor da casa, então ele que saia, 
ele quem trabalha, a preponderância profissional é dele, é ele que vai investir na 
capacitação dele e a mulher fica em casa, é a que assume a responsabilidade da 
casa, da família, e isso dentro da academia é muito cruel, porque aqui a gente vê 
isso claramente, então assim, quando eu falo que a gente vê muito mais homens 
ocupando cargos na pós graduação, nas produções cientificas, tocando projetos, é 
porque o homem se dedica a isso integralmente, a mulher não consegue fazer isso, 
a mulher tem sempre que se dividir, eu acho que melhoramos isso, mas ainda 
vivemos isso, na minha época eu vivi claramente isso (...), a vida inteira pra fazer a 
capacitação, pra fazer o mestrado com filho pequeno, dividindo escola, agenda, 
merenda... e o meu marido é super parceiro, mas o que a Universidade exige de você 
pra você chegar nesse patamar é muito grande (Entrevistada 6). 

No que diz respeito às responsabilidades na casa e divisão do trabalho doméstico, a 

entrevistada 8 afirma que:  

É comigo também [o trabalho doméstico], mas eu tenho uma empregada, porque eu 
não consigo fazer as coisas, mas é uma coisa que é gerida por mim, é como se fosse 
a minha responsabilidade. Mas são coisas que talvez eu me imponha também a minha 
mesmo, né, e também se tiver tudo bagunçado não tem reclamação de tá tudo 
bagunçado, é uma coisa que eu mais me coloco de deixar a casa arrumada, deixar as 
coisas funcionando, mas nem sempre eu consigo fazer, as vezes eu chuto o balde e 
deixo assim mesmo (risos). Mas a questão do meu filho, ele acaba me tomando 
bastante tempo, da minha atenção, do dia a dia, do cuidado... (Entrevistada 8). 
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 Assim, além de fazer suas atividades laborativas, não ‘é questionável acumular o 

trabalho doméstico.  

Para docente 6, conciliar a diferente gama de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

dentro da universidade, ocorre de forma diferenciada entre homens e mulheres. Os homens 

podem se dedicar mais à carreira docente, já que não têm outras responsabilidades em casa: 

uma dupla jornada de trabalho. Em seu “tempo livre” o homem pode estudar ou trabalhar. Com 

isso, ela afirma que:  

... pra mulher pesa, tem homem que a gente até fala, tem homem que entra dentro da 
Universidade sete da manhã e sai sete horas da noite, trabalha sábado, domingo, mas 
a mulher não pode fazer isso, ela não pode chegar em casa e continuar trabalhando, 
ela chega em casa e ela tem a outra cota de trabalho dela né, pra todas as mulheres 
que... principalmente as casadas e que tem filhos né (Entrevistada 6). 

 Já a docente 4 afirma que “as mulheres sempre comentando que estão cansadas, 

questões de filho, mas assim, é mais isso que eu vejo... o acúmulo de serviço doméstico que 

impacta na produtividade...”. Ela possui um filho na primeira infância, o que é observado como 

um diferencial na fala das docentes, quanto ao trabalho com crianças mais dependentes. 

 A divisão do trabalho doméstico não aparece de forma exatamente igual, para todas as 

entrevistadas. Para a docente 6, houve uma conquista na sua relação conjugal nesse ponto, o 

que mostra que a divisão equânime não está dada, mas é fruto de conquista e construção social. 

Ela tem filhos adultos que não residem mais com ela. Ela afirma que em sua casa é 

...tudo dividido, entre meu marido e eu, tudo dividido, foi um acordo que a gente fez 
desde o início, mas não foi fácil, foi tudo conversado, conquistado. E depois com os 
filhos também quando ficaram maiores, cada um tem que assumir a sua 
responsabilidade... mas isso quando eram maiores, mas sempre tem aqueles detalhes 
que é muito difícil mesmo na minha casa onde isso tá muito bem trabalhado e 
conversado, na época que nós tínhamos as crianças meu marido brincava, brincava 
não ele falava “Graça, Pedro sai que horas?” e eu falava pra ele...Pedro sai... agora 
antes dele entrar pra faculdade que ele fazia segunda, terça e quarta horário integral, 
ai ele tinha que pegar Pedro no final do dia.. “Graça, Pedro sai que horas?” “Pedro 
sai as dezoito e trinta a um ano!” sabe? Parece que homem não incorpora aquilo, “o 
que a gente vai fazer por jantar?” “o que tá precisando pra comprar lá em casa 
porque eu tô aqui no mercado? Não sei”, você não olhou dentro do armário! Então 
essa dependência do homem sabe? A mulher é muito multitarefas, elas assume muito 
isso, ela vai incorporando essas coisas e ela vai incorporando essas coisas e o homem 
vai ficando muito dependente, quando o filho tá pequeno é olhar a agenda todo dia, 
lembrar que vai tá ter a festinha da colega no sábado e vai ter que comprar um 
presente, lembrar que vai ter uma atividade na escola e a criança vai ter que levar 
uma coisa diferente, que a criança vai ter que fazer algo naquele dia, então tem coisas 
que são muito por conta da mulher (Entrevistada 6). 

Ainda que sejam observados avanços significativos, a gestão do trabalho doméstico é 

constantemente transferida para mulher. A responsabilidade sobre a lista de compras e a 

responsabilidade de horários com os filhos, é dela. 
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A professora 8, também fala sobre a gestão do trabalho doméstico ser de sua 

responsabilidade: 

(...) eu tenho uma empregada, porque eu não consigo fazer as coisas (inaudível) mas 
é uma coisa que é gerida por mim, é como se fosse a minha responsabilidade. Mas 
são coisas que talvez eu me imponha também a minha mesmo, né, e também se tiver 
tudo bagunçado não tem reclamação de tá tudo bagunçado, é uma coisa que eu mais 
me coloco de deixar a casa arrumada, deixar as coisas funcionando, mas nem sempre 
eu consigo fazer, as vezes eu chuto o balde e deixo assim mesmo (risos). Mas a 
questão do meu filho, ele acaba me tomando bastante tempo, da minha atenção, do 
dia a dia, do cuidado (Entrevistada 8). 

A responsabilidade sobre as atividades dos filhos é um ponto muito citado pelas 

docentes que têm filhos pequenos. Para entrevistada 8, “sempre a mulher é mais 

sobrecarregada, eu vejo dentro da minha posição... é filho... tudo isso é minha 

responsabilidade, eu vejo o que ele vai fazer hoje, a agenda dele, é tudo por minha conta”. 

A professora entrevistada 3 não identifica diferenciações de gênero pelo fato de ser 

mulher na academia, já que está inserida numa área dominada por mulheres; no entanto, ela 

afirma que: 

(...)como mulher eu tenho outras questões de ter conciliar as questões de casa, filho, 
família, isso sim, mas não algo especifico da Universidade. Por exemplo, eu tive 
filho... e isso é uma questão, porque você precisa de tempo, e a gente sabe que de uma 
forma geral o trabalho não é bem dividido de cuidado com os filhos, acaba que 
ficando mais pra mulher. Mas eu, no meu convívio eu convivo com outras mulheres 
que tem as mesmas questões, então eu acho assim, que se fosse uma coisa especifica 
daria uma diferença, mas o que eu considero é que as pessoas que estão ao meu redor 
e que fazem as coisas que eu faço em sua grande maioria são mulheres, então assim, 
eu acho que nós somos muitos iguais, entoa por exemplo, se o meu vinculo 
profissional fosse na saúde coletiva acho que eu provavelmente teria outra vivencia 
pra te passar, mas não é, apesar de eu estar credenciada lá, eu sou daqui, eu convivo 
aqui (...) (Entrevistada 3). 

Nas atividades de cuidado conta com sua mãe e seu marido, embora ele trabalhe em 

outro estado e passe um período fora de casa a trabalho: “se ele tiver em casa ele dá banho, dá 

comida mas, na maioria das vezes, sou eu; como a minha mãe cuida da minha filha, quando 

eu chego eu também preciso dar um descanso pra ela”. E enfatiza:  

...eu tenho ajuda, acho que se eu não tivesse essa ajuda fixa ia ser de enlouquecer 
(risos) e mesmo assim as vezes ainda fica difícil, mas eu tenho uma estrutura que eu... 
tenho todo um apoio, até o deslocamento eu consigo fazer de uma forma que fique 
mais agradável, se eu tivesse que vir de ônibus cheio sempre... mas pra mim é 
tranquilo (Entrevistada 3). 

Na sua experiência, acredita que estar num ambiente acolhedor é importante: 

Eu acho que quando você tem condições assim, você se sente melhor, quando você 
sabe que vai ter estrutura pra trabalhar, quando você tá num ambiente... e condições 
não só de estrutura física né, o ambiente se é um ambiente acolhedor, quando eu 
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cheguei eu fui muito bem recebida, quando eu engravidei a questão de divisão de 
responsabilidades, voltando da maternidade eu não tive problema nenhuma, mas eu 
não sei se seria assim num lugar majoritariamente masculino, por isso que eu tô 
dizendo assim (Entrevistada 3). 

Além disso, ressalta que nunca teve problema pelo fato de ser mulher na universidade, 

em especial, no ambiente em que ela mais convive, que é a Faculdade de Nutrição. Ela pondera: 

“Mas eu sou da Nutrição, então sempre fui muito bem recebida, pra você ter uma noção eu tiro 

leite quando eu preciso, eu guardo a minha bomba aqui, então o que eu preciso nesse sentido, 

eu tenho toda a estrutura e apoio da unidade, mas é isso”. Na fala, ela considera que poderia 

haver distinções, caso seu local de trabalho fosse outro, mas não é sua realidade hoje. 

Ela dá ênfase às mudanças trazidas com a maternidade, ao descrever que, após ser mãe 

precisou mudar a suas prioridades, como no extrato abaixo: 

Então o que eu acredito assim é numa mudança de prioridades e isso é uma coisa que 
eu vivenciei pós maternidade, em que sentido, eu sempre tive muito trabalho, eu 
sempre orientei muitos alunos e pra mim como profissional, o meu horário em casa 
sempre foi uma extensão do meu horário de trabalho, quando eu fiz o mestrado, eu 
terminava, saia de lá, ia pra casa, descansava um pouquinho, trabalhava mais um 
pouquinho de noite, toda hora era hora, sempre que eu precisasse fazer alguma coisa 
e pós maternidade não, porque eu tenho ajuda em casa, a minha mãe fica com a 
minha filha e eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa três vezes por semana 
me ajudando com as tarefas mas mesmo assim, é muita coisa, né, a questão 
organizacional, você tem que deixar as coisas prontas, organizadas, (inaudível) então 
são muitas demandas de casa, e o que eu senti na parte profissional é esta de que 
agora eu preciso concentrar os meus esforços quando eu estou aqui. Quando eu 
chego em casa eu tô na função mãe, e é assim que tem que ser, eu acredito na minha 
realidade, no que eu prezo é assim que tem que ser, então eu tenho que abrir mão de 
uma vida de um nível de trabalho que eu tinha antes, pra poder também vivenciar a 
parte familiar, mas porque eu sempre fui do tipo que trabalhei muito, trabalhava em 
casa, tem pessoas que mesmo na área acadêmica, horário de trabalho é horário de 
trabalho e chega em casa eu vou viver a minha vida não profissional, acredito que 
pras poucas pessoas da área acadêmica que são assim, porque na área acadêmica a 
gente tem muita a questão de levar trabalho pra casa, então se eu fosse assim, isso 
não teria me afetado, mas como eu fazia muita coisa em casa no final de semana, isso 
tem sido uma questão pra mim, eu tenho resistido as vezes de por exemplo ver um 
edital de financiamento de pesquisa, e se eu não tivesse filho eu tenho certeza que eu 
teria concorrido, mas agora pelo menos nesse ano eu abri mão de mandar dois editais 
porque eu pensei que se eu parar e abrir mão de tudo o que eu tenho pra fazer eu vou 
ter que ficar virando a noite, eu vou ter que não  ficar com a minha filha, pedi pra 
alguém ficar com  ela no final de semana, então eu abri mão (Entrevistada 3). 

A docente ressalta que apesar de ser uma decisão pessoal, é ruim estar para sua carreira 

como pesquisadora-docente, pois está perdendo oportunidades: 

É uma decisão, eu assim, no momento eu não sofro com essas decisões, eu decidi que 
no momento é o que tem que ser feito, mas, é ruim porque eu estou perdendo 
oportunidades que eu acho que eu até conseguiria, se eu tivesse mandando, mas foi 
também uma mudança de prioridades, porque uma vez que desisti, eu pense que tinha 
que rever as coisas que eu vou aceitar e as coisas que eu vou fazer, então depois 
disso, desses pensamentos eu já mudei minha vida, pegando menos coisas extras 
porque eu não quero mudar o meu perfil profissional e deixar de concorrer a essas 
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bolsas, mas no momento com todas as atribuições que eu tenho não ia me ser viável 
(inaudível) e o que eu estou fazendo ? Mudando as coisas que eu aceito, estou 
diminuindo os meus trabalhos extras que eu posso escolher pra que por exemplo, no 
ano que vem eu não perca as oportunidades que eu acho importante, foi uma decisão 
eu não me arrependo mas me fez mudar de perfil de trabalho, antes sempre que 
aparecia uma oportunidade e me procuravam a minha resposta era, sim, sim e sim, 
agora a minha primeira resposta é não, porque eu penso assim, se eu falar sim, o que 
eu vou ter que deixar de fazer pra poder cumprir com isso, não estou falando das 
minhas aulas, as aulas que eu tenho que dar eu vou dar, nas reuniões que eu tenho 
estar eu vou comparecer, eu estou falando de trabalho extra que eu gosto de fazer 
mas que agora eu não tenho muito tempo, porque você faz tudo numa semana, faz 
uma coisa aqui, uma coisa ali e a semana acaba (Entrevistada 3). 

A diferença na vida apenas pelo fato de ser mulher é sinalizado pela professora 

4. Sobre o trabalho em casa ela afirma que: 

É muito difícil, acho que todas devem falar isso pra você. É muito difícil. Eu brinco, 
eu falo até pro meu marido, que na próxima encarnação eu quero vir homem, porque 
é muito mais fácil ser homem pra mulher contemporânea de hoje é muito difícil, 
porque a gente tem que trabalhar... primeiro a gente tem que ser mulher, tem que tá 
bonita, magra, arrumada, porque você se cobra e a sociedade te cobra, tem essa 
questão de que a mulher tem que estar sempre bonita, a gente tem que ser produtiva, 
a nossa área é exatamente competitiva então a gente tem que estar sempre 
produzindo, você tem que estar sempre se destacando, então, assim, exige muito da 
gente, e ai quando chega em casa a rotina não acaba, o trabalho não acaba né, 
porque você ainda tem que dar conta das coisas de casa (Entrevistada 4). 

 O pouco tempo livre das mulheres torna-se estressante, em decorrência de outras 

cobranças, como “estar sempre bonita” como disse a entrevistada. Além das preocupações com 

o mundo do trabalho, atividade de cuidado com os filhos e afazeres domésticos, todas as 

mulheres são bombardeadas por tratamentos estéticos, exercícios e produtos rejuvenescedores 

(OLIVEIRA, 2003). No contexto do mundo do trabalho, é evidenciado que a aparência 

contribui para o progresso profissional, sendo um valor positivo para o exercício profissional 

do docente e enfatizando que os homens não sofrem a mesma pressão sobre a aparência no 

mundo do trabalho (DOURADO e CERQUEIRA, 2007).  

Ela indaga que a vida do homem não tem o mesmo acúmulo de exigências por parte da 

sociedade para a mulher. E fala sobre o cansaço de ser mulher: 

Com a questão do trabalho doméstico até que eu consigo me virar bem, mas assim, 
as custas de muito cansaço né, porque você chega em casa ainda vou ter que fazer 
janta, ainda vou ter que arrumar a mochila da minha filha pro dia seguinte, botar 
roupa pra lavar, botar roupa pra estender (Entrevistada 4). 

Sobre o cotidiano de trabalho ela destaca que  

É uma rotina muito puxada, eu costumo até brincar, eu falo que descanso no trabalho 
e trabalho em casa (risos) porque em casa é um trabalho braçal, faz comida, lava 
louça, bota roupa pra lavar, bota roupa pra estender, eu chego em casa tem que dar 
janta pra minha filha, a janta tem que tá pronta e se não tiver eu tenho que fazer... é 
bem puxado (Entrevistada 4).  



100 

           Elias et al (2014), em seu trabalho sobre o “cuidado de si” de enfermeiras de uma unidade 

de pronto atendimento, concluíram que as profissionais admitem que nem sempre podem 

colocar em prática atividades de auto cuidado, por conta da sua condição enquanto mulher, mãe 

e profissional de saúde; assim, o auto cuidado fica em segundo plano ou até mesmo esquecido, 

apesar do auto cuidado ser expresso na fala das enfermeiras em suas dimensões como a saúde, 

o descanso, o lazer e o tempo para as relações familiares.  

A docente 4 não observa diferenciação por conta do gênero dentro na universidade e 

atribui a ser constituída majoritariamente por mulheres; apesar disso já ouviu comentários 

machistas no ambiente de trabalho de outro colega de trabalho. Indaga se a falta de visibilidade 

do curso se dá pelo fato de serem majoritariamente mulheres. 

A professora 5 diz que não sofreu ou sofre com o machismo na universidade, mas há 

um machismo estrutural. Durante a graduação, já ouviu “piadinhas” machistas. Ela diz que: 

(...) às vezes me incomodo o machismo estrutural né, que a gente... se você é mulher, 
você vai sofrer o machismo em alguma coisa, mas nunca tive problema com isso, não 
acho isso uma questão em nenhum lugar que eu trabalhei, é claro que as vezes você 
ouve alguma bobagem, alguma piadinha tipo assim, “fez Nutrição pra apender a 
cozinhar, porque gosta de cozinhar” hoje em dia eu não escuto mais, mas quando eu 
estava fazendo a graduação “ah você gosta de fazer Nutrição porque você gosta de 
cozinhar. Você quer ser cozinheira.” Essas coisas assim... (...). (Entrevistada 5) 

 Sobre o trabalho doméstico, ela afirma que:  

Eu não faço tudo não, eu não faço tudo mesmo, já fiz muita coisa e como hoje em 
dia só tem adulto dentro de casa (...) então todo mundo cuida de sim, eu até tenho 
uma, não vou chamar secretaria não porque eu acho meio “desvalorizante”, 
desvaloriza o trabalho dela né, é uma diarista que vai duas vezes na minha casa, 
uma vez ela vai lavar roupa e passar e na outra vez ela vai cozinhar então ela, então 
ela cozinha e deixa tudo congelado na geladeira, tem arroz, tem feijão, tem carne, 
tem legume, tem tudo pronto, então todo mundo vai lá faz seu prato... (Entrevistada 
5). 

 
 Ainda assim é ela quem fica responsável pela gestão do trabalho doméstico, quando diz 

que “sou eu que faço as compras no mercado, sou eu que organizo um pouco o que ela vai 

fazer, ela tá na minha casa a nove anos então eu já não preciso mais ficar dizendo, faz aqui, 

faz ali” (Entrevistada 5). 

 Sobre o trabalho doméstico, a entrevistada 7 afirma que:  

pra poder parar a discussão, porque tem uma hora que você cansa de discutir, teve 
algumas coisas que eu assumi pra mim, como a educação, em razão da presença da 
minha mãe que sempre foi forte eu sempre puxei pra mim, então eu tenho que me 
lembrar que ele também tem que participar (...) (Entrevistada 7). 
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 A professora 9 relata que não é casada e não tem filhos. Sobre diferenciação entre 

homens e mulheres no mundo do trabalho, ela afirma: “Olha eu não sei, eu acho que assim a 

gente enquanto mulher a gente acaba se cobrando muito pela melhor colocação no mercado 

de trabalho, talvez o homem faça o mesmo esforço que a gente tem, eu não sei, a sociedade é 

machista como a gente sabe que é”. Ressalta não ter passado por nenhuma situação de 

diferenciação no trabalho formal, mas na vida privada percebe sinais do machismo dentro da 

família:  

a gente ia almoçar na casa da minha vó por exemplo, minha vó teve nove filhos, cinco 
mulheres e quatro homens e aí toda vez era a mesma coisa “deixa o tio (...) ir lá tirar 
a comida primeiro”, e por que ele era o primeiro? Ficava eu e minha irmã se 
perguntando o porquê dele ser o primeiro... (risos) então sempre teve muita aquela 
coisa assim com meu primo “Porque ele é homem!” (Entrevistada 9). 

A docente 12 fala sobre a divisão do trabalho doméstico com o marido:  

...eu não posso reclamar. Já reclamei de algumas coisa, mas como ele já morou 
sozinho e ai ele já tá acostumado, então ele faz tudo, ele cozinha, ele ajuda a limpar 
a casa, ele faz compras, é uma divisão boa do trabalho, eu não tenho do que reclamar 
(Entrevistada 12). 

 A docente 13 entende que ser mulher “é como aquele desenho... eu gosto muito daquele 

desenho que tem uma mulher descabelada, com oito braços, fazendo tudo (risos) ao mesmo, eu 

me sinto assim”. Atribui a mulher diferentes papéis “a gente não descansa, eu sou mãe, eu sou 

mulher, eu sou professora, (...), eu sou filha (risos) dos meus pais que eu tenho que dar um 

suporte, então são muitos papéis!” (Entrevistada 13). 

 No que diz respeito a divisão do trabalho doméstico afirma que:  

somos eu e meu marido e aí a gente no final de semana a gente arruma a casa, ai 
cada um pega de um lado e vai fazendo a faxina. Não é que tenha sido sempre assim, 
porque quando a minha filha era pequena acho que o cuidado era muito meu, então 
a coisa da maternagem (...) (Entrevistada 13). 

Para as mulheres sem filhos, há mais tempo de dedicação a outros aspectos da vida que 

não somente a família, como atividades físicas regulares e lazer. A entrevistada que não possui 

família nuclear aos moldes da sociedade burguesa aponta em seu discurso que pode se dedicar 

a outras coisas e cita que “não aconteceu” e tece críticas à “terceirização” do trabalho materno. 

Além disso, ela pontua que: 

Não, não tenho filhos. Assim, a vida,... a vida vai levando a gente; não sou casada, 
(...) mas é até um ato revolucionário, em que você não deve estar presa num modelo 
em que você tem que casar e ter filhos, no meu entendimento, porque a felicidade é 
interna e não externa, então você pode aprender a lidar com as questões (...)Então se 
de repente não aconteceu, eu não sou obrigada a procriar porque a sociedade me 
pede isso né, se pode ser mãe de diversas formas, a questão é olhar, eu vejo exemplos 
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em amigos e família que tem filhos, mas terceiriza. Então, eu não seria capaz de fazer 
isso (Entrevistada 10). 

 

5.5. Relação entre saúde-doença-trabalho: determinações sociais de saúde na vida de 

docentes 
Diferentes aspectos são relatados pelas docentes como efeito do trabalho para a saúde. 

Entre diferentes sintomas associados ao trabalho estão o estresse, problemas de voz, alteração 

do sono, ansiedade e cansaço. 

Durante o período de formação da docente entrevistada 1, no doutorado, ela afirma que 

viveu “um momento de um estresse enorme, eu vivia com meu coração saltando pelas bocas, 

com esse medo porque é uma coisa que foge o seu controle”. Neste caso, havia uma cobrança 

no doutorado que fugia do seu controle e segundo ela, a preocupação relacionada ao tema a 

levou a desenvolver hipertensão e a tomar medicação para a ansiedade, neste período. Além 

desse processo difícil vivido no doutorado, quando já era docente, ela também relata sobre 

cobrar-se muito no trabalho e como isso gera nela, dificuldades para dormir: 

Ai isso atrapalha o meu sono, minha qualidade de sono é ruim. Eu acho que eu sou 
uma coisa, eu não sei se vale pra todo mundo, pode ser uma característica de pessoas 
que tão juntas que tem uma característica próxima, não sei se é a área que também 
aproxima a gente com essas características meio workaholic, mas eu sou meio assim 
(Entrevistada 1). 

Há uma cobrança quanto ao trabalho desempenhado, que pode gerar transtornos do 

sono, entre outras patologias.  

A entrevistada 2 cita o estresse e a apreensão relacionada ao desmonte dos serviços 

públicos e aos cortes nas universidades no governo Bolsonaro. Ela diz que “(...) você fica mais 

estressado, você fica apreensivo se você vai conseguir ou não o dinheiro pra fazer projetos que 

você se comprometeu a fazer, impacta diretamente”. 

Os distúrbios de voz são citados como uma preocupação pela professora entrevistada 7. 

A voz é um instrumento essencial para o trabalho docente e que, segundo ela, com a 

implantação do REUNI na UFF houve um aumento importante no número de alunos em sala 

de aula, enquanto o número de docentes e a estrutura física não acompanhou essa transformação 

(como aumento das salas de aula e espaços destinados a alunos e professores, assim como a 

acústica). 

As entrevistadas 2, 7 e 11 não residem em Niterói e citam o tempo de deslocamento de 

casa para a UFF como um fator estressor que lhes rouba tempo e aparece como algo que 
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necessita ser “amenizado” com outras atividades no cotidiano, como as atividades físicas. Uma 

das professoras diz que: 

eu não abro mão do Pilates; são duas vezes na semana, são duas vezes na semana, se 
não deu pra fazer hoje eu vou fazer amanhã faça chuva ou faça sol, compromisso 
atrasa ou não atrasa então isso é cansativo, mas pra dizer a verdade o que mais me 
cansa é o transito, mais do que o trabalho, o transito me deixava (Entrevistada 7). 

Com base na determinação social de saúde, Laurell (2016) afirma que:  

se puede agrupar la principal problemática de  salud en dos grandes conjuntos: uno 
determinado por las características del consumo y otro relacionado com las 
caracteristicas de los procesos de trabajo. De esta maneira, culquier proyeto en salud 
que pretenda resolver de raíz  los problemas del primer conjunto requiere contemplar 
cuestiones como las políticas  de salario e empleo; de vivienda y saneamiento básico, 
de nutrición y agraria, y desarrolo urbanoy ecología. Por otra parte, para atacar los 
problemas del segundo conjunto es obligatorio contemplarlos em la política laboral 
e industrial (LAURELL, 2016, p. 494) 

A autora cita a abordagem intersetorial para os sistemas de saúde, considerando outras 

dimensões da vida dos trabalhadores. 

Os trabalhadores historicamente se utilizam de estratégias para driblar as condições de 

trabalho. A professora 7 aponta que as condições estruturais não são propícias e podem afetar 

a voz. Com isso, ela precisa adotar estratégias para não forçar a voz como: 

Invés de ficar fazendo psiu, psiu, invés de falar mais alto a gente tem um código, eu 
levanto o braço o povo começa a olhar e eles vão começando a levantar o braço e ai 
a sala fica em silencio, na realidade isso funciona muito bem, mais até do que o psiu, 
psiu, ou falar mais alto, mas é outro pensar, outra manobra que tem que ser feita, e 
acho que vai cansando, mas a saída física ainda não, então coisas que eu me impus” 
(Entrevistada 7). 

Para a entrevistada 11, trata-se de um acúmulo de questões:  

Em mim eu percebo, não posso colocar a conta só no trabalho, mas a vida pessoal eu 
acho que contribui em alguns fatores que vão se acumulando  a que questão da idade, 
fatores sociais, o medo de sair de casa e não saber se volta, então junta tudo isso mais 
o transito estressante que você... que quantas vezes eu venho pra Niterói corrigindo 
prova volto corrigindo, lendo artigo, corrigindo artigo(Entrevistada 11). 

A entrevistada 9 cita que o trabalho que manteve em universidade privada teve 

consequências para sua saúde; ressalta ainda, que a decisão por fazer o concurso público foi 

motivada pela sobrecarga de trabalho que tinha no vínculo anterior, ao discorrer o processo de 

adoecimento que se viu submetida neste vínculo anterior:  

... a minha pressão ficou alta e eu não conseguia fazer nada além do trabalho 
(inaudível) e eu não dava aula só eu uma unidade eu dava aula em várias unidades 
então eu fui vendo que a minha saúde foi ficando pra trás digamos assim, não que a 
gente não trabalhe aqui obviamente né, só que a forma de trabalho é diferente, aqui 
a gente consegue fazer pesquisa, extensão , além do ensino, coisa que lá a gente não 
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conseguia fazer porque não dava tempo, fora o deslocamento, agora eu levo menos 
tempo vindo pra cá do que me deslocando dentro do Rio, então isso também fez toda 
a diferença no momento de você sabe... querer fazer um concurso público. Então aí 
eu tô percebendo que a minha saúde tá melhorando em relação a isso também. Depois 
que eu parei lá até agora, mesmo que tenha sido pouco tempo, eu tô me sentindo 
melhor até porque eu consigo agora dar uma atenção melhor pra minha saúde do que 
o que eu tinha na época lá (Entrevistada 9). 

 
Ela acredita que “eu já deveria ter uma tendência de ter pressão alta, mas acredito que 

eu não tive tempo de cuidar da minha saúde”. Após a descoberta da pressão alta, ela passou a 

tomar remédios e diz que “eu simplesmente descobri que estava com a pressão alta e comecei 

a tomar remédio, fui no médico tal... mas não tirei licença, não chegou a tanto (risos)”. A 

entrevistada relaciona a pressão alta ao estresse e pressão no trabalho anterior e a falta de tempo 

para cuidar da própria saúde. 

Outra docente, que possui cargo de chefia, relaciona a pressão alta com o trabalho que 

desempenha hoje:  

... eu fui fazer um exame agora e a minha pressão tá alta, eu nunca tive pressão alta, 
e agora tá alta, a minha pressão sempre foi de normal pra baixa, mas eu acredito que 
por conta do estresse, por conta da rotina, excesso de trabalho, preocupação... que 
somam também com as questões pessoais também... mas eu acho que isso tem muito 
a ver com a questão do trabalho, tô indo levar pro medico agora... tem muito a ver 
com o trabalho porque eu acho que eu sou uma pessoa que me cobro muito, as vezes 
eu saio daqui com essas questões do trabalho na cabeça né ( Entrevistada 4). 

 A competitividade entre pares na vida acadêmica também traz efeito para a saúde. Uma 

docente fala sobre como isso a afeta: 

... eu realmente tive que dar muitas voltas dentro de mim pra superar isso, eu, 
pessoalmente falando, porque não é uma característica, e muitas vezes eu me 
perguntei por que houve essa rejeição, mas também nunca fui lá tirar satisfação com 
essa pessoa (Entrevistada 6). 

 A entrevistada 5 fala sobre um desgaste e mal-estar no trabalho: 

Mas assim, realmente tem horas que a gente fica desgastada, porque tem coisas 
pessoais, tem coisas internas e tem coisas da conjuntura nacional, das políticas com 
relação a saúde, política econômica e tal. É obvio que isso de uma certa forma 
interfere, mas eu não posso dizer pra você que eu tive na minha saúde alguma 
repercussão que me obrigou a parar, a fazer algum tipo de tratamento especifico, 
né... terapia eu já fiz várias vezes por várias situações diferentes, parei, voltei, mudei 
de terapeuta, mas não foi especificamente por conta do trabalho, né do trabalho 
docente, mas realmente assim, tem dias que você fica mais chateado, aborrecido, 
mais triste, por conta de coisas que acontecem dentro da faculdade, ou dentro do 
departamento, e com toda essa questão do desmonte da educação (Entrevistada 5). 

 Apesar do desgaste e situações de mal- estar no trabalho ela afirma que  “eu procuro me 

poupar, se eu entro é porque eu acho que dou conta e faço com prazer, posso ficar cansada, 
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posso ficar exausta, mas eu tô bem, tô feliz, posso não tá feliz cem por cento, mas isso é da vida 

(risos)”.  

 Laurell (2016) aponta que a ideologia da ofensiva neoliberal trouxe transformações para 

a discussão e luta política. E recentemente a nova direita foi capaz de agrupar valores “como el 

individualismo y el "sano" egoísm, desplazando los valores del bién comum y la solidariedad 

coletiva” (LAURELL, p 492, 2016).  

A professora 8 descreve sobre situações de ansiedade, estresse e alterações no sono no 

decorrer da entrevista, como no fragmento a seguir: 

Então o que eu tentei pra abaixar um pouco a minha ansiedade é que eu vou fazer o 
que é possível, eu vou fazer o que é possível e se ficar alguma coisa pra trás vai ficar, 
porque eu não vou conseguir, ou eu vou enlouquecer mesmo, ou vai partir pra me 
estressar e ter sei lá, uma doença do coração daqui a pouco, eu resolvi que eu vou 
fazer as coisas conforme vai indo, tentar tirar um pouco essa coisa... eu vou fazer em 
algum momento, eu vou ver se agora no segundo semestre, porque no final do segundo 
semestre a gente dá um respiro, a gente tá ficando meio afogado, termina o semestre 
a gente dá um respiro, e eu pretendo que nesse natal, ano novo, eu não vou fazer nada 
entre aspas, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas vou pegar num ritmo mais 
tranquilo (Entrevistada 8). 

Sobre alterações no sono relacionadas ao trabalho, a professora afirma que:  

... pra mim afeta completamente porque eu sou o tipo de pessoa que se acontece 
alguma coisa aquilo fica rodando na minha cabeça por muito tempo, de fazer ou eu 
demorar a dormir porque eu tô pensando no trabalho ou eu acordar e não conseguir 
mais voltar a dormir, então levantar as cinco da manhã “ah porque tinha que fazer 
aquilo, tinha que fazer isso...” mas eu tenho que dormir agora e não conseguir voltar 
a dormir, então esse é o tipo de coisa que acontece bastante (Entrevistada 12). 

A professora 13 afirma que apesar de ser estressante há uma “satisfação pessoal” no 

trabalho: 

esses dois últimos anos pra mim foram violentos porque além de ter a faculdade de 
trabalhar aqui, eu tava organizando um evento internacional, então... mas por que? 
Também por satisfação pessoal, então assim, também quando a gente passa dos 
limites tem  uma coisa do querer... eu não sou forçada a nada, eu podia ter uma vida 
muito estável, eu trabalho das cinco... eu acho que daria pra trabalhar das oito as 
cinco... não é isso, é porque eu me meto nas coisas. Não posso nem dizer que eu não 
sei dizer não, não acho que é isso, é porque eu quero participar (Entrevistada 13). 

A entrevistada 11 afirma que suas atividades se modificaram no decorrer do seu tempo 

de universidade e que hoje, ela vivência um estresse mental e emocional, ao que antes era físico: 

Sim, já foi mais estressante fisicamente hoje talvez estressante emocionalmente, 
mentalmente não sei se é porque tem muita coisa nova ou porque você se sente 
ameaçado pela sua falta de preparo, e o que está acontecendo hoje no dia-a-dia eu 
acho que é um pouco disso... 
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Todas as entrevistadas dizem buscar melhor qualidade de vida em atividades físicas e 

culturais, nem sempre com êxito. Para as mulheres mães são priorizadas atividades em família, 

que sempre exige delas alguma atividade no âmbito do trabalho doméstico, como cozinhar para 

a família ou necessitar organizar a rotina dos filhos para um passeio em família. Os homens não 

são citados nesse processo. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Este estudo teve como principal objetivo analisar os aspectos relacionados ao gênero 

que interferem na relação entre trabalho e saúde das docentes universitárias de uma unidade de 

ensino da Universidade Federal Fluminense. Estas categorias são decorrentes do processo de 

saúde-doença-trabalho das docentes que trabalham em universidades. 

Os núcleos de sentido foram separados por temas: 1) Ênfase na Pesquisa e na Pós 

Graduação: um novo projeto de Universidade Pública; 2) Impactos da conjuntura político-

econômica no trabalho docente e seus efeitos para a saúde; 3) Extrapolação da jornada laboral 

regular, Intensificação e precarização do trabalho; 4) Sobrecarga de trabalho feminino; e 5) 

relação entre saúde-doença-trabalho: determinações sociais de saúde na vida de docentes 

Contextualizando com os resultados deste estudo é preciso dizer que sofremos fortes 

mudanças no mundo do trabalho desde a década de 1970, o que acarreta também alterações na 

saúde dos docentes de nível superior, em especial sobre as condições de vida e trabalho das 

mulheres.  

Este trabalho foi fortemente marcado pela conjuntura política econômica em que vive o 

Brasil hoje. Não por acaso, um dos resultados foi os impactos da conjuntura político-econômica 

no trabalho docente para a saúde. Associado a isso, a sobrecarga na vida das mulheres também 

se intensifica. Ressalta-se nesse encadeamento as condições de vida e trabalho das mulheres 

em decorrência do peso do trabalho doméstico na vida da mulher que trabalha e têm percepção 

negativa da sua condição de vida e trabalho.  

A educação é um campo predominantemente feminino e é importante que estudos 

relacionados ao trabalho considerem como mulheres e homens se relacionam aos cuidados com 

a família e afazeres doméstico. Neste sentido, é importante requerer do Estado serviços de 

suporte que possam aliviar a sobrecarga de trabalho que recai sobre as mulheres, assim como 

uma propor uma política educacional que vise relações sociais mais igualitárias entre os gêneros 

e preconize a divisão do trabalho doméstico e atividades de cuidado. 
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Os trabalhadores e trabalhadoras precisam estar organizados, em seu sindicatos ou 

movimentos sociais, a fim de pensar possibilidades de enfrentamento ao ultraneoliberalismo 

que resulta em “mais trabalho” com consequências para a saúde dos mesmos. 
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8 - APÊNDICES 

 
Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
Título do Projeto: Relações de gênero, saúde e trabalho de docentes universitárias: um estudo 

de caso na Universidade Federal Fluminense 

 

Pesquisadores Responsáveis: 

1) Thiele Duarte Reis 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense. 
Telefones para contato do Pesquisador: (21) 982117572 

E-mail: thieleduarte@hotmail.com 
 

2) Profª Drª Márcia Guimarães de Mello Alves 
Instituição a que pertence: Universidade Federal Fluminense. 

E-mail: marciagma@id.uff.br 
 

3) Profª Drª Claúdia March 
Instituição a que pertence: Universidade Federal Fluminense. 

E-mail: claudiamarch@id.uff.br 
 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G.__________________________ 
 
Gostaríamos de convida-la para participar do projeto de pesquisa “Relações de gênero 

e sua interferência na saúde e no trabalho de docentes universitárias: considerações sobre as 

transformações no mundo do trabalho e na universidade” de responsabilidade das pesquisadoras 

Thiele Duarte Reis, Profª Drª Márcia Guimarães de Mello Alves e Profª Drª Claudia March,  

por ser do público alvo dessa pesquisa. 
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre gênero, trabalho e saúde 

relacionados a professoras universitárias da graduação e pós-graduação no contexto da 

universidade pública. 

Será realizada entrevista individual com questionários semi-estruturados sobre a 

interferência do gênero na saúde e no trabalho de docentes universitárias 

A entrevista será realizada em cerca de 30 minutos. A pesquisa tem como possíveis 

riscos: desconforto emocional provocado pela entrevista. Caso isso ocorra, eu poderei 

interromper a entrevista em qualquer momento, bem como esclarecer qualquer dúvida, a 

respeito da entrevista. 

O participante de pesquisa receberá a assistência integral e imediata, de forma gratuita 

pelo tempo que for necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa.  

A pesquisa trará contribuições importantes para melhorar conhecimento sobre a saúde 

e trabalho considerando as relações de gênero de docentes que trabalham em universidades 

públicas.  

 

Consentimento: 

Fico ciente de que recebi respostas e esclarecimentos a quaisquer dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; Da minha 

liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e de deixar de participar do 

estudo, sem que isso traga algum prejuízo para mim; estou informada sobre o caráter 

confidencial das informações relacionadas com a minha privacidade e que poderei obter 

informações atualizadas no decorrer desse estudo. 

Fui completamente orientada por Thiele Duarte Reis sobre o estudo, de acordo com sua 

natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos desse estudo.  

Além disso, ela me entregou uma via da folha de informações para os participantes, a 

qual li, compreendi, e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha participação nesse 

estudo. Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Após ter sido informada e ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pela pesquisadora, 

concordo em participar de forma voluntária desta pesquisa.  
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Minha identidade jamais será publicada ou revelada. Os dados colhidos poderão ser 

examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada das pesquisadoras. 

Estou recebendo a via assinada deste Termo. 

 

 
Eu, ____________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informada e concordo em participar, como 
voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito. Niterói, ____ de _______ 2018. 

 
Assinatura: _____________________________________ 

 
 

Investigadora:     Nome: _________________________________________ 
                         

                         Assinatura: _____________________________________ 
 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

com Seres Humanos da Universidade Federal Fluminense (UFF) pelo telefone (21) 2629-9189 

ou pessoalmente na rua Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao Hospital 

Universitário Antônio Pedro. E-mail: etica@vm.uff.br. Tel/fax: (21) 26299189. 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos, envolve risco (Resolução CNS no 466 de 

2012, item V). O risco da pesquisa é a "possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela 

decorrente” (item II.22 da mesma Resolução).  
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Apêndice 2 – Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas 
 
ROTEIRO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

Identificação 
Nome 

Data de Nascimento 
Nacionalidade 

Naturalidade 
Raça:  

Escolaridade 
Pós-graduação (   ) Sim Não(  )  

Nível: (   ) Especialização (  )Mestrado (  ) Doutorado (   ) Pós-doutorado   
Qual a área de atuação: 

Situação Conjugal 
Filhos? Quantos? Qual (is) idade(s)? 

Endereço  
Bairro                                                                          Município 

Telefone para contato com DDD 
E-mail 

Unidade onde trabalha 
Tempo de trabalho nesta universidade 

Município onde trabalha 
Desenvolve outra (s) atividades laborais? 

Participa de algum grupo ou militância política? 
Milita por alguma causa? 

 
Sobre trabalho e saúde 

- Trajetória profissional 

o História pessoal e profissional – “Este trabalho pretende fazer uma abordagem 

sobre gênero e é importante que você conte sobre sua trajetória na universidade 

contando esse aspecto”.  

o Inserção na universidade e as transformações desde a inserção até o momento 

o Concepção/ entendimento de universidade  

o Ser mulher na universidade, na carreira docente 
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Exemplos de perguntas: Você pode me contar um pouco da sua história? Em que família 

você nasceu? Qual a sua história de vida? Conte me como é sua vida fora do trabalho (o que 

você costuma fazer? O que gosta de fazer?) Como ser mulher nos contextos em que você estava 

inserida.  

Como é para você trabalhar na universidade pública? (desde que você entrou até os dias 

de hoje). Como você analisa a universidade e o trabalho na universidade desde que você entrou? 

Como é ser mulher na universidade? Você pode me contar sobre a sua trajetória profissional? 

Qual o motivo da escolha da carreira docente? Como foi o processo de seleção ou inserção na 

universidade? 

- Condições de Trabalho 

o Relação das condições de trabalho com a saúde 

Como são as suas condições de trabalho? (Físicas, materiais). Como você se organiza 

no seu dia-a-dia no trabalho? Como você vê a relação das condições de trabalho com a saúde 

dos professores? Quantas horas você trabalha por dia? Como você vêm para o trabalho? Quanto 

tempo por dia você gasta com trabalho? (retirar) Quem faz a gestão do trabalho doméstico na 

sua casa? As suas atividades se modificaram no decorrer do tempo? Se sim, quais motivos você 

relaciona com a alteração de suas atividades? 

- Relação sobre saúde e trabalho 

o Adoecimento decorrente do trabalho considerando as seguintes questões: a 

extrapolação da jornada laboral regular; estresse; sobrecarga de trabalho e 

cuidado de si. (?) 

Para você tem relação entre adoecimento e trabalho? Como você entende a relação entre 

trabalho e saude na universidade?E no seu trabalho?E para aas mulheres na universidade?Como 

vc entende a mulher fora do trabalho?Como você entende o adoecimento pelo trabalho do 

docente na universidade? e da mulher? Já precisou ficar afastada por doença que você relaciona 

com o trabalho? Considera que sua prática profissional tem repercussão para sua saúde, se sim. 

Quais? Quais fatores considera que geram tais repercussões? 

- Relação de Trabalho entre Homens e Mulheres ou Relações de Gênero no 

Trabalho 

Você considera que as atividades das mulheres são as mesmas que as dos homens, 

dentro e fora do ambiente doméstico? Você acha que tem diferença entre homens e mulheres 
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ocupando o mesmo espaço/cargo e fala? Você acha que existe diferença nos cargos ocupados 

por homens e mulheres? Cargos de liderança por exemplo. Já notou/ passou por alguma situação 

em que atribui diferenças por ser mulher quanto ao público, colegas ou gestão? (retirar?)  

Possui outras atividades fora do trabalho na universidade? Como concilia sua vida 

profissional com os afazeres domésticos e atividades de cuidado? (sugestões?) 

Pretendo abordar estes temas, no entanto as perguntas podem variar no decorrer da 

entrevista e podem ou não ser realizadas. 
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Apêndice 3 – Artigo científico 
 
Implicações da conjuntura político-econômica na educação superior e seus efeitos para 

a saúde e trabalho docente  
 

Claudia March14 
Márcia Guimarães de Mello15 

Thiele Duarte Reis16 
 

RESUMO 
O presente artigo é derivado da dissertação de mestrado intitulada “Trabalho docente, Saúde e 

Gênero: Um Estudo em uma Unidade Acadêmica de uma Universidade Federal”. O objeto de 

estudo trata-se de uma das categorias encontradas nos resultados da pesquisa sobre as relações 

entre trabalho, saúde e gênero segundo a perspectiva das docentes de uma unidade de ensino da 

área de saúde de uma universidade pública federal, do Rio de Janeiro. Na pesquisa supracitada 

foram entrevistadas 13 professoras universitárias e a abordagem marxista e marxiana foi tida 

como referencial teórico, além disso a técnica de análise dos dados foi a hermenêutica dialética. 

As implicações da conjuntura política e econômica para a educação superior e seus efeitos para 

a saúde e trabalho docente foi recorrente no discurso das docentes entrevistadas e eleito para 

este artigo pela relevância no atual contexto político de profundas modificações no ensino 

superior público que por sua vez tem efeito na saúde e trabalho docente. 

Palavras- chave Saúde, Gênero, Trabalho, Trabalho docente, Docentes Universitárias, 

professoras universitárias, Saúde do Trabalhador e conjuntura político e econômica.  

 
ABSTRACT 
This article is derived from the master's thesis entitled "Teaching work, Health and Gender: A 

Study in an Academic Unit of a Federal University". The object of study is one of the categories 

found in the results of the research on the relations between work, health and gender according 

to the perspective of the teachers of a teaching unit in the health area of a federal public 

university in Rio de Janeiro. In the aforementioned research, 13 university professors were 

interviewed and the Marxist and Marxian approach was taken as a theoretical reference, in 

addition the data analysis technique was dialectical hermeneutics. The implications of the 

political and economic situation for higher education and its effects on health and teaching work 

was recurrent in the speech of the teachers interviewed and elected for this article due to its 

 
14 Docente da Universidade Federal Fluminense. 
15 Docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. 
16 Mestranda em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. 



128 

relevance in the current political context of profound changes in public higher education, which 

in turn has effect on health and teaching work. 

Keywords Health, Gender, Work, Teaching work, University Teachers, university teachers, 
Occupational Health and political and economic conjuncture 
 
 
Introdução 
 Neste artigo propomos a discussão sobre os impactos da conjuntura política e econômica 

e seus efeitos para a saúde  e trabalho de docentes universitárias.  Este tema foi apontado como 

uma preocupação relevante e de forma recorrente na fala das entrevistadas de um curso da saúde 

de uma universidade federal a partir de entrevistas semiestruturadas sobre trabalho docente em 

sua relação com a saúde e o gênero. 

Tratou-se de um estudo qualitativo, descritivo e de caráter exploratório cujo referencial 

teórico é a teoria social de Marx  e estudos marxianos, além disso foi utilizada a hermenêutica-

dialética como técnica de análise dos dados. 

Há elementos históricos e políticos que resultam no modelo de universidade pública 

como a temos hoje. Docentes que tem mais tempo de atuação na universidade, falam sobre uma 

ênfase maior na pesquisa em detrimento do tripé ensino e extensão, por exemplo. 

João do Reis Silva Junior (2017) em seu livro “The new Brazilian university: A busca 

por resultados comercializáveis: Para quem?” se debruça sobre o novo papel das universidades 

estatais brasileiras face à influência estadunidense. O autor traz como seu objeto de pesquisa a 

universidade Federal de Minas Gerais, como base para compreendermos que as instituições 

federais sofrem influência das universidades estadunidenses nas últimas décadas.  

O autor realiza seu trabalho de campo na UFMG e aponta que esta é marcada pela 

tendência da “nova universidade americana” que se estrutura pelo chamado “regime do 

capitalismo acadêmico”. Em outras palavras, é guiado pela “economia mundial, cujo 

conhecimento produzido busca a comercialização de serviços, processos e produtos de alta 

tecnologia” tem “uma concepção que vem influenciando a maioria das universidades no mundo 

todo, num contexto de divisão acadêmica do trabalho” (SILVA JUNIOR, 2017, p. 123). Como 

pontua o autor, no Brasil essas mudanças são recentes e atravessadas pelas especificidades 

histórico-culturais brasileiras (SILVA JUNIOR, 2017). 

Todas as docentes entrevistadas citaram que as transformações no país, tais como 

mudanças de governo, afetam o trabalho docente. A postura do atual governo Bolsonaro com 

relação a politica de educação superior foi tratado com grande preocupação pela maioria das  

entrevistadas. Algumas ressaltaram os aspectos positivos e negativos do governo federal para a 
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universidade pública, mas de uma forma geral foi citado a dilatação de problemas de governos 

anteriores como a falta de investimento na educação superior publica e também enfatizado um 

elemento novo: os ataques ideológicos. 

 

Breve trajetória da política de educação superior no Brasil: do período militar ao governo 

Bolsonaro 

Mesmo com o fim da ditadura militar para uma transição democrática, se mantém traços 

conservadores estruturais com a eleição de Fernando Collor de Mello, entre 1990-1992, após 

vinte anos de ditadura.  Collor derrota Luís Inácio Lula da Silva nas eleições, este que na época 

era representante do Partido dos Trabalhadores e tinha histórico de lutas, junto aos movimentos 

populares.  

No período de Fernando Henrique Cardoso, há continuidade com o período de políticas 

educacionais de “privatização, flexibilização e desresponsabilizacão implementadas pelo 

Estado, em consonância com as orientações emanadas dos organismos multilaterais” (BITTAR 

& BITTAR, 2012, p. 165). 

No decorrer da década de 1990, com a implementação de políticas de ajuste neoliberal, 

são ampliados os espaços privados no que antes era lugar de políticas sociais públicas. A 

reforma educacional é decorrente da nova organização do trabalho e não se restringe ao Brasil, 

pois se dá no nível mundial. No final do século XX, o capitalismo vive mais uma crise 

estrutural, seguida de uma reforma no Estado que impõe um novo modelo para o ensino 

superior, afinado às pressões externas de organismos internacionais que inserem a educação 

pública, no âmbito de atividades econômicas (SOUZA et al, 2016). No Brasil, nos anos 1990, 

se aponta para uma tentativa de implantação do modelo gerencial para as universidades pautado 

na lógica empresarial e da competitividade (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006). 

Vivenciamos hoje, o avanço do projeto neoliberal. 

A educação superior manteve-se com absurda desigualdade de acesso e permanência de 

discentes. Com a posse de Lula, em 2003, é notório, apesar dos equívocos, que o governo Lula 

investiu na educação superior pública, em especial, no quesito acesso (e isso tem repercussões 

para o trabalho docente hoje, conforme apontado pela maioria das docentes nesta pesquisa) 

(BITTAR & BITTAR, 2012). 

Em suma, a ditadura possui um projeto de nacional desenvolvimento de reforma da 

educação superior que aumentou as funções da universidade de forma desigual, vinculado a 
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interesses econômicos da burguesia nacional e internacional, pautado na privatização e na 

repressão à resistência. 

No Brasil, a partir a década de 1990, teve início sistemático, uma série de reformas 

implementadas pelo Estado, desde Fernando Collor de Mello que ressaltou a primazia do setor 

privado, em detrimento do público (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

Já no governo FHC, há um aprofundamento do neoliberalismo com um intenso processo 

de sucateamento das instituições públicas e restrições de gastos em políticas sociais públicas, 

entre elas, a política de educação. A política de FHC (1997-2001) resultou no desmonte das 

universidades públicas em todo país, em decorrência da política de financiamento 

contingenciada que se caracteriza pela não contratação de professores e sem expansão 

significativa das universidades federais. A diminuição dos recursos no orçamento das 

universidades públicas reduziu a possibilidade de abertura de novos cursos, impossibilitou 

melhora na infraestrutura que efetivem as atividades de ensino, pesquisa e extensão (SILVA, 

2018).  

Além da restrição orçamentária e problemas com a infraestrutura das universidades, foi 

um período de desvalorização salarial para os docentes em que os salários dos professores foram 

congelados por 5 anos, resultando em precarização do trabalho e adoecimento dos docentes 

universitários. 

 Este cenário serviu de munição para legitimar o discurso da privatização dentro das 

universidades, ao argumentar que, por meio de cobranças de mensalidades, seria possível 

resolver os problemas das instituições. No governo FHC, tal como no momento atual, 

universidades públicas sofreram fortes ataques, tendo inaugurado o processo de privatização 

das universidades (SILVA, 2018). 

Assim, o trabalho docente é afetado por conta das novas configurações na esfera da 

Educação que, no Brasil, começam a se desenhar nas décadas de 1980 e 1990 conjugadas a uma 

série de mudanças do Estado, ao enfatizar uma suposta superioridade do setor privado em 

relação ao setor público (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006).  

Como marcos a LDB17, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, 

regulamenta o ensino como mercadoria, ao legitimar a inserção do empresariado na educação 

superior.  

 
17 Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDN-EN) impôs a contratação de 1/3 de doutores 
ou mestres em regime de dedicação integral para se dedicar à pesquisa, o que fomentou a pós-graduação no Brasil. 
A Capes, agência de avaliação da pós-graduação, criada na década de 1950, potencializa seu poder regulador 
(SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2018) 
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Nesse período surge, também, o financiamento estudantil para pagamento de cursos em 

instituições particulares, de modo a ampliar o ensino em instituições particulares, sem investir 

na educação pública. De acordo com essa nova proposta, advinda com a LDB-EN, o professor 

pesquisador que atua na pós-graduação precisa passar por uma série de exigências que tem 

impacto na avaliação trienal dos programas aos quais estão inseridos. Além disso, o imperativo 

de produzir e publicar determinado número de artigos em revistas classificadas pela agência. 

Nos anos 2000, há continuidade e aprofundamento do projeto neoliberal com 

transformações orientadas pelo capital internacional. Nesse período, o PDE (Plano de 

Desenvolvimento da Educação) aponta 5 metas do governo federal com a “expansão das vagas; 

qualidade do ensino; inclusão social pela educação; ordenamento territorial ao levar a educação 

superior ao interior e fortalecimento do desenvolvimento econômico com recursos humanos e 

produção cientifica tecnológica”. Sob o discurso da universalização, se amplia o setor privado 

também. 

Com relação à expansão, o governo Lula constrói 4 programas: Programa Universidade 

para Todos (PROUNI); o programa Expandir, o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

e o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

Nos governos petistas, entre as medidas indicadas, destacam-se: o Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).  

Em 2004, o PROUNI expande o acesso à universidade, via parceria do Estado com 

faculdades privadas, por meio de bolsas de estudos, de modo a garantir o lucro dos empresários 

da educação (SILVA, 2018). Essa conjuntura possui alguns marcos, tais como o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Estes 

programas ampliaram as oportunidades de docentes universitários no ensino superior privado 

(SILVA, 2018). 

É importante mencionar “a compra de vagas na iniciativa privada”, via PROUNI 

(Programa Universidade para Todos), sancionada em janeiro de 2005, que pactua o 

oferecimento de bolsas a pessoas de baixa renda, mediante isenções fiscais e com isso, 

privilegia as instituições de ensino superior privadas, em detrimento das universidades públicas 

(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006) abertura de mais de quarenta campi e criação de nove 

universidades federais, sem contrapartida de recursos econômicos, a abertura do ensino à 

distância, com destaque para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), estratégias que ampliam 

o acesso, sem questionar a garantia da qualidade.  
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À luz do materialismo histórico dialético podemos compreender as contradições no 

âmbito das políticas públicas pelo Estado que toma partido pelo grande capital e que, a partir 

de 1990, é marcada pela retirada dos direitos sociais e na esfera da educação pela privatização 

do ensino superior público (SILVA, 2018). 

Como produto desse processo, na Educação e em especial, no ensino superior público, 

vivenciamos as experiências de uma reforma estrutural através da privatização18 que afetou, 

entre outros elementos, a organização do trabalho docente (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 

2006).  

Ocorreram profundas alterações no trabalho dos docentes em universidades públicas, 

oriundas de imposições de novas formas de organização do trabalho docente, a partir da 

proposta de reforma educacional e que pode sugerir repercussão na saúde desses trabalhadores. 

No entanto, Souza et al (2016) afirmam que não há estudos que analisem a real proporção do 

problema para saúde de docentes, em universidades públicas no Brasil.  

Em decorrência da reforma educacional, o trabalho docente passou por novas 

configurações que puderam repercutir tanto na atividade do professor, quanto nas 

consequências para a saúde desses trabalhadores (SOUZA et al., 2018). Nesse sentido, 

Coutinho; Magro e Budde (2011) argumentam que “a cobrança por produtividade, a introdução 

de tecnologias informacionais e a flexibilização dos horários de trabalho do professor são os 

principais fatores geradores de intensificação e ampliação do tempo de trabalho”; sendo assim, 

a elevada carga de trabalho traria exaustão física e mental com implicações para saúde dos 

professores (COUTINHO; MAGRO; BUDDE., 2011 p. 159). Os autores ressaltavam ainda, 

queixas por parte dos docentes, sobre o elevado número de aulas e superlotação das salas 

quando vinculados à programas de graduação e, nos programas de pós-graduação, a exigência 

de aumento de produção cientifica, como a publicação de artigos.  

Uma pesquisa de Gradella Jr. (2010) identifica consequências para a saúde 

psicossomática e/ou física, em docentes de universidades públicas, relacionadas à organização 

do trabalho, como geradoras de sofrimento psíquico e alienação. O autor assinala os distúrbios 

relacionados às condições de trabalho como hérnia de disco, coluna cervical, inflamação nas 

 
18 A privatização compreende “não só seu aspecto visível, qual seja, a privatização ou o (des)investimento do 
Estado na educação superior pública, como também a delegação de responsabilidades públicas para entidades 
privadas; a reconfiguração quanto à oferta do ensino superior com o estímulo a uma série de ações delegatórias às 
iniciativas empresariais destinadas a substituir ou a complementar as responsabilidades que os governos recusam, 
ou assumem apenas parcialmente e, no caso das universidades, a mercantilização do conhecimento, dentre outros 
aspectos” (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p. 44). 
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omoplatas e problemas de visão e outros de ordem psicossomática, como gastrite, úlcera 

nervosa, diabetes, fístula gastrointestinal, enfarto e labirintite e alguns que não mantêm relação 

direta com as relações de trabalho, como linfedema, tumor de mama e ovário (GRADELLA 

JR, 2010).  

Além disso, aponta como “o sofrimento psíquico vai se construindo, juntamente com o 

processo de esvaziamento da atividade, interferindo não só na atividade propriamente dita, mas 

na relação do sujeito com sua própria vida”. Este esvaziamento da atividade está, segundo o 

autor, ligado à lógica produtivista que afasta o docente das relações que não sejam a produção 

em si, adentrando a vida privada, sem espaço de tempo para as relações interpessoais, descanso 

ou atividades sindicais. 

Em 2016, ocorre o o impedimento da presidenta Dilma Roussef  e com isso o presidente 

interino torna-se Michel Temer até o fim do mandato. Frente a crise econômica com o 

desemprego e queda nas condições de vida dos trabalhadores alguns setores da direta entram 

num processo de crescimento. O que resulta na eleição de Jair Bolsonaro que possui um 

discurso econômico ultraneoliberal. No artigo de Cislaghi et al (2019) sobre o acompanhamento 

do governo Bolsonaro no âmbito da politica de educação apontam para um estrangulamento 

dos recursos voltados para as politicas sociais publicas justificado pela opção por uma politica 

ultraneoliberal ainda mais intensa que em qualquer governo anterior. A titulo de exemplo a 

Emenda Constitucional 95/16 que estabelece um teto de gastos primários por parte do governo 

a fim de garantir fundo público para juros e amortização da divida pública. Em especial, no 

ensino superior com cortes de bolsas nos programas de pós graduação, em especial na área de 

humanas, congelamento de bolsas de pesquisa e cortes de verbas. Para além do 

desfinanciamento é presente no discurso do atual governo intensos ataques ideológicos contra 

a universidade pública, citada como espaços de “balburdia”. 

 

Resultado da pesquisa: Trabalho docente e Saúde 

A professora entrevistada 1, que vivenciou a universidade desde a década de 1980, cita 

o programa REUNI do governo Lula, como uma oportunidade de ampliação e interiorização da 

universidade pública. Em contraponto, questiona a forma como foi feita tal ampliação: 

Boa foi a ampliação, a gente, eu acho que teve a oportunidade de ampliar mesmo. O 
número de universidades, de interiorizar, porque eu acho que isso foi bom para as 
pessoas que tinham dificuldade de deslocamento, acho que isso foi uma coisa boa. 
Mas, eu acho que o trabalho ficou mais precarizado. Ao mesmo tempo que assim, 
olha, depois que eu entrei tive a oportunidade de sair para capacitação, foi, que é 
uma coisa muito importante. Hoje a universidade já recebe os docentes já 
capacitados. Tem uma coisa boa e as vezes tem uma coisa que é (pausa) vou dizer 
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que é negativa, mas é nesse sentido que a formação vai pra responder uma demanda 
da nossa inserção, de professor, entendeu? Quando a gente saia pra capacitação 
tinha a ver que espelhasse as demandas, necessidades que a gente, que a gente sentia. 
O contrário às vezes é assim, ah o candi..o profe, a pessoa tem o título, tem uma 
formação na área, as vezes ele vai entrar com uma com uma, trabalhar num contexto 
que as vezes não é próximo do que ele veio fazer, do que ele formou. As vezes tem 
esse mecanismo, esse pedaço de aproximação, de reconhecimento (Entrevistada 1). 

Ela questiona a “ampliação precarizada” dos governos petistas, embora tenham trazido 

mudanças quanto ao acesso discente, na estrutura física e na ampliação. A entrevistada 10 

ressalta que houve um dissenso dentro da universidade a respeito da adesão ao REUNI: 

Eu acho que sim, teve transformações no meu ponto de vista né, ou seja, teve a parte 
tanto financeira, de recursos né, quanto também de politica né, politicas publicas, ou 
seja, teve o REUNI que eu peguei justamente a transformação o aumento do ingresso 
de alunos no curso (...) Olha teve um impacto grande aqui o REUNI porque a 
faculdade na época não aceitou participar, não aceitou entrar nesse programa, mas 
depois foi feito um trabalho com relação ao que isso poderia representar para a 
faculdade e acabamos acatando a participação nesse contexto e logicamente teve 
alguns embates com relação ao prédio, que nós temos embates com as nossas 
instalações físicas então nós temos essa questão ainda em pauta, ainda não estamos 
no local que desejamos pra ampliar mais essa parte física, porque a intenção é os 
professores se engajarem no crescimento mas você precisa de espaço pra isso, então 
houve algumas, não vou dizer... Discussões com relação a estrutura física, teve um 
projeto mas acabou não andando pra frente e ai a gente tá nessa  questão até hoje de 
definição definitiva de onde a gente tem que ocupar os espaços (...)A relação com o 
REUNI era na época, na época se a gente optasse a gente poderia ir até pra outro 
prédio, mas isso ficou justamente no debate, mas com a entrada do REUNI foram 
injetados recursos financeiros na Universidade mas acomodados de uma forma que 
a Nutrição não foi contemplada na época, tanto que isso não está definido até hoje. 
E a gente espera que isso... Apesar de que já avançamos muito, acho que vale 
ressaltar isso, que o oitavo andar já foi uma parte ocupado, mas ainda tá em transição 
essa parte burocrática efetiva, né. (Entrevistada 10). 

É consenso entre as entrevistadas, a ampliação que ocorreu nos governos petistas com 

o REUNI, embora algumas vezes questionada a forma como foi feita essa expansão e 

interiorização, pois o aumento o número de discentes não acompanhou o número de docentes. 

Dados relativos ao período entre 2007 e 2011 apontam aumento na expansão de vagas e cursos 

de graduação presenciais. Estudo de Silva Junior (2017) cita ampliação de 2.327 cursos (76,8% 

a mais) e 311.544 novas matrículas (50,7% a mais) (SILVA JUNIOR, 2017). 

Programas como REUNI, com destaque para a interiorização e a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) afetam o trabalho docente e visam acelerar a dinâmica da produtividade, numa 

lógica de consumo com diminuição no tempo dos cursos, reduzindo também a constituição de 

um coletivo e ampliando o número de alunos, sem questionamento crítico da qualidade. 

Nessa lógica de mercado, se expressa o “aumento insano de horas/aula, a diminuição do 

tempo para mestrados e doutorados e a avaliação pela quantidade de publicações, entre outros” 

(SOUZA et al, 2016, p. 3669). 
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O REUNI foi um programa do governo do Partido dos Trabalhadores muito citado pelas 

docentes. A professora 8, ao falar sobre as transformações na universidade desde a sua inserção 

até os dias atuais cita que: 

 teve modificações da Universidade mesmo, né, teve a questão do REUNI, aumento 
no número de alunos, então teve uma modificação e infelizmente a gente sempre sofre 
muito aqui dentro porque a gente tem problemas de espaço, então tem problemas 
políticos muito grande porque a gente não consegue conquistar o nosso espaço aqui 
dentro desse prédio, então a gente sempre foi colocado muito pra escanteio... eu acho 
que tem uma coisa assim, “é um bando de mulher, nós somos pequenas, elas só 
incomodam...” e de certa forma parece que a gente não aparece pra Universidade 
(...) iam desligar algumas coisas por corte de dinheiro e que eles podiam desligar as 
luzes aqui do prédio e ai falei “não, não pode, porque tem o laboratório.” E ela falou 
“ué, Nutrição tem laboratório?!” ninguém sabia que tinha laboratório, a gente tem 
várias coisas aqui que as pessoas ignoravam completamente, então a gente sofre 
muito com isso, e depende da gestão, não sei se agora vai melhorar com um novo 
reitor, mas eles sempre vem com desdém, “ah vamos resolver... não vamos 
resolver...” sabe aquela enrolação? A gente tá nesse processo a muitos anos e isso 
desgasta muito a gente, é muito estressante (Entrevistada 8). 

O fato de ser mulher atuante na pesquisa, num curso majoritariamente feminino, afeta a 

credibilidade do trabalho da docente, quando a professora diz: “é um bando de mulher, nós 

somos pequenas, elas só incomodam...”. Não por acaso, a predominância feminina em espaços 

de menor prestígio, considerados com menor relevância social (KERGOAT, 2003). 

Além da expansão e interiorização, a mudança no currículo aparece como 

desdobramento desse processo, na fala de duas entrevistadas, assim como 

“interdisciplinaridade” ou “multidisciplinariedade”; a universidade mais próxima da vida das 

pessoas, lançando mão de estratégias como a extensão universitária, que aproxima docentes e 

discentes da comunidade. Sobre isso, entrevistada 10 afirma que:  

(...) a Universidade, teve algumas modificações com relação a transformação do 
currículo, né (....) teve um período de transição dos alunos em termos do curso, da 
grade curricular que agora não se fala mais, agora se fala matriz curricular e teve a 
inserção de praticas integradas o que eu acho que foi um ganho para a faculdade 
porque é um desafio e porque você vai trabalhar o mesmo local de uma perspectiva 
de vários contextos e de professores de diversas áreas de atuação, de diversas 
disciplinas, são quatro em cada pratica integrada, então eu acho que houve 
mudanças positivas e mudanças negativas, eu acho que também é uma questão de 
ponto de vista, mas eu procuro exercer o otimismo não o otimismo alienado, mas 
tentar implementar o otimismo ter um olhar mais complacente com algumas questões, 
tanto na Universidade quanto fora dela (Entrevistada 10). 

A professora 6 percebe a universidade transformada, desde a época em que entrou na 

década de 1990 até os dias atuais. A docente ressalta que se trata de: 

Primeiramente a possibilidade da multidisciplinariedade e da interdisciplinaridade, 
era uma coisa que não existia né, era uma coisa muito fechada, era muito 
corporativismo  na entrada, no acesso das pessoas a pós graduação, era muito difícil 
você entrar numa pós graduação, não era fácil, hoje as pessoas fazem pós graduação 
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assim (...)então você tem essa possibilidade de continuidade que é uma coisa 
impressionante e a possibilidade da interdisciplinaridade de você fazer, de participar 
de um processo de seleção de uma outra área do conhecimento, isso na minha época 
era uma coisa dificílima, você tinha que ser amigo da pessoa que tava lá responsável 
pela pós graduação... primeiro que não eram muitas  e era muito seletiva, eu acho 
que isso é uma grande diferença que eu vejo na Universidade com relação a isso, a 
multidisciplinariedade, a interdisciplinaridade depois a preponderância da mulher 
porque era uma coisa muito mais difícil, então a universidade durante muito tempo, 
eu não falo machista, mas o homem sempre teve uma possiblidade maior de ascensão 
dentro da Universidade do que a mulher, então eu vi isso ao longo do tempo, tanto 
na entrada em pós graduações quanto em projetos de pesquisa e extensão, a 
ocupação dentro da Universidade em cargos de chefia de comando dentro da 
Universidade, principalmente aqueles espaços que são extremamente políticos, então 
eles sempre são muito mais ocupados por homens do que por mulheres, a gente podia 
contar as mulheres que ocupavam esses espaços, então assim, isso na nossa relação 
de trabalho dentro da Universidade, depois uma outra coisa que eu vejo, de 
transformação da Universidade, é essa Universidade que é mais dialógica que tá mais 
acessível as pessoas, as pessoas se falam mais, se conhecem mais, antes eram 
elitizada era cada pessoa no seus curso faltava essa integração, essa Universidade 
que é esse corpo, que se faz conhecer, que se volta pra sociedade, era uma 
Universidade mais fechada na formação do aluno, na produção do conhecimento, era 
um conhecimento muito mais pra dentro do que pra fora, eu acho que isso ainda é 
uma avanço que a Universidade ainda tem que dar grande, mas eu acho que isso a 
gente vê o quanto cresceu, por exemplo pelos projetos, por exemplo as minhas, as 
grandes áreas (...) (Entrevistada 6). 

 Ela ressalta também que a universidade sofreu transformações positivas, em sua opinião, 

assim como o conjunto da sociedade que resultou na inserção de mulheres em diferentes 

espaços, que hoje ainda continua reduzido, mas que, no período citado, era ainda mais restrito, 

assim como o acesso, ainda mais elitizado, como a própria docente se refere. A ascensão 

masculina de homens brancos, aos cargos e espaços de poder, era ainda maior do que é hoje. 

Os avanços dos governos petistas, aos inserir pessoas mais pobres nas universidades 

estatais, pode ter diminuído um pouco o abismo da desigualdade social quanto ao acesso ao 

curso superior.  

No entanto, entre os países centrais e periféricos, há uma desigualdade cientifica e 

tecnológica (MINAYO, 2010). Para entender como se insere o Brasil e o lugar que se encontra 

a universidade pública brasileira é necessário perceber como se dão as relações entre países 

centrais e periféricos, ou seja, a inserção do país no mundo capitalista. Compreender o lugar do 

Brasil num sistema capitalista ‘e entender que há uma relação de dependência. O que 

fundamenta a relação de dependência é quando a mais valia de um país periférico é absorvido 

por algum país central (SILVA JUNIOR e MANCEBO, 2016). 

Para Fonseca (2018), o governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, com seu 

ministro da educação, Paulo Renato de Souza, tinham um projeto de mudança para o ensino 

superior no Brasil, em sintonia com a direção dada as políticas públicas naquele governo, 
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pautada pelas grandes privatizações, reforma do estado e da previdência e em outros âmbitos, 

que se justifica pela “desconfiança na esfera pública e aposta no setor privado”. 

 A entrevistada 1 que se inseriu na UFF durante a década de 1990, afirma que a seleção 

para docentes não exigia título de pós graduação. Isto é, a formação docente, como mestras e 

doutoras, se dava no decorrer da carreira, diferentemente de hoje, em que o professor efetivo já 

entra na universidade com título de doutor, como exigência mínima de qualificação nos 

concursos. Sobre a formação na universidade, ela percebe que a formação  

Não só como opção, mas como uma necessidade né. Pra poder melhorar minha 
formação, se aprofundar. E a gente tinha uma coisa muito interessante na época que 
era assim, as pessoas tinham pelo tempo que elas estavam isso se respeitava. “olha, 
tá na hora de fulano sair”, “como a gente vai redistribuir o trabalho de uma forma 
que a pessoa possa sair? Isso era feito de uma forma bastante responsável, solidária 
(entrevistada 1) 

Além disso, ela percebia uma redistribuição do trabalho entre os docentes que 

permanecem trabalhando, já que há a possibilidade de a docente pleitear uma licença 

temporária, para fins de estudo, para a progressão da carreira. 

A professora 11 entrou na universidade em meados dos anos 1980, e também se formou 

no decorrer da carreira e cita que não cursar a pós graduação strictu sensu pode limitar a 

ascensão e progressão financeira de um docente.  

Ela diz que passou por diferentes mudanças de governo, compara o governo de 

Bolsonaro com o de Fernando Henrique Cardoso e critica os ataques ideológicos que o atual 

governo faz contra a universidade. Analisa os efeitos da conjuntura para a universidade: 

... toda vez que mudava um presidente a gente sempre...uns mais que outros, mas 
nunca foi muito claro pelo menos pra mim nunca foi claro o que era de fato a 
intenção. Posso te dizer que esse está sendo muito ruim, o Bolsonaro está sendo muito 
ruim e comparo com o Fernando Henrique Cardoso que era um período muito ruim, 
que a gente não tinha a compra de absolutamente nada, a gente tinha que comprar 
giz pra dar aula, apagador de quadro de giz porque não tinha absolutamente nada, 
nem papel se duvidasse. Então foi uma espoca muito difícil e sempre atacando como 
se a gente não fizesse absolutamente nada. E esse ano eu vejo a mesma coisa, só que 
agora o afronto é mais direto de dizer e não ter vergonha, e tem o pudor de dizer que 
a gente planta maconha que aqui só anda gente pelada, e que a matéria de química 
ensina como fazer drogas sintética, então assim não da pra levar a sério um governo 
nesse nível eu pelo menos não levo a sério (entrevistada 11). 

Segundo Leher (2019), o governo Bolsonaro teve como um dos principais temas a 

educação, mais especificamente o ataque às universidades e instituições públicas. Trata-se de 

um governo ultra neoliberal do qual fazem parte, banqueiros e organizações financeiras, assim 

como o setor do agronegócio. Este governo também tem como aliados grupos fundamentalistas 

oriundos de igrejas pentecostais e neopentecostais. Esse grupo de extrema direita utiliza 
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argumentos delirantes de que há um complô comunista internacional liderado pela China contra 

o ocidente e por isso tem como proposta acabar como o “marxismo cultural”. 

Leher (2019) faz uma análise preliminar do “Programa Institutos e Universidades 

Inovadoras”, o FUTURE-SE.  O autor aponta que a ementa do Projeto de lei dá centralidade ao 

empreendedorismo e inovação, ao sugerir aos institutos e universidades federais, medidas 

inovadoras atreladas ao mercado (capitalista dependente) em um futuro idealizado como 

positivo. Logo, aquelas instituições que não aderirem estão “fadadas ao fracasso”. O discurso 

utilizado pelo governo, através do MEC, para se legitimar, traz como exemplo leituras 

equivocadas de experiência de universidade nos países desenvolvidos. 

Nos países periféricos, de capitalismo dependente, é importante entender o papel da 

educação, em especial da universidade, visto que a dependência de produção do conhecimento 

e avanço técnico científico são essenciais para manter a subordinação (SILVA, 2014). Para 

Fonseca (2018), nos últimos 20 anos, a universidade pública passa por momentos importantes 

“em sua retração e em sua expansão, na sua elitização e democratização” (p. 301). 

A respeito dos efeitos para o corpo docente, a entrevistada 11 considera que “a gente 

vive em um meio que se a gente não acredita que pode melhorar alguma coisa... vai viver do 

que? Eu continuo tentando acreditar que isso vai melhorar, mas confesso que cada dia que 

passa está cada vez mais difícil”. 

A professora entrevistada 9, teve seu percurso acadêmico recentemente construído 

dentro da universidade pública e, nesse período de formação na carreira docente, cita sobre as 

diferenças entre o atual governo Temer - Bolsonaro e o anterior governo petista, no que diz 

respeito às oportunidades de bolsas de pesquisa, por exemplo: 

... assim, a questão dos alunos, das oportunidades pros alunos acho que diminuiu 
bastante em relação a... principalmente bolsas de iniciação, bolsas de mestrado e 
doutorado que eram totalmente diferentes na minha época, por exemplo, quando eu 
fiz a prova do mestrado na UFRJ eu lembro que tinha quinze vagas e as quinze eram 
com bolsas e depois eu lembro que quando eu tava no finalzinho do doutorado já não 
era mais esse mesmo panorama já tinha um número bem mais limitado de bolsas lá, 
então houveram mudanças nesse sentido (Entrevistada 9). 

Outra docente, jovem e recém chegada na unidade de ensino, percebe aspectos positivos 

e negativos no atual governo e afirma que  

por um lado eu acho que tem um lado positivo o que eles estão fazendo, eu não gosto 
do governo mas eu entendo que tem lados positivos no que ele tá fazendo porque eu 
acho que a UFF ela é muito desorganizada, e toda essa pressão que o governo tem 
mostrado isso, como a UFF é desorganizada em vários pontos, a gente tava tendo 
essa discussão sobre onde cada funcionário deveria ser alocado então você vai vendo 
que a UFF tem divisões que não deveriam existir. Existem unidades administrativas 
que não poderia existir e que agora foram extintas e que agora foram alocadas dentro 
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dessas unidades administrativas então é ruim a forma como tá sendo feito porque tá 
feito de uma forma muito brusca e com o objetivo errado, porque o objetivo não é 
organizar a Universidade, acho que o objetivo é mostrar que a gente é bagunçado, 
desorganizado mesmo pra destruir as coisas. A ideia é destruir pra acabar um pouco 
com o que a gente tem de Universidade pública. Mas eu acho que essa organização 
ela era necessária não da forma que tá sendo feita, mas eu vejo que tem várias coisas 
que estão sendo organizadas que é positiva. Essa coisa também de ter que fazer um 
planejamento, então a gente tá sendo obrigado a fazer uma coisa que nunca foi feita, 
os professores antigos falaram que nunca foi feito planejamento e desenvolvimento 
da unidade e eu acho que é importante, da trabalho, exige que todo mundo entre em 
colaboração, as vezes irrita porque tem gente que não quer fazer o trabalho e tal, 
mas eu acho que é uma coisa importante que foi imposta agora e que vai ajudar a 
Universidade ou pelo menos a unidade aqui a organizar melhor pra caminhar de 
forma mais objetiva e não ficar gastando dinheiro atoa, e também tem essa questão 
da organização dos gastos (...)Esse tipo de mudança acho que tá acontecendo várias 
coisas negativas mas eu acho que tem pontos positivos (Entrevistada 12). 

 Além disso, diz que “tem professores do outro departamento que se incomodam mais 

com essas questões do governo, mas de ficar doente mesmo eu não sei te falar, mas tem 

estresse”. 

É consenso entre as docentes entrevistadas, as mudanças ocorridas com as trocas de 

governo. Apesar dos poucos anos na unidade de ensino, a entrevistada 2 afirma que, no 

momento, o que está em jogo é o sucateamento do serviço público com a falta de investimento 

nas universidades, com cortes no financiamento pelo governo federal. 

se pensar nesses três anos foi um processo de desmonte do serviço público, tanto pras 
Universidades como para os serviços de saúde, então eu acho que é aquela questão 
né, que o governo anterior , governos anteriores, não eram perfeitos também, mas 
nunca se houve uma ataque tão especifico de  cortes nas Universidades, para o ensino 
público né, então de fato a gente tem vivido tempos mais sombrios em relação aos 
financiamentos, então sem dinheiro acaba que a gente fica meio que de mãos atadas 
(Entrevistada 2).  

Sobre o cenário em que se encontra a universidade publica hoje, ela pondera que  

...a gente tem que ter muita calma, não pode também se desesperar frente a esse 
cenário, a gente continua lutando, se organizando, acho que isso é importante ne, 
sem medidas descabidas, temos que ser muito centrados nesse momento porque de 
fato a Universidade tá na mira no cenário atual político, então a gente fazer medidas 
descabidas não vai ser algo positivo, não vai ser visto de uma forma positiva. Eu acho 
que os movimentos articulados, organizados tem salvado até esse impacto do novo 
governo então, de eles voltarem atrás com certas decisões, mas que a gente vai passar 
por um cenário árduo nesses quatro anos, se o governo perdurar esses quatro anos, 
mas eu acredito que a faculdade de Nutrição como um todo ela é bem articulada no 
sentido de se unir no que for em prol  de um benefício maior a gente tenta fazer, a 
gente não tá de braços cruzados, o trabalho continua mesmo frente aos cortes, a 
diminuição da verba de trabalho, com as condições ruins de trabalho a gente também 
não cruzou os braços e falou que assim não dá pra trabalhar, a gente continua 
trabalhando eu não sei que impacto isso vai ter pro nosso futuro, mas a gente também 
não parou, a gente vai continuar trabalhando até quando a gente puder trabalhar. 
Essa é assim, a minha visão mais geral sobre o impacto do cenário atual para o nosso 
trabalho (Entrevistada 2). 
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A docente 4 observa os efeitos das mudanças de governo, na precarização material e 

condições de trabalho,; como trata-se de uma professora com pouco tempo de docência, que 

devido as exigências dos concursos para docentes de nível superior desde os anos 1990, ela se 

formou como mestra e doutora antes de se inserir como docente, como previsto. E tem a 

seguinte percepção: 

Quando eu entrei eu percebi que a Universidade estava em plena ascensão, dois mil 
e onze, dois mil e doze, tinha o REUNI, então a gente via através do governo 
anterior a Universidade em plena ascensão, a gente tinha mais recurso financeiro 
dentro da Universidade, dentro da faculdade a gente podia ir pra um congresso a 
gente tinha a nossa passagem, a nossa estadia custeada e hoje isso já não acontece 
mais, a gente tinha a possibilidade até da qualificação, a questão da disponibilidade 
de materiais pra aulas práticas, materiais de apoio pro trabalho, a gente observava 
isso, agora a gente observa que tá num momento bem difícil a gente não tem recurso 
pra nada, até pra você tirar a impressão de uma prova alguma coisa assim a gente 
tem... a gente até tem na nossa sala pro projeto de pesquisa nosso, mas assim, pela 
faculdade as vezes fica complicado, as vezes você tem dificuldade mesmo 
(Entrevistada 4). 

A professora 5 enfatiza sobre o desestímulo de trabalhar na atual conjuntura e o possível 

impacto financeiro que pode ocorrer, tendo em vista os cortes do atual governo Bolsonaro na 

educação superior pública. Ela diz que:  

acho que tá muito desestimulante em termos de... é claro que a gente porque ama o 
que faz, porque é profissional, é consciente e a gente tem a responsabilidade com os 
nossos alunos e quando eu falo a gente eu falo dos professores como um todo, mas eu 
penso na minha pessoa, eu continuo fazendo o que eu sempre... o que eu acho que eu 
devo fazer, o que é minha responsabilidade como professora, mas tá meio 
desestimulante a falta de investimentos na faculdade, na educação como um todo e 
agora com a reforma da previdência, com esse pacote que foi lançado agora na terça 
feira né, não da estimulo pra você continuar, mas... (Entrevistada 5). 

As docentes já sofrem com a falta de reconhecimento social; além disso, existe a 

possibilidade inédita de cortes nos salários dos servidores. Sobre as propostas de redução 

salarial e de carga horaria, ela continua a descrever seu descontentamento:  

É o “FUTURE-SE” e tem um outro que o Paulo Guedes lançou agora nessa terça 
feira, eu não lembro o nome, não sei se é “Mais Brasil” alguma coisa assim, eu não 
li o projeto não, mas eu vi o resumo dele, não tem investimento pra educação, saúde, 
vai cancelar  as progressões funcionais, vai reduzir carga horaria e diminuir salario 
então assim, qual o estimulo que você tem pra fazer um doutorado, fazer um 
investimento de quatro anos que o governo não da a importância disso, e eu já tô com 
dezessete anos aqui na UFF tem um tempo que eu também tô trazendo, trouxe pra cá 
o tempo que eu fiquei fora, antes da UFF né, o tempo de trabalho antes da UFF eu 
já pedi averbação aqui, então já daria teoricamente, teoricamente eu digo por conta 
da reforma da previdência, né, o tempo pra me aposentar, então eu estou avaliando 
se eu ainda tenho mais do que força e energia, estomago pra continuar né. Não por 
conta do trabalho docente, não por conta da UFF, não por conta da conjuntura aqui 
da faculdade, mas por conta da conjuntura nacional (Entrevistada 5). 
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Roberto Leher (2019) faz uma análise sobre o programa Institutos e universidades 

inovadoras, também conhecido como Future-se, o qual traz como ponto central o 

“empreendedorismo e a inovação”, com referências de países centrais, julgadas como exitosas 

(sem considerar que o Brasil se insere como país de capitalismo dependente) (LEHER, 2019). 

Este programa do governo federal prevê, entre outras coisas, que a universidade se mantenha 

com verbas próprias.   

 A professora 7 relata sobre as preocupações que o contexto político traz para os 

trabalhadores da universidade, ao dizer que:  

Eu não sei se tá muito a flor da pele, mas essa política acaba deixando a gente de 
cabelo em pé, pra dizer a verdade, então essa transformação tá muito mais sensível 
agora do que foi antes, eu passei por um período de muito dinheiro aqui na 
Universidade e agora a gente tá contando os centavos, então isso faz uma diferença, 
as pessoas estão muito reativas a qualquer coisa que você fala porque o clima tá 
tenso com certeza e eu acho que isso é a principal transformação que eu vejo que o 
ambiente de trabalho, que aqui sempre foi muito tranquilo, não que não esteja 
tranquilo, mas tá todo mundo com os nervos a flor da pele, qualquer coisa que você 
fala é mal interpreta ou você escuta também de maneira errada, mas eu acho que é 
isso, a principal transformação nas pessoas mesmo, esse combate que a gente tem 
que ter todos os dias. (Entrevistada 7). 

 E sobre seus rebatimentos para a sua saúde, enquanto docente, afirma que: 

a gente fica mais cansada né, ontem por exemplo teve uma questão que não tem a ver 
com a Universidade mas tem a ver com um grupo de pesquisa que eu trabalho, que é 
um projeto de lei modificando o programa nacional de alimentação escolar, então foi 
assim, foi domingo dia de descanso, dia de ficar com a família, e o WhatsApp não 
parava e eu tinha que dar aula hoje, por curso de extensão sobre Educação Alimentar 
e Nutricional no PINAI, que isso tá sendo desfeito por esse projeto de lei, então foi 
assim, sabe... por menos que eu tenha tentado olhar, você não consegue é... ontem foi 
catastrófico por causa disso, mesmo assim eu procurei privilegiar alguns momentos 
dentro de casa, não olhei mais porque se não você surta. E eu tenho feito isso, eu 
tenho me afastado pra não entrar no redemoinho, porque eu tenho dois filhos 
(Entrevistada 7). 

 A professora traz como preocupação sua própria saúde física e mental diante de tantas 

notícias ruins, no que tange ao desmonte da educação e saúde e cita que, muitas vezes, se 

mantém distante ou alienada, como estratégia: ter que se manter bem para poder criar seus 

filhos. 

Sobre o adoecimento no trabalho atrelado a transformações políticas, a docente 8 

considera que:  

...tá todo mundo ficando doente, mas eu vou te dizer que é o trabalho que tá se 
modificando com o novo governo que tá se colocando aqui, a gente tá adoecendo por 
todos essas coisas externas, a gente tem até comentado entre a gente como a gente tá 
doente, e se a gente continuar dessa maneira a gente vai adoecer, eu acho que tá todo 
mundo muito... eu não digo assim, que é o trabalho da Universidade, mas de certa 
forma o governo impõe modificações dentro da Universidade.... Porque é uma 
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sobrecarga de trabalho eu ter perdido o meu funcionário foi porque houve uma 
interferência do governo, foi por reajuste de contas que acaba me afetando. Então eu 
não tenho nenhum diagnostico de alguma doença, mas eu sinto que se eu continuar 
nesse ritmo isso vai me levar a algum problema de saúde mais grave (Entrevistada 
8). 

A docente 10 enfatiza o quanto as relações de polarização política têm sido nocivas, 

dentro do ambiente de trabalho, que não se sente culpada pelo rumo dos acontecimentos, que 

tem tido como alvo de ataques, as universidades e os servidores públicos federais: 

As pessoas, as vezes, nem sentem o quanto tá sendo corrosivo essa parte que está 
instalado não só na faculdade, mas nas universidades é a polarização política né, se 
você não concorda comigo, você não é meu amigo, se você, eu não acho que é por ai, 
você pode ter a sua opinião e ser minha amiga, deve ter fronteiras, mas existe isso, 
infelizmente muito latente. Ou seja, “você é culpado pelo que tá acontecendo”, “não” 
, eu não sou culpada, eu não sou culpada de não ter políticos bons, então pra mim a 
questão política tá meio corrosiva nas universidades e nos ambientes todos, não só 
em relação a academia (...) Com saúde mental, as pessoas estão ficando doentes, que 
é você tomar partido de um, por isso que se fala partido, eu até vi uma entrevista que 
disse “é partido porque é partido”. Isso me incomoda porque, as pessoas hoje elas 
são PhD em ciência política porque te apresentam uma crítica até, eu não estudo essa 
parte, eu vejo até de repente polarização, eu acho que isso está afetando a saúde, mas 
acho que algumas pessoas não tão percebendo isso, mas por isso que eu vou pra 
natureza, que eu faço yoga, pra tentar amenizar o que vem de fora (...)Na sociedade, 
não é privado da academia, a gente vê que hoje a tem meios de comunicação fácil e 
vai pulverizando isso de uma maneira corrosiva, que você vai aos poucos minando, 
certas situações e isso incomoda porque isso não é saudável. Eu acho que as 
discussões, o debate, você mostrar caminho ok, concordo plenamente, mas você, dizer 
aquele caminho eu acho que não é legal, mas você querer usar o poder de querer te 
convencer, te persuadir a achar que você está errada ou que você está certa, isso é 
um grande caminho e isso adoece. (Entrevistada 10). 

A docente 13 distingue que há uma crise estrutural, em curso, que não se restringe ao 

âmbito da educação superior. Ela pondera que:  

a mudança que a gente vê é de contexto, então assim, a Universidade vem sofrendo 
como o Brasil vem sofrendo um problema global de recurso, de crise financeira, 
atualmente com o governo a gente vê um desmonte de muita coisa que a gente tinha 
conquistado, então a gente tá vivendo um desmonte, mas que força a gente á olhar 
para dentro o tempo todo, acho que assim, a gente não fechou as portas e tem que tá 
olhando pra dentro pra ver o que tem melhorado, o que tem piorado e como a gente 
vai sobreviver e ai eu acho que a gente redescobre caminhos, redescobre e abre novas 
frentes, novas possibilidades. Acho que tem um desrespeito muito grande com o 
servidor público, a população não entende o que nós somos, como nós somos, e eu 
acho que a incorporação dessa perna, desse tripé da extensão é o que realmente vai 
fazer a gente se aproximar da população e fazer com que as pessoas realmente 
entendam o que é uma Universidade porque as pessoas não entendem o que é uma 
Universidade, então fica uma coisa assim, parece uma ilha, um continente isolado, é 
distante.... então acham que o servidor público, que o professor ganha muito bem e 
fica quatro meses em casa sem fazer nada, então acho que é a hora de fazer as pessoas 
entenderem que é diferente, que a gente não dá aula e só, porque as pessoas acham 
que é assim, de março a dezembro da aula e só, e no resto o que faz? Ficam lá sem 
fazer nada? As pessoas não têm a menor noção, a gente trabalha muito! (...) 
(Entrevistada 13). 

Considerações finais 
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 As décadas dos anos 1970 e 1980 foram marcadas pelas reestruturação produtiva e 

reajustamento político e social e nesse contexto surge o modelo de acumulação flexível (do 

mercado, das relações de trabalho, do processo de trabalho, dos produtos e dos padrões de 

consumo) em oposição ao modelo fordista de caráter rígido que se estabeleceu anteriormente. 

Essas mudanças associadas ao avanço tecnológico, que tem como produto mutações na 

organização do trabalho, e a crise fiscal colocam em xeque o welfare state, assim como o 

modelo fordista de acumulação.  

Essas transformações ocorridas no âmbito do trabalho tem importante repercussão para 

a dinâmica da universidade e os trabalhadores da educação superior publica. No Brasil, essas 

mudanças se intensificaram durante a década de 1990, em que houve um avanço do modelo 

neoliberal, considerando a contrarreforma do Estado e seus efeitos para a educação pública. 

O discurso das professoras expressa o avanço do projeto neoliberal no Brasil que atinge 

seu ápice com a eleição do atual governo de caráter ultraneoliberal que tem cometido ataques 

contra a educação superior publica. A ofensiva vai para além do contingenciamento dos gastos, 

o governo apresenta duros ataques ideológicos à universidade com controle do conteúdo sob a 

justificativa de que há “doutrinação” nas universidades públicas. 
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