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RESUMO 
 

Este trabalho se propõe a apresentar como a formação acadêmica pode ser 
compreendida como um trabalho, enquanto atividade humana, na perspectiva das 
clínicas do trabalho. E em evidenciar como esse ambiente pode afetar a saúde de 
seus estudantes, no sentido do prazer ou do sofrimento. Inicialmente foi percebido 
que as questões insurgentes do corpo discente dessa universidade não eram 
suficientes para que a instituição pudesse reconhecê-las. Assim, percebeu-se 
aqui como os estudantes universitários podem ser caracterizados como um grupo 
merecedor de especial atenção, por se tratar de um momento bastante peculiar 
no desenvolvimento do sujeito. Defendendo a necessidade do reconhecimento 
dessas questões, que colocarão frente à universidade o novo desafio de 
responder as demandas e necessidades deste grupo. Através de encontros 
realizados com estudantes de diversos cursos do campus, irá procurar-se 
explicitar a situação da UFF, e em como se dá atualmente a situação específica 
do corpo discente no campus do Aterrado de Volta Redonda.  
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ABSTRACT 

 

This paper proposes to present how the academic formation can be understood as 
a work, as a human activity, from the perspective of the work clinics. And in 
highlighting how this environment can affect the health of its students, in the sense 
of pleasure or suffering. Initially it was realized that the insurgent issues of the 
student body were not enough for the institution to recognize them. Thus, it was 
perceived here how the university students can be characterized as a group 
deserving of special attention, for the reason that it is a very peculiar moment in 
the development of the subject. Defending the need to recognize these issues, 
which will put the new challenge of responding to the demands and needs of this 
group before the university. Through meetings with students from various campus 
courses, we will try to make explicit the situation of the UFF, and how the specific 
situation of the student body in the Campus of Aterrado-Volta Redonda. 
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1. INTRODUÇÃO AO PROBLEMA  
A vida do estudante universitário é marcada por inúmeros desafios, mesmo 

antes de seu ingresso na instituição, pois este acesso ao ensino superior vem 

sendo marcado por grande pressão e competitividade, mobilizando recursos não 

só intelectuais como também financeiros. Segundo Polydoro (2000), os 

estudantes universitários podem ser caracterizados como um grupo merecedor de 

especial atenção, pois considera se tratar de um momento bastante peculiar em 

seu desenvolvimento pessoal, geralmente sincronizado com as mudanças e 

adaptações próprias da transição da adolescência para a vida adulta. Vivenciando 

uma etapa de adaptação às novas exigências e desafios do contexto do ensino 

superior, requisitando desse sujeito recursos cognitivos e emocionais elaborados 

para que se conduza as novas situações e circunstâncias impostas. O período 

vivenciado pelo estudante universitário durante o seu curso de graduação 

concebe um momento de muitos desafios, mudanças e dificuldades a serem 

superadas. 

Segundo relatório 1  elaborado pela Andifes (Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), juntamente com a 

contribuição do Fonaprace (Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis), que realizou uma pesquisa sobre o perfil 

socioeconômico e cultural dos estudantes das instituições federais de ensino 

superior brasileiras, o perfil do corpo discente das Universidades Federais tem se 

tornado mais abrangente e diverso do que tradicionalmente essas instituições de 

ensino estavam habituadas, demonstrando uma mudança significativa sobretudo 

no que diz respeito a crescente utilização do Enem a partir de 2009, à adesão das 

instituições federais ao Sisu e a vigência da Lei das Cotas, a partir de 2013. 

Evidenciando as necessidades de fomento para as demandas de assistência 

estudantil no Brasil. 

Ainda segundo relatório do Fonaprace (2014), foi mostrado que 86,09% 

dos graduandos relataram encontrar alguma dificuldade que interfere 

significativamente na sua vida ou no contexto acadêmico, enquanto 13,91% não 

marcaram qualquer dificuldade. Nesse quesito foram listados 16 tipos de 

dificuldades, sendo elas: adaptação a novas situações (cidade, moradia, distância 

                                                            
1 Fonte http://www.andifes.org.br/iv‐pesquisa‐perfil‐socioeconomico‐e‐cultural‐dos‐estudantes‐de‐
graduacao/, ultimo acesso em 24/09/2018 
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da família, entre outras); relacionamento familiar; relacionamento 

social/interpessoal; relações amorosas/conjugais; situação de violência física; 

situação de violência sexual; situação de violência psicológica; conflito de 

valores/conflitos religiosos; discriminações e preconceitos; dificuldades de acesso 

a materiais e meios de estudo (livros, computador, outros); dificuldades 

financeiras; dificuldade de aprendizado; falta de disciplina/hábito de estudo; carga 

horária excessiva de trabalho, carga excessiva de trabalhos estudantis e relação 

professor(a)-estudante. Quando questionados sobre dificuldades emocionais, nos 

últimos 12 meses, a pesquisa mostrou que 79,8% do total dos estudantes de 

graduação passaram por essas dificuldades, enquanto 20,2% não assinalaram 

qualquer dificuldade emocional. Nesse quesito foram listadas algumas 

dificuldades emocionais que podem ter interferido na vida acadêmica do 

graduando nos últimos doze meses: ansiedade; tristeza persistente; timidez 

excessiva; medo/pânico; insônia ou alterações significativas de sono; sensação 

de desamparo/ desespero/ desesperança; sensação de desatenção/ 

desorientação/ confusão mental; problemas alimentares (grandes alterações de 

peso ou apetite); desânimo/ falta de vontade de fazer as coisas; sentimento de 

solidão; ideia de morte, e pensamento suicida.  

Podemos notar então o quanto esse corpo discente deve ser merecedor de 

atenção, esse perfil que se modifica conforme o tempo coloca frente às 

Universidades o novo desafio de responder as demandas e necessidades dessa 

população. Sendo o momento de se ingressar no ensino superior, um momento 

de escolhas significativas para a vida do sujeito, que o põe frente as expectativas 

da família e as dele próprio, pois este é o momento de escolha de uma carreira e 

o momento de se inserir no mercado de trabalho, assim como o de lidar com 

indicativos de sucesso ou fracasso na vida profissional (Polydoro, 2000). 

Atualmente somos impulsionados a entrada no ensino superior em uma idade 

cada vez menor, desde o ensino médio ou ainda nos anos que o precedem 

somos impelidos a importância da entrada no ensino superior para o sucesso 

profissional e na escolha de uma carreira, que seguiremos em nossa vida. Assim 

precisamos lidar com essa decisão desde muito cedo e a entrada na graduação 

vem acompanhada de expectativas, ilusões e desejos, e ao lidar com o real da 

vida universitária podem ser frustrados.  
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Procuraremos explicitar a situação da UFF, em alguns de seus Campi, e 

como se dá atualmente a situação mais específica do corpo discente no Campus 

do Aterrado de Volta Redonda. Já que numa perspectiva geral, os alunos que 

ingressam nas Universidades Federais encontram uma gama de desafios e 

dificuldades em sua vida acadêmica e pessoal, pensa-se ser de suma importância 

refletir sobre a situação dos alunos que estão presentes no Campus onde se 

desenvolve esse trabalho, Campus relativamente novo. 

Segundo dados da própria UFF2 existe uma demanda muito grande sendo 

gerada dentro da instituição em relação a procura de auxílio psicológico, não só 

no Campus de Volta Redonda, mas também tem se mostrado presente em outros 

Campi da UFF. 

Programas tem sido criados na tentativa de suprir essa demanda de auxílio 

que tem crescido ao longo dos anos. Na UFF de Niterói foi criada a Divisão de 

Atenção à Saúde do Estudante (Dase), que realizou aproximadamente mil 

atendimentos em 2016. 

No Campus de Campos dos Goytacazes o Departamento de Psicologia e o 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), em parceria com a Pró-reitoria de Assuntos 

Estudantis (Proaes), vem desenvolvendo um projeto intitulado "Cuca Legal: 

educação e saúde", tendo o objetivo de promover um espaço de acolhimento e 

escuta das principais queixas advindas de estudantes.  

O caso de Volta Redonda em particular se mostra, ao que se pode 

perceber menos mobilizado para enfrentar as demandas insurgentes em relação 

ao acolhimento das queixas de alunos sobre a vida acadêmica. Pode-se perceber 

que não existiam espaços institucionalizados que diretamente se propunham a 

acolher, a discutir ou dar visibilidade a essa demanda que surge na própria UFF, 

de diversas formas. Até o ano de 2018 o que havia era o SPA (Serviço de 

Psicologia Aplicada), que -é importante frisar- não foi criado com o objetivo de 

atender exclusivamente a academia e as demandas oriundas dela, foi criado para 

atendimento a comunidade no geral, fora da universidade, sendo um serviço 

gratuito para as demandas que se apresentarem a esse serviço. Mas o SPA trata-

se, então, de uma clínica escola, com objetivos de atender ao estágio dos alunos 

do curso de psicologia, sob supervisão dos professores responsáveis. Assim 

                                                            
2 Fonte http://www.uff.br/?q=noticias/26‐09‐2017/iniciativas‐da‐uff‐focam‐saude‐mental‐de‐seus‐alunos, 
último acesso em 20/05/2018. 
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pode-se dizer que apesar de o SPA não ter sido criado para o atendimento dessa 

comunidade universitária, isso não impediu que esse corpo discente procurasse 

esse serviço e tomasse forma de demanda. A partir desse ano foi notado um 

maior movimento e interesse da comunidade acadêmica em relação a essas 

demandas; construíram-se grupos que se propunham a falar, a ouvir estudantes 

que se encontrassem em algum nível de sofrimento ou que sentissem incomodo 

em relação a como vida acadêmica se desdobrava, são grupos que tem 

acompanhamento de professores que também enxergam essa questão como de 

grande importância nesse âmbito. A partir desses grupos estão sendo 

organizadas palestras com a intenção de divulgar e de ouvir um número maior de 

estudantes, grupos de apoio e atendimento tem se disponibilizado a plantões para 

atendimento individual para alunos que enfrentem alguma dificuldade mas que 

não se sintam confortáveis para falar em um grupo. Pretendem se desenvolver 

ações juntamente com os diretórios acadêmicos dos cursos do Polo, para que se 

pensem ações que possam ser desenvolvidas em conjunto e que visem maior 

abrangência na comunidade universitária. 

Já que o que vinha acontecendo até o momento, é que demandas de 

dentro do próprio Campus vinham formando filas em busca de acolhimento e 

escuta no SPA, essas demandas iam sendo atendidas na medida em que vagas e 

salas eram disponibilizadas para atendimento, juntamente com demandas vindas 

de outras partes da cidade, que também são de fora do Campus -vindas de 

demandas espontâneas ou encaminhadas de serviços como CAPS, CRAS, etc. 

Logo, pode-se dizer que o Campus de Volta Redonda não possuía um projeto ou 

serviço de atenção exclusiva a essa demanda gerada dentro da própria 

universidade, o que aparece como justificativa em desenvolver um trabalho que 

seja interessado em pelo menos explicitar determinadas condições vindas desse 

ambiente.  

A relação dos estudantes com a UFF tem por vezes se apresentado de 

maneira tensa, parecendo não receber uma real atenção por parte da instituição e 

das pessoas nela inseridas, às vezes pelos próprios estudantes, que parecem ser 

a demanda que aparece na UFF ao SPA de Volta Redonda em maior número. 

Isso foi percebido durante período de estágio realizado na clínica do SPA; foi 

possível perceber uma fila significativamente grande de alunos da própria UFF e 

em número maior dos cursos do ICEX (Instituto de Ciências Exatas). Não se pode 
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afirmar que a totalidade da fila se deu por motivos exclusivos de queixas do curso, 

de uma demanda gerada na UFF, mas nos atendimentos realizados foi percebido 

um certo padrão de queixas por parte desses alunos e também sua percepção de 

que havia colegas na mesma situação mas que não encontravam coragem para 

procurar ajuda, mesmo que fosse sob o sigilo do SPA. Foram apontados como 

motivos: o medo de o sigilo profissional ser quebrado, o medo de julgamento de 

outros colegas ou de professores, o olhar da família por se entenderem como “o 

aluno que não aguenta o ritmo da faculdade, embora não faça outra coisa além 

de estudar”.  

Para além disso, as queixas dos estudantes pareciam vir acompanhadas 

de queixas sobre o curso, sistemas de provas, a angústia de não conseguir 

avançar no curso, a dificuldade de conciliar vida acadêmica e  vida social, ameaça 

de desemprego ao terminar o curso - para os que conseguem chegar ao fim - e 

do fracasso profissional e a dificuldade de se adaptar, ao se ver em uma cidade 

nova à distância da família, e na maioria dos casos sem nenhum suporte 

emocional. 

As demandas vindas do SPA são sigilosas e não poderão ser usadas como 

material para compor esse trabalho, por esbarrar na ética de profissional de 

psicologia. Mas tendo em vista que as queixas de crises de angústia e estresse 

paralisantes na vida acadêmica terem aparecido de forma recorrente e parecerem 

se repetir em grande parte dos casos dos alunos, criou-se a hipótese de enxergar 

essa demanda como gerada dentro da própria UFF, parecendo gerar prejuízos 

não só na saúde mental mas também em parte dos casos afetando a saúde 

física, como em ganho de peso, poucas horas de sono, dificuldade de 

concentração e assimilação de conteúdos, níveis variados de estresse, prejuízo 

nos aspectos nutricionais, além do aparecimento de sintomas que podem ser 

relacionados a ansiedade e depressão. 

A instituição universitária é espaço de desafios para todos os sujeitos que 

nela estão inseridos. Produzir e semear conhecimentos mobilizam aspectos 

cognitivos, sociais, emocionais e físicos que percorrem todo o processo de 

formação. Ao longo da discussão vai ser explicitado como a formação acadêmica 

pode ser vista como um trabalho (enquanto atividade humana), e como esse 

ambiente pode afetar a saúde de seus estudantes, no sentido de prazer ou de 

adoecimento, sofrimento. Então irá se buscar compreender a atividade de 
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estudante como um trabalho, do ponto de vista das clínicas do trabalho, 

evidenciando as possíveis relações com prazer e sofrimento. Analisar a relação 

das pessoas com a instituição sob o aporte teórico das clínicas do trabalho 

mostra-se então, como uma ferramenta na busca de compreender esses 

aspectos que a vida acadêmica pode gerar sobre o sujeito, o que pode auxiliar 

numa busca por afastar, dessa forma, qualquer tentativa de banalização dos 

sofrimentos que acabam por aparecer nesse espaço institucional, observando a 

produção de situações que ocasionam sofrimento psíquico e que se manifestam 

mediante diversos sintomas, como já explicitado. 

Falar das consequências nas subjetividades presentes nesse ambiente é 

entender que mudanças nessa estrutura educacional vão afetar para além das 

condições materiais da organização universitária. Pois para que a formação 

aconteça como um processo que se preocupa com a formação de qualidade 

pautada em uma construção crítica de fato, mobiliza-se mais do que o material 

dessa instituição; isso passa por um obstinado encontro do sujeito com o concreto 

que se apresenta a ele, mobiliza-se subjetivamente como um todo para que o 

processo de aprendizagem/formação possa acontecer realmente. Isso só reforça 

a importância da atenção que o sujeito em formação merece por parte da 

instituição. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1. O que é trabalho? 
É sabido que no senso comum normalmente se associa o trabalho ao 

vínculo empregatício em troca de uma remuneração monetária, sendo tipicamente 

uma relação salarial ou contratual. Porém trabalho e emprego encontram 

definições diferentes. Aqui pensaremos a concepção de trabalho por uma 

perspectiva das clínicas do trabalho, que não irão pensar o trabalho como restrito 

ao cumprimento do que está dado pelas prescrições da organização do trabalho 

que vai se opor aos princípios tayloristas – ou a qualquer ideia que considere o 

trabalho enquanto adequação total às prescrições. 

Mesmo atualmente o que comumente se pensa sobre o trabalho vai em 

direção à necessidade de controle e de antecipação das regras do que é 

trabalhar, pode-se dizer que ainda se pensa o trabalho, em parte das situações 



14 
 

 

pelos pressupostos tayloristas, por demandar controle do trabalhador. Duraffourg 

(2010) afirma (em Shwartz e Durrive, 2010) que o Taylorismo acreditou que seria 

possível controlar totalmente o trabalhar, procurando uma adequação completa 

das situações de trabalho ao que é prescrito pela organização. Seria necessário 

automatizar movimentos para que se produzisse ao máximo sem que se 

desperdiçasse tempo, assim se encontraria a melhor maneira de trabalhar e iria 

se reduzir ao máximo as defasagens das situações de trabalho. Mas como 

veremos, por mais que a organização do trabalho seja bem estruturada, sempre 

acabará sendo simplista em relação à complexidade das situações reais. A partir 

daí iremos nos apoiar também em estudos feitos pela ergonomia da atividade, 

que vai nos falar em relação ao ponto de vista da atividade e da necessidade de 

considerá-lo também como importante, juntamente com os outros pontos de vista 

dentro de uma organização. Consideraremos então que: 
 
“Analisar toda defasagem como um incidente, é reconhecer que existe uma boa 
maneira de fazer e uma única. Querer reduzir as defasagens até chegar a suprimi-
las, é postular que elas são redutíveis. Constatar que isto era completamente 
ilusório, que existem sempre defasagens, era simplesmente reconhecer 
filosoficamente que a vida ultrapassa sempre infinitamente os conceitos que os 
homens forjaram para pensá-la. Trabalhar será sempre questão de confrontação 
da inteligência humana às incertezas do momento presente. E a única questão 
para a ação é aquela dos meios (materiais, deformação, etc.) necessários para 
esta confrontação” (Duraffourg em Schwartz e Durrive, 2010, p. 70). 

 

A ergonomia da atividade vai nos falar do ponto de vista da atividade e a 

partir daí nos dizer que “trabalhar é gerir”, gerir as defasagens continuamente 

renovadas. Claro que a gestão dessas defasagens é feita em um momento 

singular do encontro de cada um com a tarefa, essas situações não podem ser 

previstas de antemão, e se dão em um momento de história e único. 

 

2.2. O Real e o prescrito  

Por mais eficiente e rigorosa que seja uma organização do trabalho, é 

impossível atingir a qualidade obedecendo à risca as prescrições. O trabalhar é 

marcado por imprevistos, incidentes, anomalias causados por diferentes fatores 

que são alheios ao sujeito, podendo vir dos instrumentos necessários para 

execução ou de outros trabalhadores. As prescrições não conseguem abranger a 

diversidade de dificuldades que o meio impõe ao cotidiano de trabalho e acabam 
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por ser limitadas e não suficientes para que se efetive o trabalho. Essa dificuldade 

aparece como uma necessidade de se subverter as prescrições apreendidas de 

antemão, para que se supere essa lacuna que sempre existirá entre o prescrito e 

a realidade concreta da situação, e assim a atividade possa acontecer.  

Logo,  

"Trabalhar é vencer, preencher o hiato entre o prescrito e o efetivo. Ora, o que se 
deve colocar em ação para vencer esse hiato não pode ser previsto de antemão. 
O caminho a ser percorrido entre o prescrito e o efetivo deve ser a cada momento 
inventado ou descoberto pelo sujeito que trabalha [...] o trabalho define-se como o 
que o sujeito deve acrescentar às prescrições para poder alcançar os objetivos 
para os quais foi designado, ou ainda, o que o trabalhador deve acrescentar de si 
para fazer frente ao que não dá certo quando se atém escrupulosamente a 
execução das prescrições." (Dejours, 2012, p.25). 

 

Dejours afirma que a Psicodinâmica do Trabalho se debruça sobre 

dimensões do trabalho geralmente subestimadas, propondo uma definição que 

aponta para um olhar novo para o trabalhar, definindo como sendo a atividade 

manifestada por homens e mulheres para realizar o que ainda não está prescrito 

pela organização do trabalho.  

O ato de conceituar o trabalho tem origem na prática, do drama vivenciado, 

e se esforça para lembrar que a engenhosidade e a inteligência da prática não se 

dão de maneira consciente a seus agentes, estando além do processo consciente 

que se tem do trabalho. Assim, o autor afirma que a psicodinâmica reitera a 

confiança na inteligência da prática – que é uma inteligência engendrada no 

corpo, que se expressa na prática, no ato de trabalhar, na intimidade que vai se 

criando com os objetos de trabalho, é um conhecimento do corpo que não 

necessariamente passa por vias conscientes, esse conceito será melhor 

explicado no próximo tópico - e sujeita a elaboração conceitual ao primado da 

práxis. Pensando que a relação entre o sujeito e a organização do trabalho não se 

dá de forma rígida, sem movimentos, estando a seguridade dessa relação em um 

equilíbrio dinâmico, que se dá de forma aberta a evolução e transformações. 

Quando essa dinâmica de relações se encontra impedida por algo que a trava, a 

situação pode ser considerada fora da normalidade dessa relação livre, embora 

seja claro que isso não possa durar por muito tempo, pois isso leva a ineficácia do 

trabalho na organização, o que traz uma crise que rompe com essa dinâmica 

estável. 
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Dessa forma percebemos que o que se apresenta como característica 

maior do trabalhar é o fato de que sempre haverá esse hiato entre o real e o 

prescrito, sendo dessa maneira que o engajamento da personalidade aparece 

como forma de mobilização de si, de transformar-se, ampliar-se a si mesmo. 

Essas significações vão perpassar o ofício de estudante, no sentido da relação 

reconhecimento/sofrimento, na busca pela compreensão do mal-estar e bem-

estar ali desenvolvidos, constituídos a partir das interações: aluno/instituição, 

aluno/professor, aluno/aluno, aluno/saber. 

Do ponto de vista da Psicodinâmica, entendemos que o real do trabalho se 

mostra sob a forma de fracasso, que se deixa conhecer pelo sujeito como uma 

afecção, quando ele se depara com essa resistência aos procedimentos, as 

tentativas de se encontrar meios para se superar o prescrito limitado. Segundo 

Dejours, o mundo real resiste, resiste às tentativas de controle e prescrições da 

realidade. É nessa relação de sofrimento no trabalho que o corpo realiza a um só 

tempo a experiência do mundo e de si mesmo, pois não há sofrimento sem um 

corpo capaz de experimentá-lo. 

Quando Dejours considera o sofrimento como ponto de partida o faz por 

reconhecer nele uma proteção da subjetividade, que vai utilizar-se desse ponto 

para então subverter essa organização de maneira a fazer com que o trabalho 

aconteça, encontrando meios para superar essa resistência do real, e é assim 

que essa subjetividade vai se ampliar e transformar, reinventar-se a si mesma 

descobrindo novos saber-fazer e sensibilidades em si e com os materiais de 

trabalho. Caso contrário, caso não se consiga ou não exista espaço para 

encontrar meios de se superar o real, ela se reduz, se mortifica (Dejours, 2011). 

A partir desse olhar de Dejours em relação a necessidade de subversão 

das prescrições da organização para que o trabalhar de fato, possa acontecer 

iremos entender que o ponto de vista do trabalho vai se apoiar no ato de trabalhar 

de homens e mulheres que compõem a organização e fazem com que seja 

possível o seu funcionamento. É um olhar que nos diz da concepção do trabalho 

e nos diz da importância de dar a palavra a quem realiza o trabalho de fato, pois é 

daí que vai se constituir o ponto de vista do trabalhador que será necessário 

dialogar com os outros pontos de vista. Desse modo, nos apoiamos na 

psicodinâmica do trabalho, por nos dizer que o trabalho é o que demanda do 

sujeito de modo a engajar a personalidade para enfrentar uma tarefa definida por 
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um enquadre social e material: 

 
"[...] o trabalho é o que implica de uma perspectiva humana, o fato de 
trabalhar: os gestos, os saber-fazer, o engajamento do corpo, a 
mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de 
reagir a diferentes situações, é o poder de sentir, de pensar, de inventar, 
etc. Em outros termos: para o clínico, o trabalho não é em primeira 
instância, a relação salarial ou empregatícia, é o “trabalhar”, ou seja, um 
modo específico de engajamento da personalidade para enfrentar uma 
tarefa definida por constrangimentos (materiais e sociais)." (Dejours, 2012, 
p.24). 

 

Então, ao se afirmar a atividade de estudante enquanto trabalho, defende-

se que: estudar se mostra para além de um “ensaio” para adentrarmos ao 

mercado de trabalho, a própria caminhada que se faz ao longo da faculdade nos 

mostra o movimento em que a subjetividade transforma-se, amplia-se e revela-se 

a si mesma; instituições de ensino cobram engajamento de seus estudantes, 

cobram resultados efetivos ao longo de sua caminhada junto a instituição; a 

dinâmica de reconhecimento – reconhecemo-nos na atividade em nosso desejo 

para completar-se como inteligência e em poder de transformação do mundo – e 

sofrimento no trabalho se mostra no cotidiano acadêmico em resultados que 

podem ser geradores de sentimentos de impotência, raiva, ou de prazer, 

provação de si mesmo.  

 
“Desde a origem da resistência do mundo até a intuição da solução 
prático-técnica e a experimentação das respostas ao real, é sempre o 
corpo, o primeiro implicado. Ao contrário do que pode supor o sentido 
comum, o trabalho intelectual não se reduz a uma cognição pura, uma vez 
que o trabalhar inicia-se pela experiência afetiva do sofrimento, do pático. 
Não há sofrimento sem um corpo capaz de experimentá-lo” (Dejours, 
2012, p.26). 

 

As clínicas do trabalho consideram o estudar como um trabalho pois o 

estudante experimenta em seu corpo os efeitos possíveis de uma dinâmica 

sofrimento/inteligência a que um trabalhador estaria/está sujeito dentro da 

dinâmica de uma organização do trabalho. Sua busca por reconhecimento dentro 

de determinada organização é uma provação para subjetividade que vai para 

além de sua função dentro desse ambiente afetando-o integralmente, assim como 

o tempo passado na UFF afeta a subjetividade para além do tempo passado de 

fato em sala de aula ou laboratórios.  
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“O sofrimento é também um ponto de partida. Nesta experiência, 
concentra-se a subjetividade, o sofrimento torna-se um ponto de origem 
visto que esta condensação da subjetividade sobre si mesma anuncia um 
ponto de dilatação, de desdobramento, de reexpansão que lhe sucede. O 
sofrimento não é apenas uma consequência ultima da relação com o real, 
é ainda proteção da subjetividade rumo ao mundo em busca de meios 
para agir sobre o mundo, para transformar esse sofrimento encontrando 
meios para superação da resistência do real. Assim, o sofrimento será ao 
mesmo tempo impressão subjetiva do mundo e origem do movimento de 
conquista do mundo” (Dejours, 2012, p.26). 

 

Defender a atividade estudante enquanto trabalho é defender que a vida 

acadêmica é também uma tentativa de provação de si mesmo, é busca de 

identidade e de reconhecer-se a si no mundo. Angustiar-se e incomodar-se dentro 

da caminhada acadêmica é se transformar na busca de sentir-se útil nesse 

ambiente, é ainda o ponto de partida que o estudante costuma encontrar ao ver-

se em contato com algo que resiste ao que já está dado nessa realidade 

institucional. Incomodar-se com a realidade do curso, individual e coletivamente, e 

ser capaz de usar essa angústia para se mobilizar dentro da instituição faz parte 

desse movimento de ampliar-se e transformar-se no trabalho. 

 

2.3. Inteligência no trabalho como corpropiação do trabalho  
Ser inteligente em seu trabalho é ser capaz de ultrapassar o prescrito, e a 

formação dessa inteligência passa pela relação perseverante e prolongada do 

corpo com a tarefa, persistindo no processo de vivenciar as relações de trabalho e 

com o trabalho, em uma dinâmica que consiste em sofrimento e prazer, 

caracterizada pela evitação do sofrimento e busca de prazer. E todo esse 

processo vai ser experimentado por uma corporeidade única, dessa forma vemos: 

 
“Não há sofrimento sem um corpo capaz de experimentá-lo. Em realidade, a 
inteligência no trabalho nunca é redutível a uma subjetividade sobrepondo-se ao 
sujeito. A subjetividade só é experimentada na singularidade irredutível de uma 
encarnação, de um corpo particular e de uma corporeidade absolutamente única. 
Seria necessária uma longa discussão para explicitar as relações entre a 
inteligência no trabalho e o corpo. A habilidade, a desteridade, o virtuosismo e a 
sensibilidade técnica passam pelo corpo, capitalizam-se e ficam gravadas no 
corpo” (Dejours, 2012, p.27). 
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É isso, essa inteligência que é descoberta no ato de trabalhar é a 

inteligência da prática, engendrada no corpo, que o mobiliza, não 

necessariamente pode ser explicada ou passa por um processo consciente, mas 

é resultado das experiências vividas pelo corpo, intimamente vividas numa 

relação prolongada e perseverante do corpo com a tarefa, pela percepção ao se 

adquirir familiaridade no ato de trabalhar. Pode-se ver então como é o corpo por 

inteiro, e não apenas o cérebro, o fundamento da inteligência e da habilidade no 

trabalho. Revelando que é justamente no corpo que reside a inteligência do 

mundo e é em seu corpo que o sujeito investe no mundo para torná-lo seu, para 

habitá-lo. É uma inteligência da experiência, ardilosa e subversiva, que nos diz da 

engenhosidade necessária para que se enfrente a realidade do trabalho. Sendo 

em essência inteligência do corpo, com frequência não passando pela via da 

consciência dessa forma não vai se mostrar de maneira objetiva. 

O real do trabalho é o que está no corpo, é a inteligência ardilosa que vai 

além das prescrições para que seja possível trabalhar, é o afeto que movimenta 

no corpo como um todo e compõe o trabalhar. Dessa maneira entendemos como 

a inteligência no trabalho está condenada à discrição, até a clandestinidade, pois 

o afeto não é uma dimensão mensurável, é invisível. Claro que a dimensão 

objetiva e prescrita no trabalho tem fundamental importância para o trabalhador, 

até porque para sua mobilização inteligente é necessária essa organização 

prescrita, pois esta se apresenta no jogo do trabalho, e é a partir dessa base que 

se subverte o prescrito.  

Entendemos então, que esta não é uma experiência de uma subjetividade 

imaterial, existe um corpo que é perpassado por esses afetos e que os carrega 

consigo em todas as instâncias da vida no trabalho e fora dele. Sendo a 

instituição UFF um lugar de ensino integral onde passamos a maior parte do dia, 

a relação que se desenvolve com a instituição influencia além da vida 

acadêmica/profissional, mas invade integralmente vidas e corpos. Logo se essa 

relação se mostra tensa as consequências são sentidas integralmente pelo 

sujeito. 

Entender que existe um corpo que será afetado pelas relações do cotidiano 

acadêmico, é entender que existe um sujeito integral que sentirá as 

consequências dessa dinâmica social em todas as esferas de sua vida, segundo 

a psicodinâmica desde a origem da experiência afetiva do mundo experimentada 
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pelo sujeito, é sempre o corpo o primeiro implicado.  

O conceito de corpo que é pensado pela psicodinâmica de Dejours, não é 

somente um conceito restrito ao corpo biológico, ao corpo físico, pois nesse ponto 

de vista teórico podemos considerar que possuímos dois corpos - que não são 

instâncias separadas entre si na prática - esse é considerado como sendo um 

segundo corpo da emoção afetiva, responsável pela execução corpo a corpo nos 

jogos do amor, que às vezes é excitado, mas que também pode ser frígido ou 

impotente, isso de forma independente do corpo biológico (Dejours, 2012). 

Dejours busca na psicanálise o conceito de corpo erógeno e considera esse corpo 

subjetivo como um segundo corpo que é constituído a partir do corpo biológico. 

Esse corpo é perpassado por variados afetos nas situações de trabalho e o 

sujeito os experiencia de forma integral. E é este corpo afetivo da experiência 

mais intima e da relação com o outro que é convocado no trabalhar, ou no 

cotidiano na instituição de estudo. A esse processo Dejours nomeia de 

corpopriação, sendo esse o preço que ele paga por adquirir intimidade com o 

objeto do trabalhar e que é isso que confere a inteligência do corpo seu caráter 

único e genial. Assim, se pode compreender que o trabalho não se restringe as 

horas passadas no ambiente de trabalho físico preestabelecido, a subjetividade é 

una e o corpo que a carrega e se afeta não pode dela dissociar-se, o trabalho 

transpõe os limites atribuídos ao tempo de trabalho por mobilizar a personalidade 

como um todo. 

Claro que o trabalhar não se restringe a essa relação de subjetividades e 

inteligências singulares e isoladas, trabalha-se o tempo todo, ou em boa parte 

dele, em relação com outro, em uma hierarquia ou para clientes.  

 
“O trabalho não é apenas uma atividade, é ainda, uma relação social pois ele se 
expande no mundo humano [...] Trabalhar é engajar sua subjetividade em um 
mundo hierarquizado, ordenado e repleto de constrangimentos, ainda perpassado 
pela luta de dominação [...] Trabalhar é também experimentar a resistência do 
mundo social e, mais precisamente, das relações sociais na implantação da 
inteligência e da subjetividade" (Dejours, 2012, p.36). 

 

Compreender, então, a relação do estudante com a organização, dada no 

espaço universitário e seus impactos psíquicos, nos leva a considerar que a 

produção do conhecimento é intermediada pelas relações sociais e hierárquicas, 
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trabalhando-se assim em relação com outro, o que diz de como as aprendizagens 

são construídas na e pela relação com o outro, em busca de atribuição de 

significados às experiências vividas nesta interação. Salienta-se aqui ser 

impossível pensar em saúde sem considerar aspectos sociais, frisando a 

necessidade de incorporar os aspectos sociais no pensar a saúde. Veremos a 

partir do próximo tópico como o conceito de saúde aparece com grande 

importância para compor o presente trabalho, pensaremos a perspectiva de 

saúde a partir do conceito de Canguilhem (2011) e serão exploradas as possíveis 

relações entre as teorias de Dejours e Canguilhem. Pensaremos então a partir 

dessas teorias que: o sujeito gozando de boa saúde tem condições de 

estabelecer relações com o meio, vivenciando bem as mudanças. 

 

2.4. O conceito de saúde de Canguilhem 

Ao se propor a hipótese de compreender o estudar enquanto um trabalho, 

por existir a necessidade de pensar os aspectos da vida acadêmica para além de 

questões isoladas desse contexto, que é um contexto de convivência cotidiana, 

pode se dizer que a todo tempo estamos discutindo tendo como pano de fundo 

um conceito de saúde. 

Pois se, se tem visto que essa demanda aparece nas filas do SPA da UFF 

de forma numerosa, pensa-se que isso diz de uma demanda que aparece na 

formação em, pelo menos algum sentido, incômodo ao sujeito. Não é preciso tão 

grande investigação, quem procura um serviço como o SPA, que é um serviço de 

auxílio psicológico, procura em alguma medida auxílio para uma ou mais 

questões que lhe causam, em alguma medida, um constrangimento em relação à 

sua vida. Tais constrangimentos podem ser das mais variadas ordens, contudo o 

que foi observado é que por parte dos estudantes que se apresentavam o que 

aparecia de forma mais constante eram queixas que adviam da vida acadêmica e 

seus desdobramentos. O caminhar da formação acabava aparecendo nas mais 

diversas formas de queixas nos atendimentos, e em alguns casos como 

sofrimento subjetivo que impedia a progressão no curso, como não conseguir 

bom desempenho em provas, etc. Percebe-se então que ao falar dessas queixas 

em relação aos desdobramentos da vida acadêmica que acabaram por aparecer 

de forma pregnantemente negativas, fala-se de julgamentos qualitativos em 
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relação a sentir-se saudável ou não. 

Faz-se necessário então compreender o conceito de saúde que será 

explorado no desenvolver dessa leitura. A saúde, na perspectiva de Canguilhem 

(2011) será pensada com as características de que “a saúde é a possibilidade de 

ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar 

infrações à norma habitual e de instituir normas novas em situações novas”. 

A saúde, ser saudável, vai ser entendida assim não como total ausência de 

doença, mas como a possibilidade que o ser vivo tem de estabelecer e seguir 

novas normas de existência. Estar em boas condições de saúde é, segundo 

Canguilhem, poder cair doente e recuperar-se, sendo um luxo biológico.  

Estar saudável é mais do que estar normal em situações a que se está 

habituado, é ainda ser capaz de se adaptar as novas regras que o meio impõe, se 

adaptando a situações novas e superando assim as infidelidades do meio. 

Canguilhem não considera indivíduo e meio como existindo em separado pois 

considerados separadamente não são normais, mas nos diz ser possível 

considerar um indivíduo saudável quando pensado em relação com seu meio, já 

que é nesse que ele precisa responder as exigências que lhe serão atribuídas, 

meio e indivíduo são normais um para o outro. Não é possível que se crie uma 

regra para definir o que é saúde em todos os casos, mas quando considera o 

mesmo indivíduo sucessivamente, em seu meio, tem-se noção do que é saúde. 

 
“Aquilo que é normal, apesar de ser normativo em determinadas condições pode 
se tornar patológico em outra situação, se permanecer inalterado. O indivíduo é 
que avalia essa transformação porque é ele que sofre suas consequências, no 
próprio momento em que se sente incapaz de realizar as novas tarefas que a nova 
situação lhe impõe” (Canguilhem, 2011, p.126). 

 

Assim, normas de vida são sentidas pelo indivíduo como superiores ou 

inferiores, desejáveis ou recusadas, sendo a norma saudável sentida como uma 

norma superior pois é a que viabiliza que se realize novas possibilidades na vida 

que é afetada pelas novas exigências. Para Canguilhem doença seria, dessa 

forma, uma norma sentida como uma norma inferior, no sentido de não ser capaz 

de tolerar nenhum desvio das condições em que é valida, pois restringe a 

capacidade de se transformar em outra norma. 

Percebe-se então que normal e saudável são dimensões que são sentidas 
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qualitativamente pelo indivíduo em seu meio, e os critérios de avaliação de um 

estado normativo para um estado patológico podem ser sentidos dessa forma no 

meio social ao ser requisitado que se realize novas tarefas em uma nova 

situação. Assim uma restrição patológica é sentida qualitativamente como 

negativa pelo indivíduo. E é este ponto de vista que é considerado o da 

normatividade vital. Viver é, mesmo para uma ameba, preferir e excluir. 

Podemos dizer então que a fronteira entre o normal e o patológico aparece 

no plano social em que se acionam determinadas categorias como 

qualitativamente aceitáveis ou indesejadas, recusáveis. Estamos a todo tempo, 

todos absorvendo informações sobre o meio, fazendo opções entre possibilidades 

de ação, visando a certos resultados e recusando outros. 

Assim na vida em geral e na vida acadêmica, estamos o tempo todo 

optando por possibilidades de ação sobre esse meio, pois desejamos alcançar 

determinados resultados que, via de regra, são resultados positivos e socialmente 

desejáveis, principalmente no plano do ambiente de ensino que vai cobrar esses 

resultados de forma direta. A incapacidade de responder da forma desejável a 

esse ambiente traria assim ao estudante um sentimento de incapacidade de 

responder as novas exigências que esse ambiente traz. Assim como o conceito 

de saúde que é apresentado por Canguilhem, ser saudável nesse ambiente é ter 

possibilidade de conseguir estabelecer novas regras para que a vida acadêmica 

aconteça, essa que traz a cada dia novos constrangimentos e desafios ao 

estudante ali inserido. 

Apresentar-se saudável nesse meio é conseguir ir além das possíveis 

infidelidades do meio que irão aparecer: 

“A saúde é uma margem de tolerância às infidelidades do meio. Porém não será 
absurdo falar em infidelidade do meio? Isso ainda é admissível quanto ao meio 
social humano, em que as instituições são, no fundo, precárias; as convenções, 
revocáveis; as modas, efêmeras como um relâmpago [...] Pelo fato de o ser vivo 
qualificado viver no meio de um mundo de objetos qualificados, ele vive no meio 
de um mundo de acidentes possíveis. Nada acontece por acaso, mas tudo ocorre 
sob a forma de acontecimentos. É nisso que o meio é infiel. Sua infidelidade é 
exatamente de seu devir, sua história” (Canguilhem, 2011, p.139). 

 

Então, ter condições de inventar esse caminho é possibilidade de saúde. O 

que não significa dessa forma, não sentir-se afetado por esse meio, é o afeto que 

irá mobilizar essa vontade de transformar-se e mover-se ali dentro de formas 
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inteiramente novas, o ambiente de formação pode e precisa ser experimentado 

para além de um sentimento de vida contrariada. 

Veremos mais adiante que o meio ambiente, que nesse caso será a 

organização proposta, pode se apresentar como um obstáculo a ser vencido pelo 

sujeito que irá resistir ao prescrito para que a vida e a inteligência no trabalho 

possam acontecer. O meio acadêmico não se apresenta como um meio neutro, 

suas influências nas vidas e subjetividades ali inseridas não são apresentadas de 

maneira não intencional, ou seja, estar inserido nesse meio é estar em contato 

com constrangimentos, dados num enquadre social de determinada tarefa e com 

as relações de hierarquia. Estar inserido na instituição é pôr-se em contato com 

outras pessoas, outras intenções e possibilidades de ação. 

Para adentrarmos a partir daí no campo das clínicas do trabalho, 

pensaremos o trabalho enquanto um estruturante psíquico que se apresenta 

como potencial gerador de saúde. Buscaremos explicitar a relação entre o 

trabalhar e as possibilidades de saúde e reconhecimento que se apresentam 

enquanto provação para subjetividade. 

Veremos como o conceito de saúde - que é o de ser normativo em todas 

possíveis situações que se apresentem -, vai se encontrar com o conceito que é 

proposto por Dejours (2012) ao dizer das condições que precisam ser mobilizadas 

no sujeito para que o trabalho de fato aconteça. O ser saudável no trabalho, 

dessa forma, é também ser normativo, ter possibilidade de mobilizar-se 

subjetivamente para poder inventar novas regras para as situações que surgem 

no cotidiano da organização. Isso é afirmado dentro da teoria ao se propor que 

essa mobilização subjetiva para o trabalho revela-se forte na maioria dos sujeitos 

que gozam de boa saúde. 

Então, segundo Canguilhem, o que define a vida, será pensado em 

específico a vida humana, é a capacidade de valorar, de preferir ou de evitar 

sentir-se em determinados estados, a doença é assim um estado sentido como 

inferior por restringir a capacidade normativa da vida do ser humano. A 

experiência do que é estar doente, aparece com grande importância em 

Canguilhem, “o pathos precede o logos”, o que desse modo significa que primeiro 

uma dimensão de sofrimento foi experimentada para que depois se procurasse os 

meios para que se aliviasse esse sentimento. 
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2.5. O trabalho enquanto estruturante psíquico 
Segundo Dejours pode-se considerar o trabalho como sendo um 

estruturante psíquico e potencial gerador de saúde e de encontro do sujeito com 

suas capacidades quando plenamente desenvolvidas dentro de uma organização 

do trabalho, que ofereça condições possíveis para esse desenvolvimento. O 

Trabalho será sempre uma provação para subjetividade, da qual sairá ampliada 

ou ao contrário, reduzida. 

O modelo da Psicodinâmica busca superar a relação que foi historicamente 

concebida ao relacionar trabalho apenas como uma forma de controle, sofrimento, 

constrição espaço-tempo da vida dos trabalhadores, pois buscou evidenciar que o 

trabalhar promovia encontro do sujeito com suas capacidades e mobilização da 

subjetividade ao encontrar meios engenhosos para superar o modelo prescrito e 

limitado da organização do trabalho, no caso a instituição UFF. Considerando 

dessa forma, a psicodinâmica dentro dessa perspectiva contribui para essa 

construção, pois volta sua atenção para análise dos processos das pessoas para 

manterem seu equilíbrio apesar dos constrangimentos que podem ser exercidos 

pela organização. 

 
“O trabalho não é apenas uma atividade, é ainda uma relação social, pois ele se 
expande em um mundo humano caracterizado pelas relações de iniquidade, de 
poder e de dominação. Trabalhar é engajar sua subjetividade em um mundo 
hierarquizado, ordenado e repleto de constrangimentos, ainda perpassado pela 
luta de dominação. Assim, o real do trabalho não é apenas o real no cumprimento 
de uma tarefa, ou seja, o que, pela experiência do corpo a corpo com a matéria 
dos objetos técnicos, faz-se conhecer pelo sujeito a partir de sua resistência e de 
seu domínio. Trabalhar é também experimentar a resistência do mundo social e, 
mais precisamente, das relações sociais na implantação da inteligência e da 
subjetividade” (Dejours, 2012, p.36). 

 

Enxergando o trabalho como estruturante do psiquismo, que está presente 

na vida como um todo, pode-se dizer que não se restringe o trabalho a uma 

atividade de produção no mundo objetivo, não se reduz o trabalhar apenas a uma 

produção objetiva, mas ainda refere-se a uma possibilidade de realizar-se, de 

transformar-se a si mesmo. Ou seja, engaja-se no trabalhar, como transformação 

de si mesmo, enfrentando uma tarefa que se ordena por constrangimentos 

materiais e sociais, que é atravessado pela luta de dominação. Ao considerar o 

estudar enquanto trabalho afirma-se que esse ofício se enquadra por demandas 

sociais que previamente foram definidas ao estudante, exigindo dele resultados 
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efetivos durante sua trajetória acadêmica para que assim possa progredir no 

curso de sua formação. Para que seja possível realizar determinada tarefa, que 

se enfrente então essas prescrições, que já estão definidas dentro da 

universidade, vai ser necessário uma mobilização pessoal – de sua inteligência – 

inteiramente nova a cada situação, mas também como já mencionado essa 

mobilização e engajamento da personalidade vai se dar em um mundo 

hierarquizado, em um contexto social, onde não vai se passar por esse processo 

de trabalho de estudante isolado de um meio, material e social.  

Trabalha-se assim o tempo todo, ou em boa parte dele, em relação com 

outro, o que nos diz de como as aprendizagens são construídas na e pela relação 

com o outro, em busca de atribuição de significados às experiências vividas nessa 

interação e são essas significações que vão se fazer presentes para o estudante 

no cotidiano no sentido da relação reconhecimento/sofrimento. Conviver entre os 

coletivos do trabalho dessa maneira pode se apresentar como mais uma forma de 

se deparar com situações conflituosas dentro dessa organização, mas como se 

pode notar a convivência vai fazer parte do processo que implica a formação e 

das condições necessárias que se implique e se reconheça nesse ofício. 

Contribui-se para essa organização em prol da produção. Qual produção? Bem, a 

produção da própria universidade e a produção de si mesmo. No sentido de que 

uma universidade não tem possibilidade de existir sem os alunos ali presentes 

produzindo projetos, ideias, movimentando conteúdos, a fazendo ser o que é de 

fato. A produção de si é o que se faz necessário para que se movimente, que se 

mobilize sua inteligência e sua subjetividade, dentro dessa caminhada na vida 

acadêmica, se afetando, produzindo a si mesmo de maneiras novas para que se 

possa estabelecer como saudável. Na teoria da psicodinâmica, o sujeito ao 

mobilizar em si todo esse esforço para se engajar nesse projeto de universidade, 

produzindo algo dentro desse ambiente, espera algum tipo de recompensa em 

troca e o que mobiliza inteligência não é apenas uma recompensa material, mas 

uma retribuição simbólica ou mesmo moral, que toma uma forma precisa, sendo 

esta o reconhecimento. E este ponto vai ser de grande importância para 

construção dessa discussão, pois é a partir desse reconhecimento que o sujeito 

que trabalha/estuda vai poder transformar seu sofrimento em prazer. Então uma 

organização como a UFF pode se mostrar como um objeto de estudo que 

produza efeitos gradativos na subjetividade do sujeito ali inserido, no sentido do 
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prazer ou do adoecimento. 

Já que, ainda segundo Dejours, o reconhecimento não vai ser mera 

gratificação e vai passar por julgamentos para que possa ter sua eficiência 

simbólica, definindo assim dois tipos de julgamentos que chegariam até o sujeito 

que trabalha: o julgamento de utilidade e o julgamento de beleza. O julgamento de 

utilidade vai dizer da utilidade social, técnica ou econômica da contribuição 

própria desse trabalho e vai ser proferido pelos superiores na hierarquia; o 

julgamento de beleza só poderá ser proferido pelos pares, os que conhecem o 

ofício a fundo, se anunciando sempre em termos estéticos – “uma conferência 

irretocável, uma demonstração elegante de um teorema” – o que vai credenciar 

um retorno de pertencimento a um coletivo. Graças a esse último o 

reconhecimento vai conferir um novo estatuto aquele que trabalha (Dejours, 

2012). Necessário apontar que o reconhecimento como retribuição simbólica pela 

contribuição não é direcionado sobre a pessoa pois este: 

 
“Diz respeito ao trabalho, sobre a qualidade do trabalho. O julgamento de 
reconhecimento foca o fazer. Apenas em um segundo momento o sujeito pode 
eventualmente repatriar este julgamento do registro do fazer no registro do ser: 
assim posso ser transformado pelo reconhecimento no sentido de minha 
realização [...] O reconhecimento a imprimir no trabalho o seu sentido subjetivo. 
A questão do reconhecimento simbólico é considerável, o que é compreensível. 
Trata-se da identidade que deseja realizar-se. É justamente porque o trabalho 
pode oferecer gratificações essenciais no registro da identidade que se pode obter 
a mobilização subjetiva, a inteligência e o zelo dos que trabalham” (Dejours, 2012, 
p.40).  

 

Então pensamos que mesmo que o estudar não esteja inserido no campo 

das relações salariais, até certo ponto, ele ainda diz de um desejo identitário de 

um lugar que se ocupa em relação ao social, reconhecer-se e ser reconhecido 

como ocupando um lugar em relação ao social, o que constitui em conferir sentido 

à vida das pessoas. 

  

2.6. A avaliação do trabalho 

Dentro da perspectiva da psicodinâmica pensa-se que o trabalho de fato 

não é possível de ser avaliado, o trabalho enquanto mobilização subjetiva não se 

mostra de forma mensurável, essa dimensão humana que faz o trabalho 

acontecer nos escapa à consciência e por vezes não se mostra às tentativas de 
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avaliação. Isso se deve ao fato de o trabalhar estar localizado na lacuna que 

sempre está presente entre o trabalho prescrito e o efetivo – real –, a 

psicodinâmica nos diz que o trabalho prescrito é o que a organização do trabalho 

se esforça por sistematizar com base nos conhecimentos já adquiridos, são os 

modos operatórios prescritos, sistemas técnicos, os procedimentos padrão 

antevistos pelos serviços de método e de concepção do trabalho.  

O trabalho real é o que efetivamente ocorre nas atividades do trabalho, 

Dejours (2012) nos descreve como a parte enigmática do trabalho, a que não 

temos condições de medir, ficando a cargo da mobilização da inteligência do 

corpo – inteligência da prática, astuciosa-, assim o real do trabalho nos diz de 

como o sujeito irá se mobilizar para superar o que não foi dado de antemão pela 

organização, insuficiências e incongruências. Assim a tarefa é o que deveria ser 

feito segundo as especificações dadas. A atividade é o que se faz realmente. 

Para enfrentar a realidade do trabalho, é necessário mobilizar uma forma de 

inteligência que convoca o corpo todo e não apenas o funcionamento cognitivo. 

Pode-se pensar que nesse momento de se deparar com esse afeto mais 

turbulento, que é o afeto que o sujeito se depara ao sentir em si o real que resiste 

as tentativas de superação das prescrições para que o trabalho possa acontecer 

de fato – sentir o real é experimentar o sofrimento que essa resistência nos impõe 

– possa aparecer algo para o estudante como gerador de grande angústia e o 

sentido de o sofrimento aparecer como um ponto de partida pode ser 

negligenciado.  
 
"O reconhecimento do trabalhador assim como seu esforço e investimento na 
tarefa, se faz necessário já que é nesse reconhecimento que o esse sujeito 
encontra possibilidade de dar sentido ao sofrimento por ele vivenciado no trabalho. 
Assim a psicodinâmica entende que a construção do sentido do trabalho pelo 
reconhecimento [...] pode transformar o sofrimento em prazer" (Dejours, 2011, 
p.74).  

 

Como já se sabe são exigidos do aluno resultados que mostrem sua 

capacidade de efetuar determinada tarefa de modo efetivo, que são os resultados 

que o estudante se depara ao longo de seu período de estudos, sendo, deste 

modo, deparar-se com resultados negativos ou positivos. Das queixas que se 

fizeram presentes entre os alunos – nos casos atendidos no SPA – foi visto, 

também, o sentimento de se sentir estagnado no curso e isso num sentido literal 
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pois não se conseguia aprovação em matérias basilares dos cursos, em alguns 

casos sendo aquelas matérias que prendem a grade futura para que possa estar 

apto a cursar as que se dão em sequência, por ex; cálculo I, cálculo II, etc.  

Percebeu-se a partir disso, o sentimento que era expressado como 

desânimo em se esforçar para levantar cedo para poder chegar no horário e 

assistir aula, ou ainda em se esforçar para estudar para uma prova que parecia 

ser deslocada da realidade do que era dado em sala de aula, num esforço para 

que não fosse compreendida corretamente e que incentivasse o aluno ao erro. 

Claro que aqui não se pretende afirmar esses casos como verdade 

absoluta dos cursos da UFF ou como o caminho que necessariamente todo aluno 

irá percorrer em seu processo de formação dessa maneira apresentada, mas 

como esse tipo de queixa foi visto repetidas vezes em alunos diferentes e de 

cursos diferentes, parece se apresentar como algo a ser notado e efetivamente 

discutido dentro desse ambiente. Como já mencionado, o que se nota é que esse 

tipo de discussão não encontra, até o presente momento, um espaço 

institucionalizado para que possa aparecer efetivamente como demanda na UFF. 

Então assim como o que realmente se mobiliza para que o trabalho 

aconteça não aparece como possível de ser mensurável pela organização do 

trabalho, – pode se medir o tempo que é passado no local de trabalho, horas 

trabalhadas, mas não é possível medir o trabalhar de fato, o que se mobiliza para 

que seja possível trabalhar – também pode e será considerado para o ofício de 

estudante. Ora, o que o aluno precisa mobilizar em si para que se apreenda a 

matéria não pode ser antecipado ou medido, já que num contexto ideal não se 

estuda nesse processo de formação apenas para realizar uma prova ou exame, 

mas para mobilizar em si conteúdos e saber-fazer que vão perpassar toda uma 

futura prática profissional no mercado de trabalho com relação salarial. Pois 

pensamos que a apreensão de conteúdos para si passa por caminhos que não 

podem ser previstos, isso se mostra na prática como nos casos em que cada um 

procura estudar de maneiras diferentes, alguns precisam escutar a explicação 

que é passada pelo professor, alguns preferem ler o que está dado nos livros, 

alguns precisam escrever ou falar sobre os conteúdos vistos em aula, etc. Assim 

como o que é possível de ser avaliado e mensurado, e no geral é o que se avalia 

de fato, é o tempo de trabalho – que é o tempo passado no local de trabalho –, é 

também o que vai ser cobrado dos estudantes inseridos nessa organização. 
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Sabemos que um percentual de frequência é cobrado cotidianamente em sala de 

aula, as chamadas de presença feitas pelos professores podem reprovar mesmo 

o aluno que tenha atingido a nota mínima exigida pela instituição, então podemos 

dizer que o tempo passado no local de trabalho é medido no ofício de estudante 

também.  

Pertinente falar aqui também que o trabalhar, não raramente, vai extrapolar 

o tempo passado no local de trabalho, ou seja, com grande frequência o tempo 

passado em sala de aula não corresponde ao tempo real que se passa 

estudando, as lacunas nas grades de aula não necessariamente correspondem a 

tempo de descanso, mas costumam ser usadas também para que se trabalhe. 

Ainda há o fato de que o tempo passado na UFF em si, não corresponde ao 

tempo usado para o estudo, levam-se os materiais de estudo para casa também, 

e não raras as vezes, usam-se também os finais de semana para poder estudar. 

Falaremos aqui, ainda, das avaliações que são feitas a cada período, que 

são as provas ou avaliações que todo aluno é submetido diversas vezes durante 

sua vida acadêmica, mesmo porque são essas as que mais costumam ser 

geradoras de grande ansiedade por parte dos alunos. A partir das considerações 

aqui explicitadas, a partir da teoria de Dejours, podemos pensar que essas 

avaliações a que são submetidos periodicamente os alunos, e que tem a 

pretensão de medir o nível de conhecimento adquirido da matéria que foi exposta 

durante o período letivo, acabam tendo uma pretensão que não necessariamente 

pode ser facilmente alcançada, assim como o real do trabalho encontra-se 

invisível aos olhos de quem procura observar e medir o trabalhar, o que se 

apreende no ofício de estudante, o real do trabalhar intelectual, é também de 

grande dificuldade de ser avaliado, medido. Assim como visto que esse sistema 

de provas pode gerar grande ansiedade e angústia aos alunos que estão a ele 

expostos, quando repetidamente se passa por essas avaliações e não se 

consegue um resultado satisfatório para que se entenda que se está apto a 

prosseguir no curso, parecendo assim que a experiência que se dá com o real 

que resiste se finda no confronto que leva ao sujeito a um sentimento de 

desamparo, impotência, decepção ou irritação.  

Logo se consegue pensar, dentro da perspectiva da teoria das clínicas do 

trabalho, que quando o reconhecimento é interrompido ou não aparece para o 

sujeito ou ainda só encontra resultados negativos, não se recebe nenhuma 
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validação de seu trabalho, o que impede a construção de um sentido no trabalho, 

sem isso a ressignificação do sofrimento no trabalho fica impossibilitada. Ou seja, 

tentamos propor de forma segura que, um resultado negativo vai mobilizar o aluno 

de determinada forma, sucessivos resultados negativos o mobilizam de forma 

bem diferente, pois podem aparecer no registro do fazer, e a partir disso sentidos 

no ser, como uma norma inferior, o ser poderia assim ser refletido apenas em 

seus resultados negativos. 

Dessa forma pode-se se entender que o sofrimento que tem aparecido na 

vida acadêmica – sob diferentes formas de adoecimento ou em declínio no 

rendimento, ou ainda abandono do curso – não são necessariamente questões 

pessoais, isoladas que não envolvam um ambiente em que se convive no dia-a-

dia, o ambiente acadêmico. Se este é um sistema de ensino que aparenta ser 

engessado, ou se parecem existir alternativas a essas avaliações, pensa-se que 

essa é uma questão a ser viabilizada entre os maiores interessados e afetados 

por ela, os estudantes, então não se pretende aqui apresentar uma solução direta 

a esse problema institucional mas explicita-lo de forma a produzir inquietações 

que possam possibilitar o espaço necessário a essa discussão. 

 

3.  METODOLOGIA 
As clínicas do trabalho vêm facultar o entendimento de como os 

trabalhadores agem frente às dificuldades e limitações da organização do trabalho 

a que estão submetidos, procurando sempre uma forma singular na superação do 

distanciamento gerado entre prescrito e real do trabalho. O método de pesquisa e 

intervenção aqui sugerido se deu pelo modelo da Ergologia, que é considerada 

como uma postura metodológica que busca o esforço de compreender ←→ 

transformar a vida e o trabalho. O quadro epistemológico a partir do qual estuda 

as atividades humanas objetiva-se no chamado Dispositivo Dinâmico de Três 

Polos (DD3P), buscando melhor compreender ←→ transformar a vida, com 

intervenções e pesquisas acadêmico–científicas, especialmente nos mundos do 

trabalho. O DD3P se caracteriza como: 

“um regime de produção de saberes que possibilita agir (incluindo a busca da 
saúde e do bem viver em comum) a partir de uma dupla confrontação: entre os 
saberes acadêmico-científico e tecnológicos entre si (polo 1) e os saberes – 
híbridos e complexos – que são mobilizados/gerados/geridos pelos protagonistas 
do trabalho na atividade, em suas permanentes renormatizações (polo 2), 
confrontação sempre intermediada pelo terceiro polo, ético-epistêmico, que 
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permite a fluência do diálogo, reconhecendo a zona de cultura e incultura presente 
nos outros dois polos. A atividade humana representa o ponto de partida e de 
chegada para suas formulações e práticas, considerando que nela há saberes e 
normas, assim como valores que se articulam em diversos níveis (cada um 
reprocessa incessantemente os valores – inclusive os mais amplos, relativos a 
vida social – que o meio lhe propõe, ao menos parcialmente, singularizando-os)” 
(Athayde, Zambroni-de-Souza e Brito em Bendassolli e Soboll, 2014, p.131). 

  

A Ergologia não se pretende uma rigidez ou protocolo específico, sendo 

uma dada forma de encaminhamento, uma postura, tendo como paradigma uma 

matriz de produção e desenvolvimento de saberes, o DD3P. Para que seja 

possível coloca-lo em movimento é necessário que se convoque os dois polos de 

saberes, para que sejam apreendidos e questionados, além de colocados em 

análise os valores e visões de mundo. Considera-se uma exigência o movimento 

de aproximar-se das situações reais de trabalho e vida dos trabalhadores, pois 

como já declarado do caráter enigmático do trabalho. Essa compreensão assinala 

o quanto pode ser improdutivo que se respeite fielmente a tarefa prescrita, por 

sempre ser necessário fazer um uso singular de si, pois para o humano é invivível 

agir passivamente frente às infidelidades do meio, apoiando-se assim no 

pensamento de Canguilhem (2011): 

“A vida revela que dela fazem parte os obstáculos à antecipação, à inteira 
normalização, é também porque o humano se move em busca de recentrar o meio 
mais próximo de seu próprio centro, de suas próprias normas de saúde e vida (...), 
pois em sua atividade o humano não para de exercer sua capacidade normativa 
(em suas sucessivas renormatizações), de arbitrar face aos buracos de normas, 
ou à inadaptação e/ou rigidez das normas antecedentes. E ao fazê-lo, as 
variabilidades em relação à situação inicial não param de crescer, afastando-se 
cada vez mais a pretensão – impossível e invivível – de inteira antecipação” (p. 
132). 

 

Segundo os pressupostos ergológicos, compreender o que está em jogo – 

no trabalhar – pode ser possível, mas este é sempre de um caráter parcial e 

mutável, o que demanda novos retornos ao campo já que não é possível se 

considerar que já se sabe o suficiente. O paradigma ergológico facilita a 

emergência e desenvolvimento de materiais que vêm das situações concretas de 

trabalho (nos encontros, no diálogo com os seus protagonistas), exigindo uma 

reconfiguração permanente – teórica e metodológica – das disciplinas 

mobilizadas. E nessa tensão produzida pelo encontro desses diferentes saberes, 

nesses espaços de construção coletiva, o olhar de cada um pode se modificar. 
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3.1. O Grupo com os estudantes 

Durante o período em que foi realizada essa pesquisa bibliográfica, 

participei como coanalista de um grupo de estágio da UFF sob orientação de uma 

professora do ICHS (Instituto de Ciências Humanas e Sociais), que surgiu de uma 

proposta de tentar dar um lugar a essa demanda dentro da instituição e, 

principalmente, de dar espaço a palavra dos estudantes que estão inseridos 

nesse ambiente e são afetados por ele.  

Da mesma maneira como o presente trabalho esse grupo se propõe a 

considerar o ofício de estudante como trabalho, dentro da perspectiva das clínicas 

do trabalho, mas vai além, com objetivos de ser um grupo de reflexão /ação, ao 

colocar em debate e pensar estratégias de intervenção acadêmica a partir dos 

questionamentos que têm sido trazidos pelos estudantes. Assim vai ser por meio 

da troca de informações, diálogos e problematizações que se irá buscar 

estratégias para a ação nesse ambiente. Os encontros são feitos quinzenalmente, 

sendo um grupo aberto a todos os cursos do Polo da UFF-VR, e é feita 

divulgação dos encontros por redes sociais e pessoalmente, por parte das 

pessoas envolvidas, assim sua composição é feita pelos estudantes que se 

interessem e se disponibilizem a comparecer. 
A descrição dos encontros será feita com objetivo de manter o sigilo da 

identidade dos envolvidos. Dentro da proposta do grupo, as possíveis estratégias 

e mesmo a definição das demandas é tecida a cada encontro pelos próprios 

estudantes. Por se entender, sob o ponto de vista do referencial das clínicas do 

trabalho, que esse é um caminho que não é possível de ser construído de outra 

forma, além de pela palavra dos maiores interessados, os alunos. 

Os encontros são feitos em um dia da semana já antes acordado com os 

alunos, no período da noite, por ser um período em que a maioria não tem aulas 

na grade dos respectivos cursos. A participação conta com alunos de diversos 

cursos do polo, entre eles psicologia, direito, matemática, química. Pode se dizer 

que existe um grupo de pessoas fixas que se dispuseram a formar esse grupo, 

mas a composição tem se mostrado volúvel com pessoas que se dispõem a ir em 

apenas alguns encontros. De início foi necessário explicar que o que se pretendia 

era trabalhar essas questões não numa perspectiva individual, mas trabalhá-las 

no coletivo, ainda sendo importante frisar que não se tratava de uma tentativa de 
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proposta de terapia de grupo, mas de um grupo de trabalho-ação o que não iria 

excluir a possibilidade de essa grupalidade ter algum efeito terapêutico nos 

envolvidos.  

 

3.2. Descrição e análise dos encontros: 

Os primeiros encontros se deram de maneira caracteristicamente catártica, 

mas a hipótese que foi pensada foi de que isso se deve ao fato de durante essa 

trajetória acadêmica boa parte dos alunos não encontram espaço para falar 

abertamente sobre essas questões, em especial sobre aquilo que incomoda. E 

assim, a partir dessa fala aberta, puderam identificar que existem sentimentos que 

são mobilizados em si e que também irão aparecer em seus pares, identificando 

essa demanda numa perspectiva grupal. Parece que isso também se confirma 

pelo fato de que já havia sido percebido, por parte dos estudantes, que existe 

“algo de errado” nesse ambiente, existe algo que tem gerado um incômodo e que 

isso não era apenas em casos isolados, pois apareceram também falas voltadas 

para fato de que haviam ouvido falar que a fila para atendimentos no SPA se 

encontrava com muitos alunos desse campus e em especial do curso de química. 

Essa fila para atendimentos realmente aparece como um dado que dispara 

diversas indagações em quem, minimamente, se preocupa com o bem estar das 

pessoas inseridas nesse ambiente, não podemos excluir que essa fila também foi 

notada e justificou parte das hipóteses iniciais para compor esse trabalho. 

Como já visto ao se relacionar o conceito de saúde de Canguilhem (2011) 

aos referenciais da clinica do trabalho, com objetivos de se pensar a saúde no 

contexto universitário e os meios que os estudantes procuram e inventam para 

que seja possível se manter nesse ambiente, percebemos como o meio pode 

influenciar nas possibilidades para ser normativo que o sujeito necessita o que é 

nesse caso, o meio possibilitando condições para que se ultrapasse o sofrimento, 

que se invente novas normas para superar as condições adversas que o meio 

pode apresentar, e assim se supere o normal momentâneo. O ambiente que se 

encontra na UFF pode nos dar casos que exemplifiquem a influência do meio. 

Recentemente, ocorreram no polo da UFFVR dois suicídios de alunos dos cursos 

do ICEX em menos de 3 meses e, a partir de diferentes relatos de alunos desse 

Instituto foi notado como não houve nenhuma mobilização, nem de professores, 
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ou da direção, na verdade nesse ambiente nem sequer se fala sobre isso. Esse 

tipo de apatia institucional parece ser um comportamento recorrente nas salas de 

aula e corredores desse ambiente, pois acabaram aparecendo outras falas em 

relação a esse silêncio sentido pelos alunos por parte dos professores, diretores 

e, às vezes, até mesmo dos colegas. Essa questão dos suicídios se mostrou, por 

parte dos alunos, sentido como algo que foi capaz de causar um real incômodo.  

Tende-se a pensar aqui que esse incômodo não vai denotar outra coisa 

que não uma tentativa de ainda se manter saudável em um meio que acaba se 

mostrando, realmente infiel. Afinal se um colega de curso, que é um aluno assim 

como sou, acaba se suicidando durante o período em que se frequenta a 

universidade e isso não gera qualquer mínima mobilização, que tipo de valor eu 

pareço ter nessa instituição? Qual meu papel aqui? Qual a real prioridade dessa 

instituição, que não parece ser a vida de quem afeta e por ela é afetado? 

Para mobilizar em si o zelo a inteligência da prática exige do sujeito um 

esforço, um movimento subjetivo para que se faça com que o trabalho aconteça. 

Como Dejours (2012) bem observou os trabalhadores por vezes precisam 

descobrir novos caminhos pois como dito, a organização do trabalho acaba se 

mostrando limitada e insuficiente, e assim os estudantes ao identificarem essa 

necessidade de superar esse prescrito – isso para sua permanência na 

Universidade, pois o campus da UFF do Aterrado conta com recursos limitados 

que não são suficientes para permanência do aluno. Assim sendo, nos encontros 

os alunos discutiam por diversas vezes sobre as diferentes estratégias que 

usavam para que fosse possível esse trabalho do aluno acontecer. Um exemplo 

desse movimento que diz da inteligência da prática, foram falas sobre casos de 

alunos que para complementar a renda e conseguir se manter morando na cidade 

para estudar, faziam vendas de doce ou bolos dentro do Campus. Como já 

observado por Dejours esses meandros que a inteligência da pratica se conduz 

podem ser clandestinos, pois chegando ao conhecimento dos superiores seriam 

malvistos, e como veremos, o caso das vendas de doce acabou sofrendo 

tentativas de proibição por parte da instituição.   

Algumas situações do cotidiano dos estudantes foram debatidas, 

principalmente sobre a taxa de evasão dos cursos no polo, e em como a UFF 

parecia tomar certas decisões mais em uma direção de fazer o aluno evadir, do 

que em colaborar para sua permanência. Foi falado sobre uma comissão 
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instaurada para decidir sobre os alunos que vendem dentro da universidade, pois 

já há algum tempo isso vem sofrendo várias tentativas de proibição por parte da 

direção, e essa comissão era uma tentativa oficializada da proibição permanente 

do comércio dentro da universidade que não fosse o da cantina. Segundo os 

componentes desse grupo, essas tentativas de proibição das vendas foram 

iniciadas por pressão da própria cantina do campus – que é de uma empresa 

privada, que presta serviço para UFF – pois alegavam que esse comércio paralelo 

ao deles atrapalharia o lucro. E assim até os restaurantes em volta do campus – 

que ofereciam a refeição a um preço menor que o da cantina – acabaram sendo 

fechados, pois foi exigido alvará de licença para o funcionamento deles. A 

sensação percebida no grupo então, foi a de que se parecia que esse tipo de 

decisão pode ser tomada distante das necessidades dos alunos, não parecendo 

condizer com a realidade deles, não parecendo entender a importância da 

participação dos alunos em decisões que vão afetar sua realidade, isso 

confirmado também pelo fato de que disseram terem ficado sabendo dessa 

comissão mais por boatos, e não um comunicado direcionado a eles. Importante 

salientar o fato de que, esses comércios feitos pelos alunos acabam sendo uma 

ajuda financeira, e para uma parte deles sendo um dinheiro essencial para que 

possa passar o mês na cidade frequentando a universidade, e se uma tentativa 

proibição como essa passa a valer, parte dos alunos em situação de 

vulnerabilidade perde essa condição que, às vezes, é essencial para sua 

permanência aqui. 

Os alunos inseridos nesse ambiente enfrentam diversos desafios para sua 

permanência, que vão além dos já citados. E ainda pensando sobre essa 

divergência nos pontos de vista – aluno/professor, aluno/coordenação –, o que foi 

percebido foi um sentimento de que ao se referir ou pensar nos alunos inseridos 

nessa instituição, a sensação que se tinha era a de que se era apenas um 

número de matrícula que vai aparecer no sistema da UFF para o professor do 

qual ele vai precisar dar conta, e não um sujeito a ser enxergado. Essa questão 

da hierarquia vai ter ainda mais desdobramentos, por vermos que em diversos 

momentos isso aparece para o aluno como um grande obstáculo. A questão do 

diálogo com os professores ser, em grande parte dos casos discutidos pelo grupo, 

impossibilitado e desencorajado, é vista com um grande incômodo por existir um 

sistema engessado que parece não procurar incluir o ponto de vista do aluno. 
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Problemas como falta de diálogo, falta de didática dos professores no ensino e 

falta de interesse em ministrar aula que seja interessante e abarque a realidade 

dos alunos foram temas recorrentes nas reuniões. 

 
“Se um professor tem um aluno em sua turma com TDAH (Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade), por exemplo, mas não se preocupa em adaptar sua 
metodologia pra ele, é complicado, mostra uma falta de didática da parte dele. 
Usar como justificativa o fato de em suas provas estende o tempo de execução em 
uma hora não é suficiente, é mais amplo que isso, pois se na prova dele três horas 
– normalmente são duas horas – de duração não é suficiente para todo o resto da 
turma, um aluno com um déficit não vai conseguir concluir essa prova”.  

 

Dentro das teorias das clínicas do trabalho, a avaliação do trabalho é uma 

problemática a ser considerada, pois segundo Dejours o trabalhar se localiza 

justamente na lacuna que sempre está presente entre o trabalho prescrito e o 

real. Assim quando se procuram medir o trabalho, ou avaliar o trabalho, 

dificilmente estarão se referindo ao trabalho de fato. Essa problemática fica ainda 

mais intensificada e interessante quando se considera um trabalho intelectual 

como é o do estudante, pois a mobilização subjetiva dificilmente é algo palpável e 

mensurável. Ao se considerar esse ponto de vista devemos nos atentar a como 

avaliar o conhecimento pode ser algo complexo, e como avaliações feitas nesse 

âmbito precisam receber atenção e cuidado ao serem elaboradas. Quando 

consideramos fatores agravadores como ter a presença de alunos com 

necessidades especiais, isso nos mostra ainda mais essa inevitabilidade. Essa 

fala exposta por um aluno durante os encontros do grupo nos leva a pensar em 

como essas avaliações podem ser feitas deslocadas dessa realidade e ainda sem 

parecer receber grande cuidado. 

Essa fala nos leva ainda a considerar um certo nível de desinteresse em 

dialogar com os alunos, e podemos pensar ainda que talvez, em consequência 

desse desinteresse no diálogo, e no ponto de vista do aluno, aconteçam tantas 

outras situações que são geradoras de grande angústia para os que são a elas 

expostos, situações como as de expor as notas dos alunos de maneira pública, 

em um mural nos corredores da faculdade, em redes sociais, por e-mail – aonde 

se passava uma tabela com as notas e os nomes dos alunos ao lado – , ou ainda 

em casos em que professores expunham as notas em voz alta em frente a toda 

classe. As consequências desse tipo de exposição podem ser diversas, já que 
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essas notas vão aparecer como o resultado, exposto a todos, que diz de como o 

aluno se desenvolveu nas provas e testes durante o semestre letivo, desse modo 

fica a impressão de que é essa nota exposta que vai definir o “tipo” de aluno que 

é, definindo seu nível de conhecimento. Isso nos aponta como a questão da 

saúde mental do aluno não parece ter grande papel de destaque na pauta dessa 

universidade, poderia então ser interessante que se repensasse a forma como a 

universidade enxerga o que é a produção, o que é conhecimento, e se pensasse 

sobre isso com um olhar mais humanizado. Considerar as diferentes expectativas 

e experiências, sob outras óticas possíveis de se pensar o sujeito, seria 

interessante para que questões como a do adoecimento e sofrimento mental no 

corpo discente dessa universidade saíssem de um lugar de marginalidade e 

ocultamento se aproximando mais desse corpo de estudantes e diminuindo, 

assim, um distanciamento que tradicionalmente tem existido nesse ambiente. 

E, vale lembrar também, que questões como essa tem se dado em 

um  ambiente que tem apresentado significativa presença de uma cultura de 

concorrência interna, o que é considerado uma preparação para a entrada no 

mercado de trabalho, o que acaba subjugando essas subjetividades a um 

sentimento de competição. Já que, por diferentes relatos no grupo, pode-se 

perceber também que vai existir um “tipo” de aluno ideal e isso vai além do que se 

aparece em sua grade de notas, mas conta também com a imagem que se passa 

e as atividades que vai conseguir desenvolver, principalmente a nível 

extracurricular, pois isso é o que conta realmente para que se destaque e a partir 

dali já se consiga uma boa posição para o mercado de trabalho. O aluno que se 

enquadraria nesse perfil, esse “tipo” seria o que se atentaria fielmente ao prescrito 

que é passado dentro de uma lógica mercadológica, sem se considerar o peso 

que essa realidade pode ter nessa vivência de estudante. Como já visto, a 

organização prescrita será sempre simplista em relação à complexidade das 

situações reais, assim esse tipo ideal de aluno que é prescrito por essa 

organização acadêmica, não considera o quanto a vida vai sempre ultrapassar o 

que se tenta forjar de antemão. Segundo Dejours (2012) trabalhar é vencer, é 

preencher os hiatos das defasagens que são continuamente geradas. Quem 

prescreve um aluno ideal não conta com os inúmeros hiatos que a realidade 

impõe a vida, não conta com tantas questões que o trabalhador estudante pode e 

vai ser submetido. Vide as tantas questões que o próprio grupo de estudantes 
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veio apresentando, e ainda as questões que vem se tentando trabalhar ao longo 

desse trabalho, ao se pensar o perfil que vem se diversificando no acesso à 

universidade. Esse novo perfil que vem habitando a universidade traz consigo 

essas questões, e temos percebido como a instituição tem apresentado alguma 

resistência a enxerga-las. Quando se mantém esse tipo de pratica de incentivo a 

esse perfil ideal, superprodutivo e voltado para as necessidades do mercado, isso 

nos mostra como a universidade permanece apegada a uma lógica conteúdista e 

elitista. O que a realidade tem mostrado é que não é possível atender a esse perfil 

sem comprometer integridade física, psíquica e emocional de seus estudantes, 

com as questões discentes se modificando ao longo do tempo pensamos em 

como serão esses alunos, e sua voz ativa os responsáveis por romper com esse 

estado atual das coisas na universidade. 

Como já mencionado, a sensação de sentir um mal estar em relação à vida 

universitária foi acordado entre os alunos, mas é preciso falar também que vão 

existir diferenças significantes em como esse mal estar vai se apresentar dentro 

dos diferentes cursos, isso talvez em função da “cultura interna” de cada curso. 

Dentro dos relatos que foram escutados pôde-se perceber que existiam questões 

que eram mais pregnantes dentro de cada curso, o que não significa que não 

seriam sentidas em algum grau também por outros participantes, mas o que se 

percebeu foi que há demandas que parecem ser características da realidade de 

cada curso diferente e isso foi configurando as questões que nos eram dirigidas. 

Assim pode-se dizer que vai existir uma percepção que nos afirma que a vida 

acadêmica vai produzir sofrimento em algum grau a quem nela caminha, mas não 

parece possível dizer que estamos falando do mesmo sofrimento, que esse 

fenômeno, mesmo que aparente, será sentido e explicitado de diferentes formas 

coletivamente, além – é claro – do sentido individual, pois esse sentimento vai ser 

mobilizado de diferentes maneiras em cada sujeito, e os pontos de partida que 

serão encontrados serão diferentes dentro das possibilidades que lhes são 

ofertadas.    

Os encontros desse grupo renderam uma grande necessidade de ação por 

parte dos alunos envolvidos, desde cedo foram pensadas e sugeridas diversas 

formas de intervenção na UFF. A princípio foi pensada a necessidade de 

divulgação do grupo para a comunidade acadêmica, juntamente com as 

estratégias que iam sendo tecidas pelo grupo para os alunos, por diferentes 
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meios de informação que circulam internamente na UFF, como o jornal ou o canal 

dos informativos na TV do campus.  

Para que se falasse dessa questão demandada do corpo discente de 

maneira mais ampla e que maior parte da comunidade acadêmica tomasse 

consciência dessa discussão que tem sido feita, foram mobilizadas parcerias com 

a direção para promoção de palestras e diferentes discussões juntamente com os 

alunos, e que envolvessem também diferentes professores, que foram pensados 

desde os primeiros encontros. Dentro dessas discussões foi percebido como essa 

demanda tem ganhado corpo e essa realidade tem gerado incomodo não só aos 

alunos, já que também existiam professores que se sentem incomodados e 

inquietos com o assunto, sendo necessário falar sobre. Desde então se têm visto 

um maior interesse por parte da instituição, foram pensados diferentes 

dispositivos que pudessem chamar atenção a essa questão, numa intenção de 

divulgar e de conscientizar sobre uma maior participação dos alunos na 

universidade. A primeira palestra, que vai fazer parte de um ciclo de palestras que 

foi pensado por alunos e professores, em parceria com a PROAES, foi a primeira 

grande ação que envolveu coordenações de diferentes cursos, juntamente com 

professores, alunos dos cursos de licenciatura e técnicos administrativos, 

estiveram presentes alunos de todos os cursos do polo e, apesar de ter sido feito 

com primeiramente a exposição da fala dos professores, houve grande 

participação dos alunos e fomentação de questões pertinentes a sua realidade. O 

que foi em uma direção de frisar como se levar em consideração as expectativas, 

experiências e vivências dos alunos vai ser imprescindível de ser discutido e 

ouvido para que se construa um cotidiano que pode ser mais saudável. Pois como 

foi discutido e exposto pelos presentes nessa palestra, historicamente a 

universidade tem uma estrutura elitista e conteudista, que pensa a produção 

acadêmica de forma muito descolada da realidade, e em sua estrutura 

hierárquica, a naturalização das práticas de assédio moral e outras formas de 

opressão contribuem para a constituição de um ambiente gerador de tantos 

sofrimentos, juntamente com o fato de que o aluno acaba sendo visto como o elo 

mais fraco nessa relação e consequentemente o mais fácil de ser silenciado. Com 

os processos de expansão da universidade e a democratização do acesso a um 

perfil socioeconômico e ético-racial do corpo discente diverso daquele a que esta 

instituição estava habituada tradicionalmente a lidar veio à tona juntamente a 
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necessidade e importância desse tipo de debate, justamente por essas mudanças 

trazerem consigo mudança no padrão que vai afetar além do ambiente físico. E 

isso é de grande importância ao se propor esse tipo de espaço e dinâmica, pois 

ao falar sobre sua realidade e possíveis angústias que aparecem, é que se pode 

perceber e dar lugar a esses afetos, e a partir daí aparecerem ações que se 

proponham a ir em direção a mudanças. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A construção desse trabalho de conclusão de curso foi feita em um 

momento de grande inquietação e movimentação por parte dos alunos do 

Campus Aterrado, inicialmente não se sentia que as questões do corpo discente 

fossem suficientes para mover estratégias por parte da universidade ou que pelo 

menos se desse visibilidade a nível institucional a essa demanda, foi percebido 

como essa visibilidade não ocorreria sem enfrentar, em algum nível uma 

resistência por parte da Universidade.  

Neste espaço apresentou-se inicialmente como as questões dos discentes 

tem se modificado ao longo do tempo e demandado maior atenção da 

Universidade, e como isso vai precisar ser desenvolvido frente ao novo desafio de 

se dar visibilidade a essa demanda. O que é defendido aqui é que isso não pode 

ser feito senão pela palavra dos maiores interessados e afetados, os estudantes, 

reiteramos assim a importância de se estabelecer o diálogo entre a universidade e 

os estudantes. É preciso escutar o aluno, é preciso que universidade acolha e não 

que ela se omita, ou trate essas questões de forma marginal. Consideramos 

então de grande importância a avaliação e desenvolvimento de programas de 

atenção para alunos universitários. Pois se pensa ser de fundamental importância 

que esse interesse exista por parte da universidade, para que seja pauta o 

cuidado com a saúde e qualidade de vida nesta importante etapa de formação. 

Dentro dos pressupostos teóricos a que esse trabalho se propôs, entende-

se que, nenhuma organização, nenhum sistema funciona pelo gênio de uma 

lógica interna qualquer, de forma automática. Mas para funcionar necessita não 

apenas da obediência dos homens e mulheres, mas também de seu zelo e 

dedicação, em outros termos, de sua inteligência (Dejours, 2012). Desse modo, a 

análise aqui proposta teve por meta a possibilitar a exposição de como esse zelo 
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é necessário para o que o processo de ensino/ aprendizagem ocorra de fato, 

assim pode-se pensar em como, por parte dos alunos o comprometimento ativo 

com o processo de formação deve acontecer e que isso deve ser incentivado pela 

universidade, por essa ser uma instituição que se compromete na formação 

integral, crítica e de qualidade para a atual e futuras gerações.  

Neste trabalho não se pretendeu em esgotar essas questões, nem em dar 

uma resposta definitiva, pois se acredita que ao entrar em contato com essas 

situações de trabalho – do estudante – não há possibilidade de se considerar que 

já se sabe o suficiente, o que demanda sempre novos retornos ao campo. Visto o 

fato de que o essencial da subjetividade – que é implicada no trabalhar – é da 

categoria do invisível, e o que se esta em jogo no trabalhar, é sempre de caráter 

parcial e mutável. Do mesmo modo que consideramos o caráter mutável do 

trabalho e suas relações, precisamos considerar também que o que aqui se 

expõe sobre ele vai dizer respeito a esse contexto social, nesse momento de 

história e único.  
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